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1 ALGEMEEN
1.1

GESPECIALISEERDE PRODUCTIEMETHODE SUBSTRAATTEELT EN
BESCHUTTING

Voor overkapte percelen of teelten in containers is het belangrijk dat u de gespecialiseerde
productiemethode aangeeft. Zowel voor de aanvraag van de hectaresteun biologische
productiemethode, de verplichte N-bemestingadvisering, de nitraatresidubepaling en de
vanggewasregeling is de aangifte van de correcte productiemethode een belangrijk gegeven.
 CIV en CON zijn openlucht, SER, SGM, PLA en NPO zijn beschut tijdens teeltseizoen. SER en SGM zijn
permanente constructies.
 CON, SGM, NPO zijn op groeimedium
 CIV, SER en PLA in volle grond of tenminste contact met de bodem (CIV) in kader van subsidiabiliteit
en Mestdecreet.
 De teelt van planten in een serre in een container in volle grond wordt aangegeven met SER.
Tabel: Schematisch overzicht van de gespecialiseerde productiemethode
Openlucht:
Op groeimedium

CON

Openlucht:
In volle grond of ten
minste contact met de
bodem

CIV

Beschut:
Op groeimedium

Beschut
In volle grond of ten
minste contact met de
bodem

SGM: Onder vaste
meerjarige constructie

SER: Onder vaste
meerjarige constructie

NPO: Onder tijdelijk
constructie

PLA: Onder tijdelijk
constructie

1.2 WITLOOF
Bij het telen van witloof wordt vaak de verkeerde gewascode gebruikt:
 Voor het telen van de witloofwortels op het veld moet de teeltcode ‘9561’ (witloofwortels) worden
gebruikt met de hoofdbestemming ‘A’. Hier moet geen gespecialiseerde productiemethode ‘LOO’; ‘LVG’
of ‘PLA’worden opgegeven. De teeltcodes ‘8515’ (witloof- industrie – forcerie) en ‘9515’ (witloof – versforcerie) kunnen dus niet worden gebruikt op een veld in openlucht, maar zijn steeds aan een
beschutting gekoppeld.

www.vlaanderen.be/landbouw

 Na het rooien van de witloofwortels worden deze voor de forcerie (telen van het loof) naar een
loods, een gebouw of een forceerveld gebracht of verkocht. Het gebouw/loods waar de forcerie
gebeurt moet worden aangegeven met de gewascode voor witloof (forcerie) ‘8515’ (witloof - industrie
-forcerie) of ‘9515’ (witloof – vers - forcerie) en niet als een gebouw. Hier is het wel verplicht om een
gespecialiseerde teeltcode ‘LOO’ (productieloods met verharde vloer), ‘LVG’ (productieloods op
vollegrond) of buiten de gespecialiseerde productiemethode ‘PLA’ (niet permanent overkapping op
vollegrond met vb golfplaten) toe te voegen. Wanneer de forcerie in een gebouw (loods) gebeurt, zal
het perceel normaal in de niet subsidiabele laag gelegen zijn. Echter door het toevoegen van de
gespecialiseerde productiemethode ‘LOO’ of ‘LVG’ kan deze wel worden ingetekend.
 Het aangeven van de plaats waar de forcerie gebeurt (dus zowel vollegrond als hydrocultuur), is
verplicht.
De oppervlakte die hier moet worden opgegeven is niet de oppervlakte van het gebouw maar de
oppervlakte van het gewas. Dus enkel de grondoppervlakte waar het witloof geforceerd wordt. In
de loods kunnen er immers ook nog andere activiteiten gebeuren (opslag, stokkeren van machines…).
Ook voor hydrocultuur wordt enkel de grondoppervlakte aangegeven en niet de oppervlakte van de
stellingen.
Het gebruik van de teeltcodes voor forcerie ‘8515’ en ‘9515’ zorgt ook voor de verplichting om onder
‘Perceeldetail’ meer info over de wijze van forceren (volle grond of hydrocultuur) en de equivalente
oppervlakte geforceerde witloofwortelen mee te delen.

1.3 INDIENEN VAN UW AANVRAAG EN BEKIJKEN VAN DE OPMERKINGEN
Na het invullen van de verzamelaanvraag op het e-loket, wordt nog af en toe vergeten om de aanvraag
ook effectief in te dienen. Dit kan zware gevolgen hebben zoals het niet in aanmerking komen voor
uitbetaling van uw betalingsrechten, de vergroeningspremie en andere subsidies. Kijk steeds na of u uw
aanvraag ingediend heeft, ook in geval van wijzigingsaanvragen. Dit kunt u nakijken op basis van de
ontvangst van een bevestigingsmail die u toegestuurd wordt of doordat uw aanvraag met de status
'Ingediend’ op het e-loket terug te vinden is.
Op basis van hetgeen u aangegeven heeft, worden opmerkingen (onverenigbaarheden, grafische
overlappingen…) aangemaakt. Bekijk voor het indienen ook steeds deze opmerkingen over uw aanvraag.
Deze kunnen invloed hebben op uw uitbetaling, bemestingsrechten, enz..

1.4 TIJDIG INDIENEN VAN WIJZIGINGEN AAN NATEELTEN
Er is de mogelijkheid om nog wijzigingen aan te brengen aan de nateelten. Afhankelijk van de
doelstelling wijzigt deze uiterste wijzigingsdatum echter:
 Voor de vanggewasregeling is de uiterste wijzigingsdatum 31 oktober. Ook de codes voor tijdstip van
inzaai van de vanggewassen moeten uiterlijk dan aangegeven worden.
 Voor vergroening EAG-groenbedekker zijn er verschillende wijzigingsdata (19 augustus; 30 september
en 31 oktober) afhankelijk van de landbouwstreek.
Wil je wijzigingen aanbrengen aan je verzamelaanvraag, bekijk dan zeker ook de fiche ‘Indienen en
wijzigen van de verzamelaanvraag’ op de webpagina ‘Verzamelaanvraag algemeen’. Zowel de datum
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wanneer je een wijziging wil aanbrengen als de manier waarop je een wijziging codeert (splitsen), kan
een grote invloed hebben op het toekennen van steun.

1.5 GRAFISCHE OVERLAPPINGEN
De grafische overlappingen tussen percelen worden onmiddellijk bij het invullen van uw
verzamelaanvraag getoond onder ‘Opmerkingen’. Los de vastgestelde overlappingen op voor de opstart
van de interne administratieve controles op grafische overlappingen. Zo vermijdt u eventuele
verlagingen van uw premies. U lost de grafische overlapping op door ofwel het perceel grafisch aan te
passen ofwel administratieve gegevens zoals datum van ingebruikname van een perceel aan te passen.

1.6 FORMULIER 4 ENKEL VOOR PARTICULIEREN
Het formulier ‘Gebruik van een perceel van een particulier enkel voor bemestingsrechten’ (formulier 4)
moet u toevoegen aan de verzamelaanvraag wanneer u een perceel voor bemestingsrechten aangeeft
(bestemming ‘G’), maar dat daarna door een particulier aangegeven wordt voor de hoofdteelt. Als een
andere landbouwer met een verzamelaanvraag het perceel in gebruik neemt voor de betalingsrechten
en de hoofdteelt, moet u geen formulier 4 gebruiken. Het volstaat dat de overnemende landbouwer het
perceel in de eigen verzamelaanvraag aangeeft met een datum ingebruikname na 1 januari 2022 en voor
31 mei 2022.
Formulier 4 vindt u terug op de webpagina ‘Extra formulieren’.
Opgelet! Als er meer dan 2 ha overgedragen wordt naar dezelfde particulier, wordt deze ook
aangifteplichtig en zal deze zich moeten registreren als landbouwer en zelf een verzamelaanvraag
indienen.
Opgelet! In gebiedstype 2 of 3 worden enkel bemestingsnormen berekend indien de gebruiker op 1
januari ook de gebruiker van de hoofdteelt is.

1.7 SPLITSEN EN SAMENVOEGEN VAN PERCELEN
Als u een perceel wenst te splitsen of samenvoegen is het zeer belangrijk dat u rekening houdt met de
bestemmingen op de oorspronkelijke percelen en de oorspronkelijk aangegeven oppervlakte.
U gebruikt daarom de op het e-loket beschikbare tools voor splitsen of samenvoegen van percelen.
Opgelet, de tool voor samenvoegen neemt nooit bijkomende bestemmingen of EAG-selecties of codes
voor inzaaidatum van vanggewassen op percelen over. Kijk alle perceelsgegevens dus zeker goed na bij
het samenvoegen van percelen en vul ze indien nodig aan.
Omwille van het risico op verlies van premies, is het samenvoegen van percelen na 31 mei met de tool
niet meer mogelijk.
Voor splitsen kan de tool na 31 mei wel gebruikt worden en is dit net zeer belangrijk. Zo kunnen de
eventuele premie-aanvragen, selectie voor EAG-groenbedekker of code voor inzaaidatum van
vanggewassen overgenomen worden van het oorspronkelijke perceel en op dit perceel als tijdig
aangegeven beschouwd worden. Een voorwaarde is wel dat de premieaanvraag, EAG-selectie of code
voor inzaaidatum op het oorspronkelijke perceel wel tijdig aangegeven zijn.
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Ook bij een perceel waaruit een eiland getekend moet worden omdat er een andere teelt op voorkomt,
wat soms voorkomt in bijvoorbeeld een maïsperceel, moet men de splitstool gebruiken.

1.8 VERLEGGEN PERCEELSGRENS NA 31 MEI MOET VIA SPLITSEN
Na de uiterste wijzigingsdatum kan de gewasgrens van twee aangrenzende percelen niet zomaar
worden verlegd.
Twee aangrenzende percelen verkleinen en vergroten kan niet zonder het gebruik van de splitstool,
omdat anders de oppervlaktevergroting van het ene perceel niet aanvaard wordt. Grafisch stroomt de
oppervlaktevergroting door, maar de aangegeven oppervlakte wijzigt niet mee.
Voor het te verkleinen perceel is dit minder een probleem, maar een aangrenzend perceel vergroten na
31 mei is niet meer mogelijk (oppervlakteverhoging na 31 mei wordt niet aanvaard op perceelniveau). In
dit geval moet het te verkleinen perceel worden gesplitst. Het afgesplitste deel moet dan de hoofdteelt
krijgen van het te vergroten perceel. Dit blijven voor de rest van het teeltseizoen dan twee aparte
percelen. Alleen bij splitsen kan de totale aangegeven oppervlakte behouden blijven om in aanmerking
te komen voor de premies.

1.9 INSCHARINGSPERCELEN ONDER ‘ANDERE WEILANDEN’
Als u percelen gebruikt van derden om uw dieren (tijdelijk) op te plaatsen met inscharingscontract, dan
moet u deze percelen kenbaar maken op het aparte scherm ‘Andere weilanden’ en moet u deze niet
aangeven onder de percelen in de Verzamelaanvraag .

1.10 AANGETROFFEN TEELT STEMT NIET OVEREEN MET DE AANGIFTE
Als bij controle een andere teelt waargenomen wordt dan aangegeven in uw verzamelaanvraag, kan dit
invloed hebben op uw premies, vergroening, uw agromilieumaatregelen, uw mestbalans en de
resultaten van de landbouwenquête. In het verleden werden voornamelijk vaststellingen gedaan in
verband met grassen. Grassen werden aangegeven in plaats van maïs die aanwezig was op het veld en
omgekeerd. Ook werd grasluzerne gebruikt terwijl er meerjarige luzerne op het perceel aanwezig is.
In het kader van perceelsmonitoring worden fouten in aangifte van de hoofdteelt meegedeeld. Het is
niet nodig de aangifte aan te passen. De administratie houdt immers rekening met de vastgestelde teelt.
Alle bij controle vastgestelde teelten zijn ook raadpleegbaar onder ‘Overzicht – perceelsinfo’ in de
verzamelaanvraag.

1.11 AANGIFTE NIET-LANDBOUWGROND
De percelen die u aangeeft moeten landbouwgrond zijn, dit wil zeggen dat zowel ligging, gebruik, aard
als de historiek van het perceel moeten aantonen dat het perceel in de eerste plaats bedoeld en geschikt
is voor landbouwkundig gebruik.
Recreatieve zones, zandpistes, niet begraasde bermen, tuinen, openbare ruimtes, paardencarrousels
(paardenpistes), delen van verkeersinfrastructuur, parkings op niet verharde ondergrond, bossen… zijn
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voorbeelden van de vastgestelde inbreuken. Deze mogen nooit een onderdeel uitmaken van een
landbouwgebruiksperceel.
Ook bouwgronden of andere percelen die vóór het einde van het jaar bebouwd worden, zijn te
beschouwen als niet-premiegerechtigd. Als er echter op 31 mei nog een hoofdteelt aanwezig is, kunnen
deze percelen wel nog aangegeven worden voor de bemestingsrechten. Dergelijke percelen moet u met
hoofdbestemming ‘I’ en een reden niet subsidiabel ‘DEF – definitief uit landbouw na 31 mei’ aanduiden.

1.12 PERCEEL NIET-LANDBOUWKUNDIG GEBRUIKT
Ook al bestaat een perceel wel degelijk uit landbouwgrond, toch moet u het minstens 9 maanden van
het jaar landbouwkundig gebruiken om premiegerechtigd te zijn. Het perceel kunt u aangeven voor de
periode dat het effectief voor landbouwkundige doeleinden gebruikt wordt.
Bij langdurig gebruik van een perceel als bijvoorbeeld parking van bedrijfsvoertuigen, opslag van
bouwmaterialen of verhuur als kampeerplaats gedurende meer dan 3 maand per jaar, komt het perceel
niet in aanmerking voor het bekomen van subsidies.
Als er echter op 31 mei nog een hoofdteelt aanwezig is op het perceel, kan dit perceel wel nog in
aanmerking komen voor de bemestingsrechten. Deze percelen moet u aangeven met hoofdbestemming ‘I’
en reden niet subsidiabel ‘TIJD – tijdelijk meer dan 3 maanden uit landbouw’.
Indien er geen hoofdteelt aanwezig is, en u het perceel later in de campagne terug in gebruik neemt,
mag u het perceel schrappen of aangeven met hoofdbestemming ‘I’ en de hoofdteeltcode ’81 –
braakliggend land zonder minimale activiteit’.

1.13 NIET AANGEGEVEN PERCELEN
Het is verplicht om alle landbouwpercelen in de verzamelaanvraag aan te geven die in gebruik zijn voor
landbouwactiviteiten door de landbouwer. Op het moment van het indienen van de verzamelaanvraag
moet de inventaris van de gebruikte percelen immers volledig zijn zodat alle verplichtingen
gecontroleerd kunnen worden en betalingsrechten toegekend kunnen worden. Niet aangegeven
percelen zullen administratief gecontroleerd worden.
Gronden waarop kerstbomen worden geteeld, moeten aangegeven worden in de verzamelaanvraag ook
al zijn kerstbomen geen subsidiabele teelt.

1.14 SCHEUREN VAN GRASLANDEN
Graslanden die geen EKBG zijn, worden soms gescheurd maar vallen onder Natuurwetgeving. Als u toch
zou willen scheuren, moet u steeds nagaan of dit ook volgens de natuurwetgeving mogelijk is. Deze
informatie is te raadplegen buiten het e-loket. De ‘Checklist bij het scheuren van graslanden’ op
www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening (klik door naar ‘Blijvend grasland’) kan daarbij best
geraadpleegd worden.
Het niet naleven van het verbod op het wijzigen van de vegetatie of de omgevingsvergunning voor
vegetatiewijzigingen is eveneens een inbreuk op de randvoorwaarden. De beheerseis voortvloeiend uit
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de Habitat- en Vogelrichtlijn is dan niet nageleefd. Meer info op
www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden (brochure).

1.15 GEEN TOEKENNING VAN MESTRECHTEN
Voor percelen die aangegeven zijn in de verzamelaanvraag als in gebruik op 1 januari, worden
bemestingsrechten toegekend aan de landbouwer die het gebruik heeft op 1 januari. Percelen die een
landbouwer later in gebruik neemt, worden niet meegeteld in de bedrijfsafzetruimte van deze
landbouwer.
Aan percelen die na 31 mei alsnog aangegeven worden met ingebruiknamedatum 1 januari omdat ze
vanaf het begin van de campagne en op 31 mei in gebruik zijn, kan een sanctie voor onderaangifte
toegekend worden.
Let op: voor percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3 is bemesting slechts toegelaten als u het perceel in
gebruikt hebt op 1 januari én ook de hoofdteelt verbouwt.

1.16 VERZAMELAANVRAAG IS GEEN MESTBANKAANGIFTE
Hoewel de verzamelaanvraag een gezamenlijk formulier is voor het Departement Landbouw en Visserij
en de Mestbank, geldt dit enkel voor de perceelsaangifte in het kader van de eenmalige
perceelsregistratie. Als u op een bepaald moment in het kalenderjaar 2 ha of meer landbouwgrond in
gebruik heeft en/of teelt op een oppervlakte groeimedium van 50 are of meer en/of een oppervlakte
permanent overkapte landbouwgrond gebruikt van 50 are of meer en/of een productie/opslag aan
dierlijke mest heeft groter dan of gelijk aan 300 kg P2O5 op jaarbasis dan bent u ook verplicht om
uiterlijk 15 maart uw mestbankaangifte in te dienen bij de Mestbank.

2 AGROMILIEUMAATREGELEN
2.1 BEWAREN VAN FACTUREN EN CERTIFICATEN
Het is belangrijk dat u facturen en certificaten ter beschikking houdt voor controles ter plaatse. Het
ontbreken van facturen of certificaten kan leiden tot verlaging van de toegekende steun. De
bewaartermijn van bewijsstukken is 10 jaar voor alle agromilieumaatregelen.

2.2 WISSELEN VAN PERCELEN MET BIJKOMENDE BESTEMMINGEN
Na 31 mei kunt u een bijkomende bestemming toevoegen op een perceel maar deze wordt niet
weerhouden voor betaling. Dit is ook zoals u eerder op een perceel met een gelijke of grotere
oppervlakte de bijkomende bestemming verwijderde!
U kunt met andere woorden bijkomende bestemmingen niet wisselen van percelen na 31 mei.
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2.3 MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING (MOB)
U mag geen herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen gebruiken tijdens de hele hoofdteelt en de
voorbereidingswerkzaamheden op de percelen waarvoor u subsidie aanvraagt. Voor eenjarige teelten
gelden die voorwaarden eveneens voor de voor- of nateelten, behalve als de nateelt de hoofdteelt van
het volgende jaar is.
Als u steun voor mechanische onkruidbestrijding wil aanvragen, moet u kunnen aantonen over de
nodige machines te beschikken. Het manueel onkruid verwijderen op de betrokken percelen komt
hiervoor niet in aanmerking.

2.4 TEELT VAN VLINDERBLOEMIGEN (VLI)
Bij aanvraag van de VLI-premie op grasklaver, moet u er ook effectief op toezien dat er klaver duidelijk
zichtbaar aanwezig is op het veld gedurende de volledige aanhoudingsperiode.
Nuttige tips en teeltfiches voor de teelt van vlinderbloemigen zijn te vinden op de website van LCV vzw
(www.lcvvzw.be) onder ‘Publicaties’ en zoek op teeltfiches. Bekijk ook het filmpje ‘Tips bij de teelt van
vlinderbloemigen’ op onze webpagina ‘Teelt van vlinderbloemigen’
Bij controle ter plaatse op de teelt van vlinderbloemigen moet de landbouwer facturen en certificaten
kunnen voorleggen. De landbouwer moet deze documenten dus goed bijhouden tijdens de campagne.

2.5 VERWARRINGSTECHNIEK IN DE FRUITTEELT (VER)
De percelen moeten naargelang het gebruikte product minstens 1 of 2 ha groot zijn, of een
aaneengesloten blok vormen van minstens 1 of 2 ha fruit waarop de subsidie wordt aangevraagd.
Kleinere, geïsoleerde percelen komen niet in aanmerking voor subsidie en de aangifte hiervan kan leiden
tot verlaging van betaling of zelfs stopzetting en eventueel terugvordering van de verbintenis.
 Producten met minimaal vereiste oppervlakte 1 ha: Checkmate puffer CM-O, Ginko ring, Isomate CLSplus, Rak 3, Rak 3+4, SEMIOSNET-CODLING MOTH:
 Producten met minimaal vereiste oppervlakte 2 ha: Ginko, Isomate CLR
De dispensers moeten uiterlijk op 15 mei uithangen, ook al is er op dat moment nog geen druk van de
fruitmot.

2.6 BEHOUD LOKALE RUNDVEERASSEN EN SCHAPENRASSEN
De identificatie en registratie van de dieren moet altijd volledig in orde zijn. Dieren van verschillende
landbouwers mogen niet door elkaar lopen. Dieren moeten op tijd in- en uitgeschreven zijn in het
stamboek.
Alle premiewaardige dieren moeten aanwezig zijn op de aangegeven plaats (dus op gronden uit de
verzamelaanvraag of op de in de betalingsaanvraag extra opgegeven adressen).
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2.7 BEHOUD LOKALE SCHAPENRASSEN
Het maximumaantal subsidiabele schapen per jaar is het aantal lammeren dat geregistreerd werd van
geboortes bij de landbouwer in dat jaar. Er moeten dus genoeg lammeren geboren worden opdat u
voor uw volledige verbintenisaantal kunt uitbetaald worden.
Geboortes moeten ook vóór 31 augustus van het geboortejaar gemeld worden aan het stamboek.

3 PLATTELANDSMAATREGELEN
3.1 SUBSIDIEAANVRAAG BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN
Sinds 2016 moet de subsidieaanvraag jaarlijks worden ingediend. Ook particulieren en landbouwers die
niet-mestbank aangifteplichtig zijn, moeten daarvoor een verzamelaanvraag indienen als ze deze steun
nog willen ontvangen.

4 VLM-BEHEEROVEREENKOMSTEN
4.1 BEHEEROVEREENKOMST KAN NIET OP G-PERCELEN
Enkel percelen die u het volledige kalenderjaar in gebruik heeft, komen in aanmerking voor betaling van
beheerovereenkomsten. Een perceel dat u of een andere landbouwer aangeeft als ‘G-perceel’ komt dus
niet in aanmerking (G-perceel = perceel in gebruik van 1 januari 2022 tot uiterlijk 29 april 2022).

4.2 OVERNAME VAN EEN (VARIABELE) BEHEEROVEREENKOMST
De landbouwer die de percelen in gebruik heeft op 1 januari dient deze te melden voor de
beheerovereenkomst, en dat uiterlijk op 31 mei. Om een beheerovereenkomst over te nemen volstaat
het echter niet om de bijkomende bestemming toe te voegen in de verzamelaanvraag. De landbouwer
dient de overname ook rechtstreeks te melden aan de VLM. Doe dit meteen om problemen met de
uitbetaling van de beheervergoeding te vermijden!

4.3 VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN EEN BEHEEROVEREENKOMST
Het schrappen van percelen waarop een vaste beheerovereenkomst rust, of het niet melden van
percelen voor een variabele beheerovereenkomst, volstaat niet om een beheerovereenkomst te
beëindigen. Een voortijdige beëindiging moet u steeds schriftelijk melden aan de VLM met vermelding
van de reden voor de beëindiging en eventuele bewijsstukken. Doe dit om bijkomende verlagingen van
uw uitbetaling te vermijden!

pagina 8 van 11

Veelgemaakte fouten – campagne 2022

1.02.2022

4.4 BEHEEROVEREENKOMSTEN RANDENBEHEER AANGRENZEND AAN
RODE OF PAARSE PERCELEN
Wie een beheerovereenkomst voor randenbeheer heeft die grenst aan een rood of paars perceel (hoog
of zeer hoog erosiegevoelig), moet aangeven of hij de beheerovereenkomst gebruikt als erosiemaatregel
in het kader van de randvoorwaarden. U moet hiervoor de gespecialiseerde productiemethode ‘ERVJ’ of
‘ERVN’ aangeven in de verzamelaanvraag. ‘ERVJ’ betekent dat u uw beheerovereenkomst ook als
erosiemaatregel inzet in het kader van de randvoorwaarden. Vergeet deze codes niet aan te geven, om
onterechte verlagingen van uw uitbetaling te vermijden!

4.5 BEHEEROVEREENKOMST VOOR ONDERHOUD VAN KLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN (KLE)
Wie een beheerovereenkomst wil sluiten voor het onderhouden van kleine landschapselementen, moet
eventuele gaten in de (kap)haag, heg, houtkant of knotbomenrij opvullen met geschikt plantmateriaal
zodat het landschapselement een aaneengesloten geheel vormt. Ook zieke of dode planten in het
landschapselement moet u zo snel mogelijk vervangen.

5 VERGROENING
5.1 SELECTEREN VAN ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED (EAG)
Het is aangeraden om voldoende ecologisch aandachtsgebied te selecteren voor de uiterste
wijzigingsdatum zodat er marge is ten opzichte van de minimaal nodige oppervlakte. Het kan immers
zijn dat door bepaalde administratieve controles of aanpassingen aan dossiers, bepaald ecologisch
aandachtsgebied niet meer geselecteerd kan worden waardoor de 5 % niet gehaald kan worden.
Opgelet: groenbedekkers die in het najaar dan toch niet ingezaaid kunnen worden, moeten op dat
moment wel geschrapt worden uit de verzamelaanvraag. De aangifte dient een correcte weergave te
zijn van de situatie op het veld.
Als u verplicht bent om EAG-oppervlakte aan te geven dan kan dit door bijvoorbeeld een mengsel van
groenbedekkers aan te geven. Het opgeven van de juiste nateeltcode voor het aangeven van EAG in de
perceelsaangifte is echter niet voldoende om dit perceel ook effectief in rekening te brengen voor EAG.
Dit perceel moet u eveneens in het scherm vergroening EAG aanvinken, waarna de
vergroeningsoppervlakte via de wegingsfactor berekend wordt en dit EAG-type geactiveerd is.
Dit geldt ook voor andere elementen of percelen die door middel van een teeltcode, gespecialiseerde
productiemethode of ligging van het perceel in aanmerking komen voor EAG. Deze moet u in het scherm
‘Vergroening EAG’ nog selecteren om ze te laten meetellen in de oppervlakte EAG.
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5.2 JUISTE AANGIFTE VAN EAG-GROENBEDEKKER
U geeft een EAG-groenbedekker aan door een correcte nateelt aan te geven op het perceel en daarna de
EAG in de lijst van mogelijke EAG aan te vinken in het scherm ‘Ecologisch Aandachtsgebied onder
Vergroening’.
Geef zeker de juiste teeltcode als nateelt op. De code ‘657’ bijvoorbeeld is enkel te gebruiken bij
‘Onderzaai van gras’ bij de hoofdteelt. Als bij een wijziging de nateelt veranderd wordt in bv. ‘60-gras’,
zal de EAG op dat perceel niet meer meetellen.

5.3 GEBRUIKSPERIODE VAN EAG-ELEMENTEN
Een EAG, bijvoorbeeld groenbedekker, verschijnt niet in de lijst van EAG als een andere landbouwer het
perceel overneemt en dus niet voldaan is aan de aanhoudingsperiode. Dit wordt ook gesignaleerd in de
opmerkingen.
Als een EAG reeds geselecteerd werd en het perceel wordt overgenomen in de loop van het jaar, zal
deze ook uit de geselecteerde EAG verdwijnen.

5.4 NIEUWE EAG-PERCELEN OPGEVEN NA 31 MEI NIET MOGELIJK
Het aangeven van EAG-percelen is slechts mogelijk tot de uiterste wijzigingsdatum van 31 mei. Na deze
datum kunt u geen nieuwe percelen selecteren voor EAG-aangifte. Schrappen van het EAG-type op de
opgegeven percelen kan wel of percelen met EAG-selectie kunnen worden gesplitst (als de splitstool
gebruikt wordt).
Uitzondering zijn de EAG groenbedekkers. Voor EAG-groenbedekker kunt u wel nog percelen wisselen na
31 mei. Er moet dan wel op 31 mei voldoende EAG-oppervlakte geselecteerd zijn. De aangegeven
oppervlakte die uiteindelijk weerhouden wordt om mee te tellen voor vergroening, kan immers nooit
hoger zijn dan deze die u heeft aangegeven op 31 mei.

5.5 ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED – GROENBEDEKKER. AANGIFTE
AANPASSEN INDIEN INGEZAAID OP ANDER PERCEEL
Als het niet mogelijk is op een bepaald perceel tijdig de groenbedekker in te zaaien en dit zal wel
gebeuren op een ander perceel, dan moet u deze wijziging doorgeven in de verzamelaanvraag. Tot
wanneer dit kan, hangt af van de landbouwstreek waarin het perceel gelegen is en de uiterste
inzaaidatum. Voor de correcte data, zie de fiche over EAG groenbedekkers op de website van het
Departement Landbouw en Visserij www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening. Vaak worden immers
percelen aangeduid voor EAG-groenbedekker op een moment dat dit al te laat is voor de
landbouwstreek waar het perceel gelegen is.
Opgelet, wisselen van percelen voor EAG-groenbedekker kan enkel voor percelen die u al voor de
uiterste wijzigingsdatum aangegeven heeft in het dossier.
Stijgt hierdoor het percentage aan EAG, dan wordt toch het percentage EAG dat geselecteerd was op
uiterste wijzigingsdatum, weerhouden als maximum dat kan meetellen voor de vergroening.
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Kunstmatige creatie van voordelen
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening,
randvoorwaarden… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot
correctieve acties.
Disclaimer
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.
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