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1 HET SCHERM 

Via het actiemenu links van het scherm klikt u op ‘Vergroening’ en daarna op ‘Gewasdiversificatie’. 
Het scherm ziet er als volgt uit: 

 

Op het scherm worden onder elkaar twee tabellen weergegeven: ‘Overzicht oppervlaktes bouwland’ en 

‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’. 
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2 WERKING VAN HET SCHERM 

Het ‘Overzicht oppervlaktes bouwland’ geeft aan hoeveel uw totale oppervlakte bouwland bedraagt. Als 
deze tussen de 10 ha of meer en 30 ha ligt, geeft deze tabel aan hoeveel 75% hiervan bedraagt voor de 
grootste teeltgroep. Als uw oppervlakte bouwland 30 ha of meer is, geeft de tabel aan hoeveel 75% én 
hoeveel 95% daarvan bedraagt voor de twee grootste teeltengroepen. 
 
Het overzicht ‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’ geeft een samenvatting van alle percelen die u in 
gebruik heeft op 31 mei en die een potentieel subsidiabele hoofdteelt hebben. Vanaf 2022 wordt de 
datum van 31 mei in rekening gebracht. De vergroening vormt een deel van de betalingsrechten en de 
betalingsrechten worden vanaf 2022 geactiveerd op percelen die in gebruik zijn voor de hoofdteelt op 
31 mei. Opgelet, een perceel waarvoor nog een grafische overlapping bestaat met een andere 
landbouwer, wordt op het moment dat u de tabel raadpleegt ook meegenomen in deze samenvatting. 
Op basis van het hier opgenomen percentage wordt bepaald of u al dan niet voldoet aan de vereisten 
voor gewasdiversificatie onder vergroening (zie fiche ‘Vergroening – gewasdiversificatie’). 

De tabel bevat volgende kolommen: 
 Teeltgroep: de Nederlandse benaming van de groep gewasdiversificatie wordt getoond als u minstens 

één perceel heeft aangegeven met een teelt die voldoet aan volgende voorwaarden van 
subsidiabiliteit en bouwland: 
> deze is combineerbaar met de hoofdbestemming ‘A’; 
> er is geen gespecialiseerde productiemethode ‘SGM’, ‘NPO’, ‘CON’ of ‘LOO’ opgenomen voor het 

perceel; 
> het perceel heeft geen status ‘BG (blijvend grasland onder vergroening)’. 

 Totale oppervlakte gewasdiversificatie (ha) (per teeltgroep: som van de referentie oppervlakte van de 
detailrijen van de percelen); 

 Verhouding ten opzichte van bouwland (%).  

Het integrale overzicht gewasdiversificatie (tabel ‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’) vindt u ook op de 
afdruk van de verzamelaanvraag onder de titel ‘Vergroening’. 

De geselecteerde rij in de tabel ‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’ (standaard is de eerste rij geselecteerd) 
kunt u openklappen door op het pijltje te klikken. Daarna worden de perceeldetails weergegeven met 
volgende kolommen: 
 Perceelsnummer; 
 Naam perceel; 
 Aangegeven oppervlakte (ha); 
 Referentieoppervlakte (ha); 
 Teeltpercentage (%); 
 Gewasdiversificatie oppervlakte (ha); 
 Hoofdteelt, 2de, 3de, 4de gecombineerde teelt (de teelt wordt getoond als u er minstens één heeft 

aangegeven met deze teelt). 
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3 HOEVEELHEID GEWASSEN TE TELEN OM TE VOLDOEN 
AAN DE GEWASDIVERSIFICATIE 

De oppervlakte bouwland bepaalt hoeveel gewassen u moet telen: 

 Een landbouwer met minder dan 10 ha bouwland is vrijgesteld voor gewasdiversificatie; 
 Een landbouwer met 10 ha of meer tot 30 ha bouwland moet minstens 2 gewassen (= 2 teeltgroepen) 

telen waarvan de eerste hoofdteelt niet meer dan 75% mag beslaan van het totale areaal bouwland; 
 Een landbouwer met 30 ha of meer bouwland moet minstens 3 gewassen (= 3 teeltgroepen) telen 

waarvan de eerste hoofdteeltgroep niet meer dan 75% mag beslaan van het totale areaal bouwland 
en de twee belangrijkste teeltgroepen samen niet meer dan 95%. 

Voorbeelden: 

1. Landbouwer A geeft 3 ha grasland met status ‘BG’ en 9 ha bouwland aan in zijn verzamelaanvraag. 
Deze landbouwer bezit minder dan 10 ha bouwland en is dus vrijgesteld voor gewasdiversificatie. 

2. Landbouwer B geeft 1 ha grasland met status ‘BG’ en 11 ha bouwland aan in zijn verzamelaanvraag. 
Deze landbouwer bezit meer dan 10 ha bouwland en moet 2 verschillende gewassen telen waarvan 
de grootste teelt niet meer dan 75% beslaat van zijn areaal bouwland.  

3. Landbouwer C geeft 30 ha grasland met status ‘BG’, 5 ha blijvende teelten (BT) en 50 ha maïs (silo- en 
korrelmais) aan in zijn verzamelaanvraag. Deze landbouwer bezit meer dan 30 ha bouwland (maïs) 
en moet dus naast maïs nog twee bijkomende gewassen inzaaien. Maïs wordt beschouwd als de 
eerste teelt en mag dus een maximum oppervlakte innemen van 37,5 ha (75% van 50 ha). De 
oppervlakte van de eerste teelt (korrel- en silomaïs) en de tweede teelt samen mag niet groter zijn 
dan 47,5 ha (95% van 50 ha). 

4 GEGEVENS VAN SCHERM WIJZIGEN 

De gegevens in dit scherm zijn afhankelijk van de velden die u ingevuld heeft op de pagina’s 
‘Perceelsgegevens’ en ‘Via tabel’. Met andere woorden, dit scherm kunt u niet aanpassen.  

5 MEER INFORMATIE 

Meer informatie over de werking van het scherm vindt u door rechtsboven het scherm op  te klikken. 
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.  
 
Contacteer uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij voor bijkomende informatie. 
Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere 
beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’ 

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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Lees zeker ook de fiches op de website: www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening.  

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. 
 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059

