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Ecologisch aandachtsgebied (EAG) moet aan verschillende voorwaarden voldoen alvorens het element
kan beschouwd worden als potentieel EAG. Soms is het voor de landbouwer niet duidelijk, waarom een
EAG niet in de lijst verschijnt op de EAG-pagina binnen de verzamelaanvraag op het e-loket. Deze fiche
geeft een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom een EAG niet verschijnt om te kunnen
selecteren.
Let op! Deze lijst geeft de meest voorkomende redenen weer en is dus niet volledig. Als u toch nog
vragen heeft, contacteer dan uw buitendienst.

1 JUISTE (TEELT)CODE
Type EAG

Potentieel EAG indien:

Braakliggend land

Hoofdteelt: 89, 98, 9832

Houtkant/heggen

Hoofdteelt: 4

Groep van bomen

Hoofdteelt: 895

Bomenrijen

Hoofdteelt: 10

Akkerrand

Gespecialiseerde productiemethode ‘AKR’

Poel

Hoofdteelt: 3

Gracht

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

1 m teeltvrije strook

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

Boslandbouw (Agroforestry)

Percelen met gesubsidieerde boslandbouw

Strook subsidiabel
bosrand

areaal

langs

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, 51, 52, 53, 721, 722, 723, 731, 732, 744, 747

www.vlaanderen.be/landbouw

2 GEBRUIKSPERIODE PERCEEL RESPECTEREN
De gebruiksperiode wordt soms niet gerespecteerd wanneer een andere landbouwer uw perceel
overneemt in de loop van het kalenderjaar.
Voor volgende types EAG dient u het perceel het gehele kalenderjaar (1 januari t.e.m. 31 december) in
gebruik te hebben:
 Braakliggend land
 Houtkant/heggen
 Groep van bomen
 Poel
 Bomenrijen
 Gracht
 1 m teeltvrije strook
 Akkerrand
 Strook subsidiabel areaal langs bosrand zonder productie
 Perceel korte-omloophout
 Beboste landbouwgrond
Voor volgende types EAG dient u het perceel in gebruik te hebben van 21 april t.e.m. 31 december:
 Boslandbouw (Agroforestry)
 Strook subsidiabel areaal langs bosrand met productie
 Groenbedekking
 Stikstofbindende gewassen

3 SUBSIDIABEL BOUWLAND OF BEHEEROVEREENKOMST
(BO) VAN VLM
Voor bijna alle types EAG (uitgezonderd korte-omloophout en beboste landbouwgrond) geldt, dat ze:
 ofwel moeten grenzen aan subsidiabel bouwland of aan een perceel met een beheersovereenkomst
van dezelfde landbouwer. Dit is zo voor de volgende types EAG:
> Strook subsidiabel areaal langs bosrand met productie
> Strook subsidiabel areaal langs bosrand zonder productie
> 1 m teeltvrije strook/akkerrand
> Houtkant/heg
> Groepen van bomen
> Bomenrijen
> Poel
> Gracht
 ofwel dat ze zelf subsidiabel bouwland of een perceel met een beheerovereenkomst zijn. Dit is zo
voor volgende types EAG:
> Braakliggend land
> Boslandbouw (Agroforestry)
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> Groenbedekking
> Stikstofbindende gewassen
> Akkerrand 1
Indien het perceel toch aan voorgaande voorwaarde voldoet maar niet in de EAG-lijst verschijnt, kan dit
te maken hebben met de (niet-correcte) intekening van uw perceel.

4 PERCEEL IS AANGEDUID ALS BIO-GECERTIFICEERD
Op bio-gecertificeerde percelen dient er geen EAG aangeduid te worden, omdat deze vrijgesteld zijn van
de vergroeningsvereisten. U kunt afzien van deze vrijstelling door het vinkje op de pagina ‘Vergroening’
van de verzamelaanvraag aan te vinken.

5 EAG IS TE GROOT OF TE BREED
Voor enkele EAG-types zijn er maximale afmetingen of oppervlaktes vastgelegd. Dit is het geval voor de
EAG-types landschapselementen houtkant/heg, groepen van bomen, poel, bomenrij en gracht. Wanneer
u een houtkant/heg, groep van bomen, bomenrij of poel te groot intekent, zal er ook altijd een
belangrijke opmerking verschijnen die u daarop wijst.

6 EAG OVERLAPT MET EEN NIET-SUBSIDIABELE LAAG
De EAG-types houtkant/heg, groepen van bomen, bomenrij en poel kunnen overlappen met een nietsubsidiabele laag (boslaag of waterlaag). Ze maken dan in feite deel uit van het bos of wateroppervlak
en kunnen niet als EAG worden aangegeven. Als u vindt dat dit niet correct is, moet u het vinkje ‘nietintekenbaar’ gebruiken en het perceel alsnog intekenen.

1

Een akkerrand kan zowel zelf een perceel met een beheerovereenkomst zijn als aan subsidiabel bouwland grenzen.
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7 BOS ZIT NIET IN DE EAG-BOSLAAG OF WATERLOOP ZIT
NIET IN DE EAG-WATERLAAG
Wilt u een EAG-type strook subsidiabel areaal langs bosrand zonder of met productie aangeven, maar
staat het betreffende bos niet aangeduid als EAG-boslaag? Of wilt u een EAG-type gracht aangeven,
maar is de waterloop niet opgenomen als EAG-waterlaag? Dan kunt u deze types als manuele EAG
aangeven, waarna de administratie ze zal beoordelen.

8 MEER INFORMATIE
Voor bijkomende informatie over de vergroening en het invullen van deze vergroeningsmaatregelen in
de praktijk kunt u terecht op de website onder www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening of 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’.
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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