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Deze fiche bevat een aantal voorbeeldsituaties die bijkomende verduidelijking geven bij de maatregel 
behoud blijvend grasland onder vergroening. 

We raden u aan om, alvorens u deze infofiche doorneemt, eerst de fiche ‘Vergroening - blijvend grasland 
en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland’ te lezen. 

1 PERCELEN BLIJVEND GRASLAND 

Voorbeeld: in de verzamelaanvraag van campagne 2022 staat een perceel met attribuut BG. Waarom? 

Campagne Gewascode Aanduiding als BG 
2016 Mais Bouwland1  
2017 Grasachtige Bouwland1  
2018 Grasachtige Bouwland1  
2019 Grasachtige Bouwland1  
2020 Grasachtige Bouwland1  
2021 Grasachtige Bouwland1  
2022  Krijgt attribuut ‘BG’: blijvend grasland want reeds 5 jaar grasachtige 

2 VERPLICHTINGEN IN HET KADER VAN DE ALGEMENE 
REGELING VOOR HET BEHOUD VAN BLIJVEND GRASLAND 

Situatie 1 (scheurverbod): 
Eind 2022 deelt de overheid mee dat de Vlaamse ratio van campagne 2022 met meer dan 5% gedaald is 
ten opzichte van de Vlaamse referentieratio. De overheid kondigt daarom onmiddellijk een 
scheurverbod af en legt een herinzaaiverplichting op voor percelen die blijvend grasland waren in 2020 
of 2021, maar die volgens de verzamelaanvraag 2022 omgezet zijn. De landbouwer kiest in campagne 
2023 een gewascode ‘Grasachtige’ voor onderstaand perceel waar geen herinzaaiverplichting is, maar 
dat wel onder het scheurverbod voor blijvend grasland valt. Wat zijn de gevolgen in 2023 en 2024? 
 

                                              
1 wat telt is dat de grasachtige code vijf opeenvolgende jaren voorkomt. Voordien is het bouwland (of permanente teelt). 
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Campagne Gewascode Perceel aangeduid als BG? 
2016 Mais Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2017 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2018 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2019 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2020 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2021 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2022 Grasachtige Ja, aangeduid als ‘BG’ 

2023 
Gevolg 1: landbouwer kiest voor 
grasachtige, en respecteert daarmee het 
scheurverbod 

Ja, aangeduid als ‘BG’ 

2024  Gevolg 2: Behoud van attribuut ‘BG’ 

 

Situatie 2 (scheurverbod): 
Eind 2022 deelt de overheid mee dat de Vlaamse ratio van campagne 2022 met meer dan 5% gedaald is 
ten opzichte van de Vlaamse referentieratio. De overheid kondigt daarom onmiddellijk een 
scheurverbod af en legt een herinzaaiverplichting op voor percelen die blijvend grasland waren in 2020 
of 2021, maar die volgens de verzamelaanvraag 2022 omgezet zijn. 

De landbouwer zaait in campagne 2023 het gewas ‘Mais’ in op een perceel waar geen 
herinzaaiverplichting is, maar dat wel onder het scheurverbod voor blijvend grasland valt. Wat zijn de 
gevolgen in 2023 en 2024? 

Campagne Gewascode Perceel aangeduid als BG? 
2016 Mais Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2017 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2018 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2019 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2020 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2021 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2022 Grasachtige Ja, aangeduid als ‘BG’ 

2023 

Landbouwer kiest voor mais, en schendt 
daarmee het scheurverbod. 
Gevolg 1: er volgt een vergroeningssanctie, en 
verplichting om perceel in 2023 heraan te 
leggen als blijvend grasland 

Gevolg 2: het perceel voorgedrukt als ‘BG’ wordt 
bouwland 

2024  

Gevolg 3: Perceel wordt aangeduid als ‘blijvend 
grasland’.  
De landbouwer moet het perceel herstellen als 
blijvend grasland, en als dusdanig aanhouden 
tijdens de volgende 5 jaar 

                                              
2 wat telt is dat de grasachtige code 5 opeenvolgende jaren voorkomt. Voordien is het bouwland (of permanente teelt). 
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Situatie 3 (herinzaaiverplichting): 
Eind 2022 deelt de overheid mee dat de Vlaamse ratio van campagne 2022 met meer dan 5% gedaald is 
ten opzichte van de Vlaamse referentieratio. De overheid kondigt daarom onmiddellijk een 
scheurverbod af en legt een herinzaaiverplichting op voor percelen die blijvend grasland waren in 2020 
of 2021, maar die volgens de verzamelaanvraag 2022 omgezet zijn. 

De landbouwer kiest in campagne 2023 een gewascode ‘Grasachtige’ voor een perceel waar een 
herinzaaiverplichting is. Wat zijn de gevolgen in 2023 en 2024? 

Campagne Gewascode Perceel aangeduid als BG? 
2016 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3 
2017 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3 
2018 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3  
2019 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3  
2020 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3  
2021 Mais Ja, aangeduid als ‘BG’ 
2022 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3  

2023 
Landbouwer kiest voor grasachtige, 
respecteert ermee de herinzaaiverplichting, en 
vermijdt vergroeningssanctie. 

Gevolg 1: Aangeduid als ‘blijvend grasland’ (als 
gevolg van de herinzaaiverplichting) 

2024  
Gevolg 2: de landbouwer moet het perceel als 
‘grasland’ aanhouden tijdens de volgende 4 jaar. 

3 MEER INFORMATIE 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) vindt u onder 'Informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel 
informatiefiches met de meest recente informatie.  
 
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en 
Visserij. Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en 
Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’. 

                                              
3 wat telt is dat de grasachtige code 5 opeenvolgende jaren voorkomt. Voordien is het bouwland (of permanente teelt). 

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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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. 


