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Naast de basisbetaling vormt de vergroeningspremie een belangrijk element van de directe steun die u
als landbouwer kunt krijgen. De vergroeningspremie betekent een compensatie voor de inspanningen
die u als landbouwer levert voor het toepassen van klimaat- en milieuvriendelijke praktijken. De
vergroeningspremie zorgt ervoor dat de milieuprestaties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
verhogen en draagt ook bij tot de maatschappelijke verantwoording van de publieke uitgaven voor
landbouw.

1 VERGROENINGSPREMIE
De vergroeningspremie bestaat uit een jaarlijkse betaling per subsidiabele hectare aangegeven in de
verzamelaanvraag. Deze premie wordt berekend als een percentage van de totale waarde van de
basisbetaling die u als landbouwer ontvangt voor het betrokken jaar. De vergroeningspremie bedraagt
ongeveer de helft van de basisbetaling.

2 VERGROENINGSPREMIE ONTVANGEN
De vergroeningspremie is gekoppeld aan de basisbetaling. Enkel wanneer u over betalingsrechten
beschikt en u subsidiabele percelen in gebruik heeft om deze te activeren, heeft u ook recht op de
vergroeningspremie.
Om de vergroeningspremie te ontvangen, moet u op uw subsidiabel areaal de volgende klimaat- en
milieuvriendelijke landbouwpraktijken naleven:
 gewasdiversificatie toepassen;
 areaal blijvend grasland behouden;
 beschikken over voldoende ecologisch aandachtsgebied.
U vindt meer informatie over elk van deze praktijken op de website onder
www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening.

3 VERGROENINGSPRAKTIJKEN TOEPASSEN
Als u de basisbetaling wil ontvangen, dan bent u verplicht de vergroeningsmaatregelen na te leven.
Sommige landbouwers zijn vrijgesteld van het naleven van één of meerdere van deze maatregelen:

www.vlaanderen.be/landbouw

 Als u slechts over een kleine oppervlakte bouwland beschikt, bent u vrijgesteld voor het naleven van
de maatregel gewasdiversificatie en het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied. U ontvangt dan
automatisch de vergroeningspremie.
 Als u voldoet aan het lastenboek voor de biologische productie, ontvangt u de vergroeningspremie
automatisch voor de percelen die worden gecertificeerd voor biologische productiemethode. Op de
percelen van uw bedrijf die niet onder het lastenboek vallen, moet u wel de maatregelen naleven.
Per maatregel zijn er eventueel nog andere uitzonderingen, bijvoorbeeld als u beschikt over zeer veel
grasland. De precieze uitzonderingsvoorwaarden per maatregel vindt u in de detailfiches.

4 AANVRAGEN VERGROENINGSPREMIE
Door het indienen van de verzamelaanvraag en het aangeven van uw subsidiabel landbouwareaal,
vraagt u naast de basisbetaling automatisch de vergroeningspremie aan. Enkel voor ecologisch
aandachtsgebied moet u nog aanvinken welke elementen u wil gebruiken om aan de maatregel te
voldoen.

5 GEVOLGEN NIET OF SLECHTS GEDEELTELIJK NAKOMEN
VERGROENINGSMAATREGELEN
Het niet- of slechts gedeeltelijk naleven van de maatregelen betekent dat de vergroeningspremie niet of
slechts gedeeltelijk uitbetaald kan worden.
Dit wordt echter per maatregel berekend. In de algemene fiches per vergroeningsmaatregel vindt u aan
de hand van een voorbeeld hoe die vermindering wordt berekend. De verminderingen per maatregel
worden daarna samengeteld om de uiteindelijke oppervlakte te bepalen waarvoor u de
vergroeningspremie uitbetaald zal krijgen.
Naargelang de omvang van de totale in mindering gebrachte oppervlakte, kunt u nog een
administratieve sanctie(s) opgelegd krijgen. De omvang van de sanctie wordt niet enkel bepaald op basis
van de totale in mindering gebrachte oppervlakte, maar ook op basis van het procentuele aandeel van
de totale in mindering gebrachte oppervlakte ten opzichte van het areaal na het toepassen van de
totale vermindering. De sanctieberekening kent volgende onderverdelingen:
 Indien het procentueel aandeel kleiner dan of gelijk is aan 3% en de in mindering gebrachte
oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 2 ha, dan wordt er geen sanctie toegepast;
 Wanneer tenminste 1 van bovenstaande limieten overschreden wordt en het procentueel aandeel is
maximaal 20%, dan komt de sanctie overeen met de steun voor tweemaal de totale in mindering
gebrachte oppervlakte;
 Als het procentueel aandeel groter is dan 20%, dan is de sanctie gelijk aan de steun voor het areaal
na het toepassen van de totale vermindering;
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 Bij een procentueel aandeel groter dan 50%, volgt er nog een extra sanctie. Deze extra sanctie komt
overeen met de steun voor de totale in mindering gebrachte oppervlakte. In tegenstelling tot de
sanctie, wordt de extra sanctie afgehouden van betalingen in de 3 volgende kalenderjaren
U bent verplicht uw geheel areaal bouwland en uw volledige oppervlakte ecologisch kwetsbaar blijvend
grasland aan te geven. Als u door het niet-aangeven van percelen bepaalde vergroeningsverplichtingen
ontwijkt, wordt een bijkomende sanctie toegepast waarbij het areaal dat voor de uitbetaling van de
vergroeningspremie in aanmerking komt, met 10% verminderd wordt.
De som van de hierboven genoemde sancties wordt gedeeld door 4 om de totale korting te bekomen.
Deze totale korting kan maximaal 25% van het areaal voor het toepassen van de totale vermindering
bedragen. Indien nodig worden de sanctie en de extra sanctie evenredig verminderd.

6 MEER INFORMATIE
Bijkomende informatie over de vergroening en het invullen van deze vergroeningsmaatregelen in de
praktijk vindt u op de website onder www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening of 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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