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1 VOORWAARDEN EAG-BUFFERSTROKEN (1 M TEELTVRIJE
STROOK) EN AKKERRANDEN
 EAG-bufferstroken (hierna 1 m teeltvrije strook genoemd) gelegen op of direct aangrenzend aan
bouwland kunt u laten meetellen als ecologisch aandachtgebied wanneer ze gelegen zijn langs
waterlopen, -vlakken en -lijnen zoals weergegeven in de verzamelaanvraag; deze 1 m teeltvrije strook
moet u niet zelf apart intekenen;
 De 1 m teeltvrije strook heeft een breedte van 1 meter, te meten vanaf de bovenste knik van het
talud. Wilt u een bredere bufferstrook aanleggen en aangeven als EAG, dan moet u deze als
akkerrand (GPM ‘AKR’) intekenen en aangeven;
 De 1 m teeltvrije strook en akkerranden moeten gedurende het kalenderjaar ofwel bedekt zijn door
de ontwikkeling van een spontane vegetatie, ofwel door de inzaai van een fauna- of bloemenmengsel,
zonder dat er landbouwproductie op mag plaatsvinden.;
 Maaien en begrazen zijn toegelaten, op voorwaarde dat de 1 m teeltvrije strook of de akkerrand
steeds kan worden onderscheiden van het aangrenzend bouwland;
 Op de 1 m teeltvrije strook en akkerranden is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet
toegelaten;
 Op de 1 m teeltvrije strook en akkerranden is bemesting niet toegelaten met uitzondering van de
rechtstreekse uitscheiding door grazende dieren.
 Akkerranden hebben een minimum breedte van 1 meter. Er staat geen maximale afmeting op
akkerranden, maar maximaal wordt een breedte van 20 meter meegeteld als EAG.
 De oevervegetatie langs waterlopen wordt meegeteld bij de berekening van het ecologisch
aandachtsgebied.

www.vlaanderen.be/landbouw

 De akkerrand mag niet breder zijn dan uw aangrenzende perceel bouwland en dient met de langste
zijde aan het perceel bouwland te grenzen.

 Zowel voor de 1 m teeltvrije strook als akkerranden moet u het betrokken perceel van 1 januari tot
en met 31 december in eigen gebruik hebben.

2 GEEN LANDBOUWPRODUCTIE
‘Geen landbouwproductie’ betekent dat u op de 1 m teeltvrije strook geen gewas verbouwt. De inzaai
van een faunamengsel of een bloemenmengsel, is wel toegelaten. Op akkerranden is tevens de inzaai van
een gewas toegelaten wanneer u dat gewas niet zal oogsten en u hiervoor een aantoonbare
(gebruiks)overeenkomst heeft afgesloten.

pagina 2 van 4

Vergroening – 1 m teeltvrije strook/akkerrand – campagne 2019

6.02.2019

Onderstaande tabel geeft voor de EAG types 1 m teeltvrije strook en akkerranden weer hoe u ze moet
aangeven en vooral welk gewas of activiteit er op de strook kan/mag voorkomen:
Combinatietabel EAG / bedekking activiteit

1 m teeltvrije strook

Akkerrand

Intekenen

Deel van perceel (automatisch)

Apart perceel (GPM 1: ‘AKR’)

Wettelijke breedte

Minimum 1 m

Minimum 1 m

Braak

ja

ja (code 82)

Faunamengsel

ja

ja (code 98)

Bloemenmengsel

ja

ja (code 9831)

Gras

ja (onderscheidbaar)

ja (onderscheidbaar)

Begrazen

ja (onderscheidbaar)

ja (onderscheidbaar)

Maaien / Klepelen

ja (onderscheidbaar)

ja (onderscheidbaar)

ja

ja

Landbouwteelt, andere dan gras

nee

Enkel met overeenkomst 2

Bemesting

nee

nee

Gewasbeschermingsmiddel

nee

Volgens geldende wetgeving

Afvoeren

3 AANGIFTE 1 M TEELTVRIJE STROOK EN AKKERRANDEN IN
DE VERZAMELAANVRAAG
Wanneer u in de perceelsaangifte een perceel aangeeft dat grenst aan een waterloop, -vlak of -lijn die
ingetekend is op de fotoplannen, wordt op dit perceel automatisch in een 1 m teeltvrije strook voorzien
in de lijst potentieel ecologisch aandachtsgebied binnen het e-loket op de pagina ‘vergroening ecologisch
aandachtsgebied’.

1

GPM: gespecialiseerde productiemethode

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.
2
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Een akkerrand kunt u door middel van de GPM ‘AKR’ aangeven. Deze wordt dan 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.
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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