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1 VOORWAARDEN BRAAKLIGGEND LAND
 U mag in het betrokken jaar op het perceel geen landbouwproductie realiseren: u mag geen
landbouwgewas inzaaien tijdens de periode van 1 maart tot 31 augustus. De inzaai van een
wintergewas dat u in het volgende jaar kunt oogsten, is wel toegelaten na 31 augustus. Ook mag u
maatregelen treffen die de biodiversiteitsvoordelen vergroten, zoals de inzaai van een
wildbloemenmengsel;
 Bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegelaten;
 Percelen met gras als hoofdteelt of nateelt in de voorgaande campagne kunt u enkel als braakliggend
land aangeven op voorwaarde dat u het grasland inwerkt vóór de start van de braaklegging;
 Als u uw perceel aangeeft met gewascode 89 (braakliggend land onder EAG) moet u hierop een
minimum activiteit uitvoeren (maaien of klepelen zonder afvoer vóór 1 oktober);
 Een perceel dat in de verzamelaanvraag is klaargezet als blijvend grasland onder vergroening (BGstatus) kunt u in hetzelfde campagnejaar niet aangeven als braakliggend land;
 Braakliggend land dat u vijf jaar onafgebroken als ecologisch aandachtsgebied aangeeft, blijft
bouwland;
 U moet het betrokken perceel van 1 januari tot en met 31 december in eigen gebruik hebben.

2 GEEN LANDBOUWPRODUCTIE OP BRAAKLIGGEND LAND
 ‘Geen landbouwproductie’ betekent dat u op het betrokken perceel geen gewas verbouwt. U mag
wel een faunamengsel of bloemenmengsel inzaaien. Wenst u een ander gewas in te zaaien dat u niet
zal oogsten dan kan dit enkel met een aantoonbare (gebruiks)overeenkomst.

www.vlaanderen.be/landbouw

Onderstaande tabel geeft weer hoe u een perceel met EAG ‘Braakliggend land’ moet intekenen en vooral
welk gewas of activiteit er op het perceel kan/mag voorkomen:
Com binatietabel EAG / bedek k ing activiteit

Braak lig g end land

Intekenen

Apart perceel

Wettelijke breedte

-

Braak

ja (gewascode 89)

Faunamengsel

ja (gewascode 98)

Bloemenmengsel

ja (gewascode 9832)

Gras

nee
Begrazen
Maaien / Klepelen
Afvoeren

nee
ja (vóór 1 oktober)
Enkel met overeenkomst 1

Landbouwteelt, andere dan gras

Enkel met overeenkomst1

Bemesting / gewasbeschermingsmiddel

nee

3 AANGIFTE BRAAKLIGGEND LAND IN DE
VERZAMELAANVRAAG
Wanneer u een perceel braakliggend land aangeeft in de perceelsaangifte met de gewascode ‘89’, ‘98’ of
‘9832’, zal dit perceel braak worden opgenomen in de lijst potentieel ecologisch aandachtsgebied binnen
het e-loket op de pagina vergroening ecologisch aandachtsgebied. 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 en de diverse EAG voorwaarden.

1
Een ‘(gebruiks)overeenkomst’ is een schriftelijke overeenkomst die een landbouwer sluit met een overheid, vereniging of rechtspersoon, met
het oog op het realiseren van milieu- of natuurdoelstellingen op grasland of bouwland waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het kan
onder meer gaan om een overeenkomst met een gewestelijke overheid (het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Natuur
en Bos, …) of met lokale overheden zoals gemeenten en provincies. Het kan ook gaan om een overeenkomst met een vereniging of
rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een natuur- of milieuorganisatie (Natuurpunt, de Regionale Landschappen, …). Een landbouwer moet de
overeenkomst kunnen voorleggen bij controles.
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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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