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1 VOORWAARDEN BEBOSTE LANDBOUWGROND ONDER 
VERGROENING 

 Enkel bebossingen van landbouwgrond in het kader van PDPO I, II en III (dus waarvoor u ooit bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) subsidie heeft aangevraagd en verkregen) kunt u laten 
meetellen voor uw areaal ecologisch aandachtsgebied; 

 U moet het betrokken perceel van 1 januari tot en met 31 december in eigen gebruik hebben. 

2 AANGIFTE BEBOSTE LANDBOUWGROND ALS EAG IN DE 
VERZAMELAANVRAAG 

In de verzamelaanvraag kan een perceel voor EAG-beboste landbouwgrond worden aangegeven met de 
volgende teeltcodes:  
 ‘8910’ - Bebossing loofbomen-ecologisch  
 ‘8911’ - Bebossing loofbomen-economisch  
 ‘8912’ - Bebossing naaldbomen  
 ‘8915’ - Bebossing populieren  
 ‘894’ - Bebossing met contract voor 2008  

Als u het perceel in de perceelsaangifte aangeeft met deze gewascodes en u voor dit perceel een 
bebossingscontract heeft bij ANB, zal dit perceel automatisch worden opgenomen in de lijst ‘Potentieel 
ecologisch aandachtsgebied’ op de pagina ‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’ van het e-loket. In 
deze lijst op het e-loket duidt u aan welk potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren).  
 
Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket.  
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3 MEER INFORMATIE 

De algemene voorwaarden voor het aanleggen van beboste landbouwgrond vindt u terug in de fiche 
‘Bebossing van landbouwgrond’ op de webpagina ‘Bebossing van landbouwgrond’. 
 

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. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/5865

