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1 VOORWAARDEN STIKSTOFBINDENDE GEWASSEN
 De volgende teelten kunt u inzaaien als een stikstofbindende teelt die meetelt als ecologisch
aandachtsgebied:
a) Enkelvoudige teelten van vlinderbloemigen opgenomen in de lijst verder in deze fiche. Let op: wat
bonen en erwten betreft, zijn enkel tuin- en veldbonen en voedererwten voor EAG toegelaten
indien deze droog geoogst worden en niet bestemd zijn voor menselijke consumptie;
b) Mengsels van de vlinderbloemigen beschreven in a);
c) Mengsels van vlinderbloemigen beschreven in a) met een ander, niet-stikstofbindend gewas, op
voorwaarde dat het stikstofbindend gewas overheerst tijdens de volledige aanhoudingsperiode;
de andere voorwaarden betreffende het stikstofbindend gewas blijven gelden;
 De teelt moet aanwezig zijn gedurende het groeiseizoen (ten laatste ingezaaid vóór 1 juni) en mag
worden geoogst. U moet de vlinderbloemige teelt aangeven als hoofdteelt;
 Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegelaten vanaf de inzaai tot de oogst. Ook het
gebruik van met gewasbeschermingsmiddelen gecoat zaad is niet toegelaten.

www.vlaanderen.be/landbouw

2 LIJST VAN MOGELIJKE STIKSTOFBINDENDE GEWASSEN EN
TE BEHOUDEN PERIODES
Gewas

Gewascodes

Erwten (droog geoogst, niet voor
menselijke consumptie)
Tuin- en veldbonen (droog geoogst, niet
voor menselijke consumptie)

51
52

Teelt behouden tot (alle
landbouwstreken
behalve Polders en
Duinen)
1 juli en verplichte inzaai
groenbedekker
1 juli en verplichte inzaai
groenbedekker

Teelt behouden tot
(landbouwstreken Polders en
Duinen)
1 juli en verplichte inzaai
groenbedekker
1 juli en verplichte inzaai
groenbedekker

Niet-bittere lupinen

53

15 februari

15 oktober

Eenjarige klaver

721

15 februari

15 oktober

Meerjarige klaver

722

15 februari

15 oktober

Rode klaver

723

15 februari

15 oktober

Eenjarige luzerne

731

15 februari

15 oktober

Meerjarige luzerne

732

15 februari

15 oktober

Mengsel van vlinderbloemigen

744

15 februari

15 oktober

Wikke

747

15 februari

15 oktober

Sojabonen

43

15 augustus

15 augustus

 U moet de teelt behouden tot minstens 15 februari van het volgende jaar. Er geldt wel een
uitzondering voor percelen in de Polders en Duinen, daar moet u de teelt behouden tot minstens
15 oktober van het betrokken jaar;
 Ook voor de zuivere teelt van voedererwten, tuin- en veldbonen (droog geoogst) of soja geldt er een
uitzondering op bovenstaande regel: voedererwten en tuin- en veldbonen moeten minstens tot 1 juli
behouden blijven en na de oogst moet u een vrij te kiezen groenbedekker inzaaien (dit hoeft geen
mengsel te zijn); soja moet minstens tot 15 augustus behouden blijven;
 Indien u een mengsel inzaait van voedererwten of tuin- en veldbonen met een ander vlinderbloemig
gewas uit de lijst behalve tuin- en veldbonen of voedererwten, dan geldt deze uitzondering evenwel
niet. Voor een dergelijk mengsel vervalt wel de verplichting om de voedererwten of tuin- en
veldbonen droog te oogsten.
 Wanneer u de stikstofbindende teelt meerdere jaren wenst aan te houden, dan moet u ervoor
zorgen dat het vlinderbloemige gewas duidelijk overheersend aanwezig blijft, om het als ecologisch
aandachtsgebied te kunnen blijven meetellen;
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In dat opzicht mag u het perceel na 31 mei herinzaaien, maar dan moet u dat voorafgaandelijk
schriftelijk melden. Na de melding mag u het perceel omploegen, mits u binnen de twee weken na
omploegen herinzaait. Doorzaai is steeds toegelaten;
 U moet het betrokken perceel minstens van 21 april tot en met 31 december in eigen gebruik hebben.

3 AANGIFTE STIKSTOFBINDENDE GEWASSEN IN DE
VERZAMELAANVRAAG
Als u een perceel aangeeft als hoofdteelt met één van de volgende gewascodes ‘43’, ‘51’, ‘52’, ‘53’, ‘721’,
‘722’, ‘723’, ‘731’, ‘732’, ‘744’ of ‘747’, zal dit perceel automatisch worden 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.
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 bekomen’ 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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