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Met haar biodiversiteitsstrategie wenst de Europese Unie een halt toe te roepen aan een verder verlies 
aan biodiversiteit in Europa. Als een van de voornaamste grondbeheerders spelen landbouwers een 
belangrijke rol bij het invoeren en in stand houden van landbouwsystemen en -praktijken die bijdragen 
tot het behoud en het verbeteren van de biodiversiteit in het agrarisch landschap. De maatregel 
ecologisch aandachtsgebied binnen het vergroeningspakket wenst deze maatschappelijke rol van de 
landbouwer te benadrukken. 

1 VOLDOEN AAN DE MAATREGEL ECOLOGISCH 
AANDACHTSGEBIED  

Voor de maatregel ecologisch aandachtsgebied wordt uitgegaan van uw oppervlakte subsidiabel 
bouwland. Dit is de totale subsidiabele oppervlakte die u in gebruik heeft voor de hoofdteelt en 
waarvan de oppervlakte blijvend grasland en blijvende teelten in mindering gebracht wordt.. De totale 
oppervlakte bouwland van uw bedrijf vindt u in uw verzamelaanvraag onder de rubriek ‘Vergroening – 
ecologisch aandachtsgebied’. 

Als uw bedrijf meer dan 15 hectare bouwland omvat, moet u voldoen aan de maatregel ecologisch 
aandachtsgebied, tenzij uw bedrijf aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 
 meer dan 75% van het bouwland wordt gebruikt als grasland, als braakliggend land, voor de teelt 

van vlinderbloemige gewassen of voor een combinatie van deze; 
 meer dan 75% van het subsidiabel landbouwareaal is grasland (zowel blijvend grasland als grasland 

op bouwland). 
  
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 de uiterste wijzigingsdatum van 31 mei. 
 

Afhankelijk van het type EAG, zal u het geselecteerde EAG-perceel in eigen gebruik moeten hebben vanaf 
1 januari of 30 april (uiterste indieningsdatum) tot 31 december. Deze data vindt u in de betrokken fiches. 
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2 TE TREFFEN MAATREGEL  

U moet een areaal dat minstens gelijk is aan 5% van uw areaal bouwland, inrichten als ecologisch 
aandachtsgebied. 

3 TYPES ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED  

Volgende types ecologisch aandachtsgebied kunnen meetellen in Vlaanderen om aan uw 5% te geraken: 
 Braakliggend land met minimaal onderhoud; 
 De landschapselementen houtkanten/heggen, groep van bomen, poelen, grachten en bomenrijen; 
 1 meter teeltvrije strook (bufferstroken) en akkerranden; 
 Boslandbouw (agroforestry); 
 Stroken subsidiabel areaal langs bosranden; 
 Percelen met korte-omloophout; 
 Beboste landbouwgronden; 
 Groenbedekking; 
 Stikstofbindende gewassen. 

4 IN REKENING BRENGEN VAN DE OPPERVLAKTE VAN DE 
VERSCHILLENDE TYPES  

Voor sommige types ecologisch aandachtsgebied kunt u, via de aangifte van het perceel, de oppervlakte 
aanduiden in de verzamelaanvraag. Dit is het geval voor braakliggend land, stikstofbindende gewassen, 
groenbedekking, korte-omloophout, houtkanten/heggen, poelen, groep van bomen, bomenrijen, 
boslandbouw, beboste landbouwgrond en akkerranden.  
Voor andere types zijn de lengtematen gekend via de overlap met specifieke gebieden op de 
fotoplannen. Dit geldt voor de stroken subsidiabel areaal langs bosranden, 1 meter teeltvrije strook 
(bufferstroken) en grachten. De lengtematen voor de stroken subsidiabel areaal langs bosranden en 
grachten worden vervolgens omgezet in oppervlaktes door ze te vermenigvuldigen met een 
omzettingsfactor.  
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Om de uiteindelijke oppervlakte te kennen die als ecologisch aandachtsgebied meetelt, moet ook nog 
een wegingsfactor toegepast worden. Volgende tabel geeft een overzicht van de omzettings- en 
wegingsfactoren. 

Types ecologisch aandachtsgebied Omzettingsfactor Wegingsfactor 
Ecologisch 
aandachtsgebied 

Braakliggend land n.v.t. 1 1 m2 = 1 m2 

1 m teeltvrije strook (bufferstroken) n.v.t. 1,5 1 m = 1,5 m2 

Akkerranden n.v.t. 1,5 1 m² = 1,5 m² 

Boslandbouw (agroforestry) n.v.t. 1 1 m2 = 1 m2 

Stroken subsidiabel areaal langs bosranden zonder 
productie 

6 1,5 1 m = 9 m2 

Stroken subsidiabel areaal langs bosranden met 
productie 

6 0,3 1 m = 1,8 m2 

Korte-omloophout n.v.t. 0,5 1 m2 = 0,5 m2 

Beboste landbouwgrond n.v.t. 1 1 m2 = 1 m2 

Groenbedekking n.v.t. 0,3 1 m2 = 0,3 m2 

Stikstofbindende gewassen n.v.t. 1 1 m2 = 1 m2 

Landschapselement houtkanten/heggen n.v.t. 2 1 m2 = 2 m2 

Landschapselement groep van bomen n.v.t. 1,5 1 m2 = 1,5 m2 

Landschapselement bomenrijen n.v.t. 2 1 m² = 2 m²   

Landschapselement poelen n.v.t. 1,5 1 m2 = 1,5 m2 

Landschapselement grachten 2,5 (50% van 5) 2 1 m = 5 m2 

Als u beboste landbouwgrond, korte-omloophout, groep van bomen, grachten, houtkanten, poelen, 
bomenrijen aanduidt en activeert als EAG, en u berekent het percentage EAG op uw bouwland, dan 
wordt de oppervlakte bouwland verhoogd met de oppervlakte van dit EAG. In de elektronische 
verzamelaanvraag gebeurt deze correctie van het areaal bouwland automatisch. Als u enkel de lengte 
kent van een type EAG berekent u de oppervlakte door de lengte te vermenigvuldigen met de 
omzettingsfactor. Ook dit gebeurt automatisch in de elektronische verzamelaanvraag.  
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5 ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED IN DE 
VERZAMELAANVRAAG  

Onderstaande tabel geeft weer onder welke voorwaarden een perceel opgenomen wordt in de lijst 
potentieel ecologisch aandachtsgebied binnen 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 en 
de diverse EAG-voorwaarden. 
 

Type EAG Potentieel EAG indien: 

Braakliggend land Hoofdteelt: 89, 98, 9832  

Houtkant/heg Hoofdteelt: 4 

Groep van bomen Hoofdteelt: 895 

Bomenrij Hoofdteelt: 10  

Poel Hoofdteelt: 3 

Gracht Perceel bouwland grenst aan een waterloop tussen 2 en 6 meter breed 

1 meter teeltvrije strook 
(bufferstrook) 

Perceel bouwland grenst aan een waterloop, - vlak of - lijn 

Akkerrand 
Gespecialiseerde productiemethode ‘AKR’ of aanwezigheid van een 
beheerovereenkomst bij VLM 

Boslandbouw (agroforestry) Percelen met gesubsidieerde boslandbouw 

Strook subsidiabel areaal langs 
bosrand 

Perceel bouwland grenst aan de EAG-boslaag 

Perceel korte-omloophout Hoofdteelt: 883, 963 

Beboste landbouwgrond Percelen met gesubsidieerde bebossing van landbouwgrond 

Groenbedekking Nateelt: 657, 658, 659, 661, 700  

Stikstofbindende gewassen Hoofdteelt: 43, 511, 512, 52, 521, 522, 53, 721, 722, 723, 731, 732, 744, 747 
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6 GEVOLGEN NIET-VOLDOEN AAN DE VERPLICHTINGEN  

Als u niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen, wordt het areaal dat voor de uitbetaling van de 
vergroeningspremie in aanmerking komt, verminderd. Hierbij bepaalt het tekort aan ecologisch 
aandachtsgebied de vermindering. 

Bijvoorbeeld een bedrijf met 40 ha bouwland moet over 2 ha ecologisch aandachtsgebied beschikken. 
Als dit bedrijf maar over 1,5 ha ecologisch aandachtsgebied beschikt, leidt dit tot de volgende 
vermindering: 
 op 2 ha is er een tekort van 0,5 ha; 
 de geconstateerde oppervlakte bouwland wordt verminderd met 10 keer dat tekort, dat betekent 

een vermindering of reductie van 10 x 0,5 ha = 5 ha; 
 het areaal (de totale subsidiabele oppervlakte die in aanmerking komt voor de basisbetaling) 

waarvoor de landbouwer de vergroeningspremie zal ontvangen, wordt met 5 ha verminderd. 

Als u drie jaar na elkaar niet voldoet, wordt in de volgende jaren de vermindering die in rekening 
wordt gebracht met twee vermenigvuldigd. 

Daarbovenop is een administratieve sanctie mogelijk (zie fiche ‘Vergroening – algemeen’). 
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7 EAG-TYPES WAAROP GEEN LANDBOUWPRODUCTIE 
PLAATSVINDT 

‘Geen landbouwproductie’ betekent dat er op het betrokken perceel of de strook geen gewas wordt 
verbouwd. De inzaai van een faunamengsel, een bloemenmengsel of de inzaai van een gewas dat niet 
geoogst zal worden en dit in het kader van een aantoonbare (gebruiks)overeenkomst, is wel toegelaten. 

Onderstaande tabel geeft voor vier EAG types ‘zonder landbouwproductie’ weer hoe ze ingetekend moeten 
worden en vooral welk gewas of activiteit er op het perceel of op de strook kan/mag voorkomen: 

Combinatietabel EAG / 
bedekking - activiteit 

Braakliggend land Akkerrand  1 m teeltvrije 
strook 

(bufferstrook)1 

Strook subsidiabel 
areaal langs 

bosranden zonder 

productie1 

Intekenen Apart perceel 
Apart perceel (GPM2: 

‘AKR’) 
Deel van perceel 

(automatisch) 
Deel van perceel 

(automatisch) 

Wettelijke breedte - Minimum 1 m  Minimum 1 m Minimum 5 m  

Braak Ja (gewascode 89) Ja (gewascode 82) Ja Ja 

Faunamengsel Ja (gewascode 98) Ja (gewascode 98) Ja Ja 

Bloemenmengsel 
Ja (gewascode 

9832) 
Ja (gewascode 9831) Ja Ja 

Gras Nee 
Ja (graslandcode en 
onderscheidbaar) 

Ja 
(onderscheidbaar) 

Ja (onderscheidbaar) 

Begrazen Nee 
Ja 

(onderscheidbaar) 
Ja 

(onderscheidbaar) 
Ja (onderscheidbaar) 

Maaien / Klepelen Ja (vóór 1 oktober) 
Ja 

(onderscheidbaar) 
Ja 

(onderscheidbaar) 
Ja (onderscheidbaar) 

Afvoeren 
Enkel met 

overeenkomst3 
Ja Ja Ja 

Landbouwteelt, andere 
dan gras 

Enkel met 

overeenkomst3 

Enkel met 

overeenkomst3 
Nee 

Enkel met 

overeenkomst3 

Bemesting  Nee Nee Nee Nee 

Gewasbeschermingsmiddel Nee 
Volgens geldende 

wetgeving 
Nee Nee 

                                              
1 Bij stroken is de gewascode van het volledige perceel = de gewascode van de hoofdteelt. De tabel geeft enkel weer welke bedekking/activiteit er op de strook zelf 
kan voorkomen 

2 GPM: Gespecialiseerde productiemethode 

3 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 ov6er 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. 
 


