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1 VOORWAARDEN GROENBEDEKKING 

 De groenbedekker moet u aanleggen door het inzaaien van een mengsel van groenbedekkers na de 
hoofdteelt, door gras onder het hoofdgewas in te zaaien of door vlinderbloemigen onder het 
hoofdgewas in te zaaien. 

 Het mengsel van groenbedekkers moet bestaan uit minstens twee gewassen die voorkomen op de 
lijst van mogelijke groenbedekkers verder in deze fiche. 

 De minimale zaaidichtheid moet minstens 50% bedragen van de aangegeven minimale zaaidichtheid 
zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst, en dit voor minstens 2 gewassen uit het mengsel.  

 U moet gecertificeerd zaaizaad gebruiken of, als er geen gecertificeerd zaaizaad bestaat, 
handelszaad; Het gebruik van eigen gewonnen zaaizaad is niet toegelaten.  

 Als u gras onder het hoofdgewas inzaait, dan zal dit enkel als groenbedekker voor ecologisch 
aandachtsgebied meetellen als het gras niet vernield wordt bij de oogstwerkzaamheden, of m.a.w. er 
moet een voldoende dichte grasmat aanwezig blijven tijdens de volledige aanhoudingsperiode. 

 Als u gras of vlinderbloemigen onder het hoofdgewas inzaait, dan zal dit enkel als groenbedekker 
voor ecologisch aandachtsgebied meetellen als het gras of vlinderbloemigen zich voldoende kunnen 
ontwikkelen onder het hoofdgewas en aanwezig blijven tijdens de aanhoudingsperiode. 

 U mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen vanaf de inzaai van de groenbedekker tot de 
einddatum van de minimale aanhoudingsperiode; als u de groenbedekker aanlegt door onder het 
hoofdgewas gras of vlinderbloemigen in te zaaien, geldt het verbod op het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen vanaf de oogst van het hoofdgewas en dit gedurende ten minste een 
periode van acht weken, tenzij het volgende hoofdgewas al eerder wordt ingezaaid.  

 Om als ecologisch aandachtsgebied te kunnen meetellen, mag het perceel met de groenbedekker 
geen gras als hoofdteelt hebben. Voor de graszaadteelt geldt er wel een uitzondering op deze regel. 
Een dergelijk perceel moet u in de verzamelaanvraag aangeven met de teeltcode ‘601- Zaaizaad 
grassen’.  
Bovendien volstaat voor een goedgekeurd vermeerderingsperceel voor een grassoort (voor 
graszaadteelt) opgenomen in de bijgevoegde lijst, de inzaai van minstens één andere gewassoort uit 
de lijst aan 50% van de aangegeven minimale zaaidichtheid om tot een toegelaten mengsel te 
komen.  

 Naargelang de landbouwstreek gelden verschillende uiterste inzaaidata en minimale 
aanhoudingsperiodes: 

> Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot en met 15 oktober; 
> Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;  
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> Zandleemstreek en andere: inzaaien vóór 1 november en minstens aanhouden tot en met 
31 januari. 

 De uiterste data voor het wisselen van percelen en schrappen van de nateeltcode van niet 
ingezaaide percelen verschilt ook per landbouwstreek: 
> Polders en Duinen: 19 augustus; 
> Leemstreek: 30 september; 
> Zandleemstreek en andere: 31 oktober.  

 Wisselen van percelen met EAG-groenbedekker kan enkel binnen de oppervlakte EAG die opgegeven 
werd op 31 mei. De oppervlakte EAG die in aanmerking komt voor vergroening, kan niet worden 
verhoogd door het wisselen met een perceel dat groter is in oppervlakte. Het plaatsen van EAG-GB 
op het perceel waar reeds een EAG op rust, kan slechts als het aanwezige EAG-type eerst wordt 
verwijderd (geen combinatiemogelijkheden mogelijk) door de buitendienst. Door het schrappen van 
vaste EAG-types na 31 mei, zal de EAG-oppervlakte verkleinen (het vaste EAG-type wordt dan 
beschouwd als nooit aanwezig te zijn geweest) en kan niet worden gecompenseerd door het 
aangeven van EAG-groenbedekker. Schrappen van EAG –groenbedekker is steeds mogelijk.  

 Een groenbedekker mag na de uiterste datum van de minimale aanhoudingsperiode steeds geoogst, 
gemaaid of begraasd worden. Onder strikte voorwaarden kan een groenbedekker ook geoogst, 
gemaaid of begraasd worden tijdens de aanhoudingsperiode. De voorwaarden zijn de volgende: 

> De groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid worden, namelijk na een vroege oogst van de 
hoofdteelt. Op die manier heeft de groenbedekker bij gunstige klimatologische en agronomische 
omstandigheden de mogelijkheid om zich voldoende te ontwikkelen. 

> Na het tussentijds oogsten van de groenbedekker moet er wel nog voldoende gewas aanwezig 
blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen, namelijk het zorgen voor: 

 De opname van nutriënten uit het bodemprofiel; 

 Het bedekken van de bodem.  
 Groenbedekkers die niet aan de bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen, mogen om de 

zaadvorming te voorkomen, enkel gemaaid of geklepeld worden tijdens de aanhoudingsperiode 
voor zover de gehele plant niet vernietigd wordt.  

 Tijdens de aanhoudingsperiode is elke bewerking die tot een gehele of gedeeltelijke (of 
strooksgewijze) vernietiging van de groenbedekker leidt, verboden.  

 De groenbedekker mag u niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruiken.  
 Als een groenbedekker geoogst wordt na de aanhoudingsperiode, is bemesting toegelaten voor 

zover dit gebeurt na de aanhoudingsperiode en in overeenstemming met de voorschriften van de 
mestwetgeving. 

 U moet het betrokken perceel minstens van 30 april tot en met 31 december in eigen gebruik hebben. 
 Landbouwbedrijven die in het kader van de mestwetgeving verplicht zijn vanggewassen in te 

zaaien, kunnen deze laten meetellen als ecologisch aandachtsgebied als aan de bovenstaande 
voorwaarden voor groenbedekking wordt voldaan.  
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2 AANGIFTE GROENBEDEKKING IN DE 
VERZAMELAANVRAAG  

Als u een perceel aangeeft in de perceelsaangifte met een nateelt met de specifieke gewascode ‘657’, ‘658’, 
‘659’, ‘661’ of ‘700’, wordt dit perceel automatisch opgenomen in de lijst potentieel ecologisch 
aandachtsgebied op de pagina ‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’ van 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. 
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3 INZAAIDATA GROENBEDEKKING 

3.1 EAG GROENBEDEKKING (LANDBOUWSTREEKAFHANKELIJK) 

 INZAAI MINIMAAL BEHOUD INWERKEN 

Polders en Duinen T.e.m. 19/08/2022 Van 20/08 t.e.m. 15/10/2022 VANAF 16/10/2022 

Leemstreek T.e.m.  30/09/2022 Van 1/10 t.e.m. 30/11/2022 VANAF 1/12/2022 

Zandleemstreek en 
andere 

T.e.m.  31/10/2022 Van 1/11 t.e.m. 31/01/2023 VANAF 1/02/2023 

 

Schematisch 

 Aug 
2022 

Aug 
2022 

Sept 
2022 

Okt 
2022 

Okt 
2022 

Nov 
2022 

Dec 
2022 

Jan 
2023 

Febr 
2023 

Mrt 
2023 

Apr 
2023 

Polders en 
Duinen 

19 20 - 15 16 - - - - - - 

Leemstreek 
- - 30 1 - 30 1 - - - - 

Zandleemstreek 
en andere 

- - - - 31 1 - 31 1 - - 

 

Legende INZAAI MINIMAAL BEHOUD INWERKEN 
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4 LIJST VAN MOGELIJKE GROENBEDEKKERS 

Gewas Gras Vlinder- 
bloemig 

Zaaidichtheid Voorwaarde Gunstig voor 

Beemdlangbloem x  30 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Bladkool   8 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Bladrammenas   12 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand, 
wildbestand en 
aaltjesreducerend 

Boekweit   40 kg/ha Handelszaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Festulolium x  30 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Japanse haver   40 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Klaver – Alexandrijnse  x 25 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Bijenbestand 

Klaver – Witte  x 6 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Klaver – Rode  x 12 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Klaver – Andere  x 15 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Bijenbestand 

Komkommerkruid   10 kg/ha Handelszaad Bijenbestand 

Lupinen  x 150 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Luzerne  x 20 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Mosterd – gele   10 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Mosterd – Sarepta   10 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand, 
wildbestand en 
aaltjesreducerend 

Mosterd – Ethiopische   10 kg/ha Handelszaad 
Bijenbestand, 
wildbestand en 
aaltjesreducerend 

Raapzaad   3 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Facelia   8 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Raaigras – Engels x  30 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Raaigras – 
Italiaans/Westerwolds 

x  30 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Raaigras – hybride x  30 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Rietzwenkgras x  30 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 
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Gewas Gras Vlinder- 
bloemig 

Zaaidichtheid Voorwaarde Gunstig voor 

Snijrogge   100 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad   Wildbestand 

Soedangras   30 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Tagetes   8 kg/ha Handelszaad 
Bijenbestand en 
aaltjesreducerend 

Timothee x  15 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Veldbonen   120 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Wikken   90kg/ha Gecertificeerd zaaizaad Wildbestand 

Zomerhaver   100 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad  Wildbestand 

Zonnebloem   20 kg /ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
wildbestand 

Zwaardherik   6 kg/ha Gecertificeerd zaaizaad 
Bijenbestand en 
aaltjesreducerend 

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. 


