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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst):
(1)

08/04/2022: onder punt 3 derde alinea verwijderd en eerste toegevoegd

Een gepaste gewasrotatie draagt bij tot een gezonde bodem. Het afwisselen van verschillende teelten
voorkomt dat de bodem uitgeput raakt en zorgt ervoor dat ziektekiemen en nematoden binnen de
perken kunnen gehouden worden. Met de maatregel gewasdiversificatie moet u kunnen aantonen dat u
verschillende teelten op uw bedrijf verbouwt.

1 MAATREGEL GEWASDIVERSIFICATIE
Voor de maatregel gewasdiversificatie 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 binnen Vlaanderen vindt u op het e-loket in de elektronische verzamelaanvraag onder
de rubriek ‘vergroening – gewasdiversificatie’.
Als uw bedrijf 10 hectare of meer bouwland omvat, moet u voldoen aan de maatregel
gewasdiversificatie, tenzij uw bedrijf aan één van de volgende voorwaarden voldoet. u krijgt dus
vrijstelling voor het naleven van gewasdiversificatie indien:
 meer dan 75% van het areaal bouwland wordt gebruikt als grasland, 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);
 meer dan 50% van het areaal aangegeven als bouwland verschilt van het areaal dat werd
aangegeven in de verzamelaanvraag van het voorgaande jaar (met andere woorden u heeft meer
dan 50% rotatiepercelen), en alle bouwland wordt beteeld met een ander gewas uit de teeltgroepen
gewasdiversificatie dan hetgeen dat in het voorgaande kalenderjaar aanwezig was.

2 VOLDOEN AAN DE MAATREGEL GEWASDIVERSIFICATIE
 Als uw bedrijf:

www.vlaanderen.be/landbouw

> tussen de 10 of meer en 30 hectare bouwland omvat, moet u op dat bouwland minstens 2
verschillende gewassen telen. Het omvangrijkste gewas mag daarbij niet meer dan 75% van het
areaal bouwland innemen.
> 30 hectare of meer bouwland omvat, moet u op dat bouwland minstens 3 verschillende gewassen
telen. Het omvangrijkste gewas mag niet meer dan 75% van het areaal bouwland beslaan en de
twee omvangrijkste gewassen samen niet meer dan 95%.

3 DEFINITIE ‘GEWAS’ VOOR DE MAATREGEL
GEWASDIVERSIFICATIE
 Voor de berekening van de maatregel gewasdiversificatie wordt de hoofdteelt in rekening
gebracht(1).
 Een gewas dat in aanmerking komt voor de maatregel gewasdiversificatie is ofwel:
> braakliggend land waarop minimale activiteit wordt uitgevoerd;
> grassen of kruidachtige voedergewassen (= grasland, inclusief grasklaver, grasluzerne, …);
> een subsidiabele landbouwteelt (bijvoorbeeld maïs, aardappelen, tarwe, …) die volgens de
wetgeving:
 behoort tot een geslacht opgenomen in de botanische gewasclassificatie;
 behoort tot één van de soorten ingedeeld onder de familie van de kruisbloemigen, de
nachtschaden of de komkommerachtigen.
 Een gewas voor de maatregel gewasdiversificatie is eigenlijk een groep van teelten die behoren tot
hetzelfde geslacht of soort. Zo is er het gewas ‘Bieten’ (geslacht) waartoe voederbiet, suikerbiet en
rode biet behoren. Een ander voorbeeld is het gewas ‘Koolachtige’ (soort) waartoe broccoli,
bloemkool, spruitkool, rode kool, … behoren. Op het e-loket wordt deze opdeling voor u gemaakt. De
opdeling vindt u ook op de webpagina ‘Tabellen’ in de bijhorende tabel ‘Teeltgroepen
gewasdiversificatie’.
 Winterteelten en zomerteelten worden evenwel als afzonderlijke gewassen beschouwd, ook al
behoren ze tot hetzelfde geslacht. Zo worden bijvoorbeeld wintertarwe en zomertarwe als 2
verschillende gewassen in rekening gebracht. Triticum spelta wordt aanzien als een apart gewas ten
aanzien van gewassen die behoren tot hetzelfde geslacht.
 De groep ‘Andere subsidiabele gewassen’ werd opgesplitst in 4 verschillende
gewasdiversificatiegroepen: ‘Andere subsidiabele groenten’, ‘Andere subsidiabele fruitsoorten’, ‘Andere
subsidiabele sierteelten’, ‘Andere subsidiabele akkerbouwgewassen’.
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4 COMBINATIETEELTEN, ONDERZAAI EN ZAADMENGSELS
4.1 COMBINATIETEELT
 Combinatieteelt is het gelijktijdig aanwezig zijn van minstens twee hoofdteelten (braak wordt niet
beschouwd als hoofdteelt bij combinatieteelt) voor minstens 25% op het perceel.
 Elk gewas dat ten minste 25% van dat perceel inneemt, telt afzonderlijk. Het areaal dat de
afzonderlijke gewassen innemen, wordt berekend door het areaal waarop de combinatieteelt
plaatsvindt, te delen door het aantal gewassen dat ten minste 25% van dat areaal inneemt, ongeacht
het daadwerkelijke aandeel van het gewas op dat areaal.
 Onderzaai wordt niet beschouwd als combinatieteelt. Onderzaai geeft u aan als nateelt (zie ook
volgende alinea).
 De teelten zijn duidelijk onderscheidbaar als afwisselende rijen of groepen van rijen. Iedere hoofdteelt
omvat minstens 2 afzonderlijke rijen of groepen van rijen.
 De aanwezigheid van de ene hoofdteelt mag de oogst van de andere hoofdteelt niet verhinderen,
waardoor de hoofdteelten afzonderlijk en mogelijk gelijktijdig oogstbaar zijn.
 Blijvende teelten kunnen niet dienen als combinatieteelt.
 U vult de combinatieteelten in onder perceeldetail bij Teelt onder de hoofdteelt - ‘Combi
hoofdteelten’ (misschien moet men eerst klikken op ‘Meer’ om de mogelijkheid terug te vinden).

4.2 ONDERZAAI
 In het geval dat er op één perceel meerdere teelten tegelijk worden verbouwd, waarbij de ene teelt
bovengeschikt is aan de andere, wordt dit als een onderzaai beschouwd. In een dergelijke situatie
moet de onderzaai na de oogst van de hoofdteelt nog ten volle tot ontwikkeling komen. Het gewas
in onderzaai moet als nateelt aangegeven worden, het gewas dat bovengeschikt is aan het andere als
hoofdteelt.
 Als de tweede teelt gras is, geeft u dit aan in de verzamelaanvraag met ‘gras als onderzaai’ (teeltcode
657) in één van de kolommen voor nateelt (ook al wordt deze met de hoofdteelt ingezaaid).

4.3 MENGTEELT
 Een mengteelt is een teelt waarbij een zaadmengsel van verschillende gewassoorten ingezaaid is. Een
mengteelt wordt als één teelt verbouwd. Als in het zaadmengsel grassen zijn opgenomen, wordt de
teelt wel altijd als grasland beschouwd (vb. grasklaver, grasluzerne, graskruiden….)
 In tegenstelling tot een combinatieteelt zijn de teelten bij een mengteelt niet als afzonderlijke rijen
onderscheidbaar.
 Voor zaadmengsels (mengteelt) bestaan aparte teeltcodes: Faunamengsel, bloemenmengsel, mengsel
van vlinderbloemigen).
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5 DEFINITIE ‘TEELTPERIODE’ VOOR DE MAATREGEL
GEWASDIVERSIFICATIE
 De teeltperiode voor gewasdiversificatie loopt van 15 mei tot en met 31 augustus.
 De hoofdteelt moet aanwezig zijn tijdens de teeltperiode volgens de traditionele teeltpraktijk. De
hoofdteelt moet dus niet elke dag van de teeltperiode op het veld aanwezig zijn maar moet wel
controleerbaar zijn tijdens deze periode.

6 NIET-NALEVING VAN VERPLICHTINGEN
Als u niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen, zal het areaal dat in aanmerking komt voor de
vergroeningspremie verminderd worden. Hierbij bepaalt de overschrijding van de bovenvermelde
percentages de vermindering.
Bijvoorbeeld:
1.

Voor een bedrijf met 20 ha bouwland waarbij het hoofdgewas 16 ha inneemt, wordt het areaal dat
voor de vergroeningspremie in aanmerking komt als volgt verminderd:
 Het omvangrijkste gewas mag slechts 75% van 20 ha innemen of met andere woorden 15 ha;
 Daar het omvangrijkste gewas 16 ha inneemt, is er een teveel van 1 ha;
 De geconstateerde oppervlakte bouwland wordt verminderd met 2 keer het teveel aan
oppervlakte van het hoofdgewas, dat betekent een vermindering of reductie van 2 x 1 ha = 2 ha;
 Het areaal (de totale subsidiabele oppervlakte die in aanmerking komt voor de basisbetaling)
waarvoor de landbouwer de vergroeningspremie zal ontvangen, wordt met 2 ha verminderd.

2. Voor een bedrijf met 40 ha bouwland waarbij het hoofdgewas 32 ha inneemt en het 2e
omvangrijkste gewas 8 ha inneemt, wordt het areaal dat voor de vergroeningspremie in
aanmerking komt als volgt verminderd:
 Het omvangrijkste gewas mag slechts 75% van 40 ha innemen of met andere woorden 30 ha
 Daar het omvangrijkste gewas 32 ha inneemt, is er een teveel van 2 ha;
 De geconstateerde oppervlakte bouwland wordt verminderd met het teveel aan oppervlakte van
het hoofdgewas, dat betekent een vermindering of reductie van 2 ha;
 De twee omvangrijkste gewassen mogen slechts 95% van 40 ha innemen of met andere woorden
38 ha;
 Daar de twee omvangrijkste gewassen 40 ha innemen, is er een teveel van 2 ha;
 De geconstateerde oppervlakte bouwland wordt verminderd met 5 keer het teveel aan
oppervlakte van de twee omvangrijkste gewassen, dat betekent een vermindering of reductie van
5 x 2 ha = 10 ha;
 Het areaal (de totale subsidiabele oppervlakte die in aanmerking komt voor de basisbetaling)
waarvoor de landbouwer de vergroeningspremie zal ontvangen, wordt met 10 ha + 2 ha = 12 ha
verminderd.
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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’).

7 MEER INFORMATIE
Bijkomende informatie over het praktisch invullen van de gewasdiversificatie op het e-loket en
algemene informatie over de vergroening vindt u op de website onder
www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening.
U kunt hiervoor ook terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Alle
contactgegevens vindt u 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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