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Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot de werking van het scherm ‘Vergroening – 
blijvend grasland’. 

1 HET SCHERM  

Via het actiemenu links van het scherm klikt u op ‘Vergroening’ en daarna op ‘Blijvend grasland’. 

Het scherm ziet er als volgt uit: 

 

De tabel ‘(Blijvend) grasland en braakliggend land’ bevat volgende kolommen: 
 Perceelsnummer van de huidige campagne; 
 Perceelsnaam; 
 Aangegeven (oppervlakte (ha)); 
 Referentie (oppervlakte (ha)); 
 Hoofdteelt; 
 Bestemmingen (enkel percelen met de hoofdbestemming ‘I’ of ‘A’ die u in gebruik heeft voor de 

hoofdteelt worden opgenomen in deze tabel, ook indien deze percelen een grafische overlapping 
vertonen met andere percelen); 

 Status BG (blijvend grasland en braak onder vergroening); 
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 EKBG: Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (% overlap met de laag ecologisch kwetsbaar blijvend 
grasland). 

 Pijl naar perceel detail 

2 WERKING SCHERM  

Boven de tabel vindt u de som van de referentie oppervlakten van uw blijvend grasland onder 
vergroening. 

De tabel geeft een overzicht van al uw percelen met een graslandcode die u in gebruik heeft voor de 
hoofdteelt op 31 mei. De percelen met een status ‘BG’ worden onder de vergroening beschouwd als 
blijvend grasland. 

De gegevens in dit scherm zijn afhankelijk van de velden die u ingevuld heeft op de pagina’s 
‘Perceelsgegevens’ en ‘Via tabel’ van de verzamelaanvraag. Met andere woorden, dit scherm kunt u niet 
aanpassen. 

Een overzicht van de aangegeven percelen (blijvend) grasland onder vergroening vindt u ook terug op 
de afdruk van de verzamelaanvraag. 

3 PERCELEN VOOR EEN MOGELIJKE INZAAIVERPLICHTING  

In het kader van de vergroening is het mogelijk dat er voor bepaalde percelen een inzaaiverplichting 
geldt (zie fiche ‘Vergroening – blijvend grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland’). De 
(gescheurde) percelen blijvend grasland waarop een inzaaiverplichting rust, kunt u oproepen door in de 
lagenkiezer onder andere lagen de laag ‘Referentielaag blijvend grasland 2021’ aan te klikken. 

4 PERCELEN (OF DELEN ERVAN) DIE BESCHOUWD WORDEN 
ALS ECOLOGISCH KWETSBAAR BLIJVEND GRASLAND  

Sommige percelen of delen ervan worden in het kader van de vergroening beschouwd als ecologisch 
kwetsbaar blijvend grasland. Deze percelen of delen ervan mag u nooit omzetten noch ploegen. De 
informatie met betrekking tot de laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland kunt u in de 
verzamelaanvraag op de pagina ‘Overzicht - Perceelsinfo’ onder de rubriek ‘Grasland’ in de kolom ‘EKBG’ 
raadplegen. Ook via de laatste kolom van de tabel ‘(Blijvend) grasland onder vergroening’ kunt u steeds 
nagaan of, en met hoeveel procent, een perceel overlapt met de laag ecologisch kwetsbaar blijvend 
grasland. 
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5 LEES OOK 

 Vergroening – blijvend grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland 
(www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening). 

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/8059

