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1 VOORWAARDEN LANDSCHAPSELEMENTEN 

Landschapselementen die u ter beschikking heeft en op uw bouwland gelegen zijn of er direct aan 
grenzen, kunt u meetellen voor zover ze aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 Houtkanten: minimaal 0,01 hectare groot, maximaal 10 meter breed en geen onderbreking in de 

lengte die groter is dan 4 meter; 
 Heggen: minimaal 0,01 hectare groot, maximaal 2 meter breed en geen onderbreking in de lengte die 

groter is dan 4 meter; 
 Groep van bomen met overlappende kruinen en bosjes van minimaal 0,01 hectare en maximaal 

0,30 hectare; 
 Bomenrijen: minimaal 0,01 hectare groot, een lijnvormig vrijstaand landschapselement, bestaande uit 

minstens drie bomen in één rij geplant met maximaal twintig meter tussen de stammen; 
 Poelen en vijvers van minimum 0,01 hectare en maximaal 0,10 hectare; reservoirs van beton of plastic 

komen niet in aanmerking; 
 Grachten van minimaal 2 meter en maximaal 6 meter breedte, inclusief open waterlopen voor 

irrigatie en drainage, voor zover de wanden niet uit beton bestaan; 
 

Houtkanten, heggen, groep van bomen, bomenrijen, poelen en grachten moet u van 1 januari tot en met 
31 december ter beschikking hebben.  

2 AANGIFTE LANDSCHAPSELEMENTEN IN DE 
VERZAMELAANVRAAG  

Landschapselementen kunt u op verschillende manieren in de verzamelaanvraag aangeven: 
 als perceel (houtkant/heg, groep van bomen, bomenrij en poel);  
 via automatische detectie van het landschapselement als u het aangrenzend perceel aangeeft (gracht)  
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Onderstaande tabel illustreert de wijze waarop u landschapselementen kunt aangeven. Deze elementen 
worden 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. 
 

Type EAG Potentieel EAG als: 

Houtkant/heg Hoofdteelt: 4 

Groep van bomen Hoofdteelt: 895 

Bomenrij Hoofdteelt: 10 

Poel Hoofdteelt: 3 

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

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. 


