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WIE MOET DE VERZAMELAANVRAAG INDIENEN?  

Campagne 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

De verzamelaanvraag is een aangifteformulier voor land- en tuinbouwers. Met de verzamelaanvraag 
kunnen zij steun aanvragen voor rechtstreekse betalingen (pijler 1 steun) of betalingen in het kader van 
agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten of hectaresteun voor biologische productiemethode 
(pijler 2 steun). Daarnaast is het ook de aangifte van de percelen in het kader van mestwetgeving, voor 
certificering van percelen voor de biologische productiemethode of van de landbouwgrond waarop 
bebossing zal plaatsvinden. Welke land- en tuinbouwers zijn verplicht om al dan niet jaarlijks deze 
aanvraag in te dienen en aan welke voorwaarden moet de land- of tuinbouwer voldoen? 

1 OPBOUW VAN DE VERZAMELAANVRAAG 

U krijgt elk jaar de mogelijkheid om de verzamelaanvraag in te dienen. Dit dossier bevat zeer veel 
informatie. Bv. hoe werden de percelen genummerd? Welke lagen kunt u raadplegen?  

Al deze informatie werd gebundeld in een aparte fiche op de website die u vindt op de webpagina 
‘Verzamelaanvraag – algemene voorwaarden’ in de fiche ‘Opmaak VA2022’. 

2 GRONDEN IN DE VERZAMELAANVRAAG 

De verzamelaanvraag dient enkel voor het aangeven van landbouwgronden en bepaalde niet-
landbouwgronden. Welke gronden worden daarmee bedoeld?  

 Landbouwgronden in gebruik 

Het betreft landbouwgronden die worden gebruikt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Landbouwgronden kunnen zowel subsidiabele als niet-subsidiabele gronden zijn. Meer informatie over 
de vraag of de gebruikte gronden vallen onder landbouwgrond of bedrijfsgronden en of er op deze 
gronden in het algemeen steun kan worden aangevraagd (subsidiabiliteit van percelen) vindt u op de 
webpagina ‘Perceelsaangifte’ in de fiche ‘Subsidiabiliteit van landbouwareaal’. 

Informatie over wat u moet doen in het geval er nutsvoorzieningen worden aangelegd op uw 
subsidiabele percelen vindt u op de webpagina ‘Perceelsaangifte’ in de fiche ‘Subsidiabiliteit van 
landbouwareaal – nutsvoorzieningen’. 

Verhuurt u gronden aan jeugdbewegingen of andere organisaties voor het opslaan van hun kamp of 
een niet-landbouwactiviteit, dan kunt u meer informatie vinden in de fiche ‘Kampplaatsen voor 
jeugdbeweging of andere tijdelijke niet-landbouwactiviteit’ op de webpagina ‘Perceelsaangifte’ 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8094
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8095
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8095
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8095
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 Bepaalde niet-landbouwgronden. 
In principe moeten de niet-landbouwgronden niet worden opgenomen in de verzamelaanvraag. Er zijn 
echter een paar uitzonderingen. Beschikt u over volgende niet-landbouwgronden, dan bent u wel 
verplicht deze aan te geven in de verzamelaanvraag:  

> Alle gebouwen, stallen en loodsen die behoren tot uw bedrijfsareaal; 
> Al uw niet-landbouwareaal dat wordt begraasd (eventueel als inscharingspercelen wanneer u het 

niet zelf in gebruik hebt voor subsidies of de hoofdteelt) onder ‘Andere weilanden’; 
> Alle ‘Bomengroepen minimaal 0,01 hectare en maximaal 0,30 hectare’ (voor ecologisch 

aandachtsgebied) liggend op of grenzend aan bouwland EN de bomengroep heeft u zelf ter 
beschikking. 

> Alle bio-percelen niet-landbouwgrond waarvoor u bio-certificering wil aanvragen. 

Volgend areaal moet/mag niet als perceel worden aangegeven:  
> ‘Sloten minimaal 2 meter en maximaal 6 meter breed’ (ecologisch aandachtsgebied) moet u nooit 

afzonderlijk aangeven, deze sloten maken immers deel uit van het Grootschalig Referentiebestand 
van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Deze sloten kunnen in aanmerking komen als EAG als 
u een landbouwperceel aangeeft dat grenst aan deze sloot; 

> Alle gronden die bij de groep ‘Geen bedrijfsareaal’ horen (zie fiche ‘Subsidiabiliteit van 
landbouwareaal’ op de webpagina ‘Perceelsaangifte’). 

3 VERPLICHTING TOT INDIENEN VAN EEN 
VERZAMELAANVRAAG = AANGIFTEPLICHT 

U bent verplicht de verzamelaanvraag 2022 in te dienen als u in één van onderstaande categorieën valt: 
1. U heeft zich voor de eerste keer geregistreerd als landbouwer bij het Departement Landbouw en 

Visserij; 
2. U vraagt Europese of nationale steun aan in het kader van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid waarbij u zich engageert om de randvoorwaarden na te leven; 
3. U bent aangifteplichtig bij de Mestbank; 
4. U teelt een speciale teelt, bv. hennep, u vermeerdert zaaizaad of u beschikt over 

paspoortplichtige planten. 
5. U wenst een of meerdere percelen te laten certificeren voor biologische productie (NIEUW vanaf 

2022). 

Wanneer u een verzamelaanvraag indient, bent u verplicht om alle gronden die gelegen zijn in 
Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die u in 2022 in gebruik heeft (ook al gaat het 
gebruik in de loop van het jaar (2 januari - 31 december) naar iemand anders), op te geven in de 
verzamelaanvraag, anders riskeert u een sanctie voor onderaangifte.  

3.1 U HEEFT ZICH VOOR HET EERST GEREGISTREERD ALS LANDBOUWER 

BIJ HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ  

Wie zich voor het eerst identificeert als landbouwer bij het Departement Landbouw en Visserij moet 
verplicht een verzamelaanvraag indienen met de percelen die hij in gebruik heeft.  

Als u beschikt over de vrijstelling en daarnaast uw eventuele steunaanvragen geen jaarlijkse aangifte 
vereisen van de percelen via de verzamelaanvraag, dan hoeft u de daaropvolgende jaren geen 
verzamelaanvraag meer in te dienen (zie verder onder punt 3.3). 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8095
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3.2 U VRAAGT EUROPESE OF NATIONALE STEUN AAN IN HET KADER VAN 

GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID  

3.2.1 Aanvraag basisbetaling en vergroeningspremie 

Als u Europese steun wil aanvragen voor het telen van gewassen (in de vorm van uitbetaling van 
betalingsrechten), bent u verplicht kenbaar te maken over welke percelen of welke 
vergroeningselementen u beschikt. Betalingsrechten kunt u activeren als u subsidiabele hectare aangeeft 
in de verzamelaanvraag. Daarnaast ontvangt u een vergroeningspremie als u voldoet aan de 
vergroeningsvoorwaarden en de juiste elementen heeft geselecteerd of als u bent vrijgesteld van de 
vergroeningsverplichtingen. Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze steun te ontvangen, 
vindt u op volgende webpagina’s: 
 Basisbetaling; 
 Vergroeningsmaatregelen (gewasdiversificatie, blijvend grasland, ecologisch aandachtsgebied). 

3.2.2 Aanvraag premie pre-ecoregelingen 

In overgang naar het nieuwe GLB worden reeds pre-ecoregelingen aangeboden waarbij de landbouwer 
zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat en 
biodiversiteit. Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze steun te ontvangen, vindt u op 
volgende webpagina: 
 Pre-ecoregelingen 

3.2.3 Aanvraag premie jonge landbouwer en aanvraag reserve 

U bent pas gestart met uw bedrijf en alle hulp is welkom. Misschien komt u in aanmerking voor een 
extra premie of een ophoging van uw betalingsrechten. Bekijk welke de voorwaarden en de 
verbintenissen zijn op:  
 Webpagina ‘Premie jonge landbouwer’ in de fiche: ‘Betaling voor jonge landbouwer’; 
 Webpagina ‘Basisbetaling’ in de fiche: ‘Betalingsrechten uit de Vlaamse reserve’. 

3.2.4 Aanvraag uitbetaling Waalse betalingsrechten 

Wilt u als Vlaamse interregionale landbouwer de uitbetaling van Waalse betalingsrechten aanvragen, 
dan bent u verplicht een Vlaams luik van de verzamelaanvraag in te dienen, ook al zijn er geen percelen 
in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De indieningsdatum van het Vlaamse luik 
(hoofdluik voor Vlaamse landbouwer) bepaalt immers of u tijdig heeft ingediend en de aanvraag tot 
uitbetaling van de Waalse betalingsrechten kan worden opgenomen. 

3.2.5 Steunaanvraag voor agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten of andere 
plattelandsmaatregelen 

Wilt u steun aanvragen in het kader van pijler 2, dan moet de betalingsaanvraag van de steun verlopen 
via de verzamelaanvraag. Soms gebeurt dit rechtstreeks, soms moet u zich daarvoor telkens in het 
voorafgaande najaar inschrijven. Ga naar de volgende webpagina’s om meer informatie op te zoeken en 
de verbintenissen voor de steunaanvraag te raadplegen: 
 Agromilieuverbintenissen bij het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Inkomenssteun; 
 Beheerovereenkomsten bij de Vlaamse Landmaatschappij; 
 Andere plattelandsmaatregelen bij de afdeling Inkomenssteun (zoals hectaresteun biologische 

productiemethode, aanplantsubsidie boslandbouwsystemen en inkomenscompensatie en 
onderhoudssubsidie voor bebossing van landbouwgronden). 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8058
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
https://lv.vlaanderen.be/nl/node/10007
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8105
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8058
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3477
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8093
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8054
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3.2.6 Biolandbouw 

De verzamelaanvraag wordt voor verschillende aspecten gebruikt als u aan biolandbouw doet. U kunt, 
naast de betalingsaanvraag voor de hectaresteun voor biologische productiemethode (zie 
plattelandsmaatregelen) ook het volgende opgeven in de verzamelaanvraag: 
 De certificering van de biopercelen. Hiervoor moet u het vakje biocertificering aankruisen op de 

betrokken percelen; 
 De controlekosten voor biologische productiemethode kunnen deels worden terugbetaald als u dit 

aanvraagt in de verzamelaanvraag onder ‘Premies’.  

Algemene informatie over het opstarten en omschakelen naar de biologische teelt vindt u op de 
webpagina ‘Bio’. Zie ook verder onder punt 3.5 voor de nieuwe verplichting tot registratie bij het 
Departement Landbouw en Visserij. 

3.2.7 Aanvraag steun voor een nateelt na een GMO-hoofdteelt of voorafgaand aan een 
GMO-hoofdteelt 

Wilt u als een Vlaamse landbouwer steun aanvragen bij een erkende producentenorganisatie voor een 
nateelt in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) groenten en fruit, dan zult u op de 
betrokken percelen (voor bepaalde nateelten) in de verzamelaanvraag een bijkomende bestemming ‘GNT’ 
moeten aangeven.  

Voor deze steunmaatregelen werd een aparte fiche opgemaakt met alle voorwaarden: de fiche ‘Actie 
groenbedekking’ vindt u op de webpagina ‘Perceelsaangifte’. 

3.2.8 Locatie dieren opgeven voor aanvraag gekoppelde steun en agromilieumaatregelen 

Voor de gekoppelde steun ‘Behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij’ en de premie voor ‘Behoud van 
lokale rundvee- en schapenrassen’ moet u alle gronden waarop (potentieel) premiewaardige dieren lopen 
aangeven: zowel de percelen in eigen gebruik via de perceelsaangifte als de andere weilanden 
(waaronder inscharingspercelen) op de pagina ‘Andere weilanden’. U geeft de locatie (adres) op van de 
percelen gelegen in Vlaanderen, Wallonië of het buitenland voor zover deze niet in de tabel ‘Percelen’ 
wordt opgenomen en u duidt aan welke premie u aanvraagt voor de dieren die erop lopen. In het 
najaar (voor 31 december 2022) kunt u ook de andere weilanden van het voorjaar 2023 opgeven en 
deze zullen dan voorgedrukt staan bij de andere weilanden in de verzamelaanvraag van 2023.  
 
Alle informatie over de gekoppelde premieregelingen vindt u onder de webpagina’s: 
 Premie voor het behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij; 
 Premie voor het produceren van vleeskalveren. 

3.2.9 Het aangeven van goedgekeurde en gesubsidieerde ‘Niet-productieve 
investeringen’ (NPI) 

De landbouwer kan steun aanvragen voor een investering die bijdraagt tot een verbeterde 
biodiversiteit, landschap, bodem- of waterkwaliteit, … maar geen enkel economisch voordeel oplevert. 

Meer informatie over de Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gesubsidieerde NPI-groepen kunt u 
vinden op: http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun. 

Na het aanleggen van de niet-productieve-investering kunt u dit melden in de verzamelaanvraag per 
perceel met een gespecialiseerde productiemethode:  
 NE: Niet productieve investering voor vermindering van erosie; 
 NW: Niet productieve investering voor kleinschalige waterinfrastructuur; 
 NL: Niet productieve investering voor aanleg van kleine landschapselementen. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3431
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8095
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/4063
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8040
http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun
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3.2.10 Randvoorwaarden naleven 

De verzamelaanvraag is niet alleen een middel om steun aan te vragen of om uw bemestingspercelen 
aan te geven maar u engageert u er tevens mee om de randvoorwaarden na te leven. In de 
verzamelaanvraag vindt u informatie die u helpen de randvoorwaarden na te leven. Ook kunt u voor 
bepaalde randvoorwaarden aangeven hoe u hieraan wenst te voldoen. Meer informatie vindt u op de 
webpagina ‘Randvoorwaarden’: 
 Brochure ‘Randvoorwaarden 2022’; 
 Fiche ‘Randvoorwaarden in de verzamelaanvraag’. 

3.3 U BENT AANGIFTEPLICHTIG BIJ DE MESTBANK 

3.3.1 Mestbankaspecten 

Landbouwers moeten elk jaar bij de Mestbank een aangifte indienen.  

Deze aangifte bestaat uit twee delen: gronden worden aangegeven in de verzamelaanvraag van het 
Departement Landbouw en Visserij uiterlijk op 30 april, de overige mestbankaspecten worden 
aangegeven tegen 15 maart op de mestbankaangifte bij VLM. Landbouwers zijn aangifteplichtig volgens 
het Mestdecreet als ze meer dan 2 ha landbouwgrond, 0,50 ha groeimedium of 0,50 ha permanent 
overkapte landbouwgrond in gebruik hebben of meer dan 300 kg P2O5 uit dierlijke mest produceren of 
een opslag hebben van meer dan 300 kg P2O5 uit dierlijke mest.  

Is uw bedrijf kleiner, dan kunt u van de aangifteplicht vrijgesteld worden. U vraagt deze vrijstelling aan 
bij de Mestbank via het formulier ‘Aanvraag van een vrijstelling van de aangifteplicht’.  

Een vrijstelling van de aangifteplicht kan echter pas aangevraagd worden, nadat de verzamelaanvraag 
een eerste keer is ingediend. U wordt dus niet automatisch vrijgesteld van de aangifteplicht als uw 
bedrijf kleiner is dan 2 ha. Meer informatie vindt u op www.vlm.be. 

Dien de verzamelaanvraag ten laatste in op 30 april. Bent u aangifteplichtig volgens het Mestdecreet? 
Weet dat de Mestbank een boete oplegt als u de verzamelaanvraag te laat indient. Deze boete bedraagt 
250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro. Nieuw in MAP 6 is dat deze 
boete opgelegd wordt van zodra u de deadline van 30 april niet respecteert.  

Heeft u uiterlijk 15 februari derogatie aangevraagd bij de Mestbank, duidt dan uiterlijk op 30 april uw 
derogatiepercelen aan op de verzamelaanvraag.  

Meer info over de aangifte in de verzamelaanvraag vindt u op de webpagina ‘Mestbankaspecten’ in de 
fiches:  
 ‘Mestdecreet – algemeen; 
 ‘Mestdecreet – en vanggewassen doelareaal’;  
 ‘Derogatie/BKM’. 
 
Voor meer algemene informatie kunt u steeds terecht op de website van VLM: www.vlm.be. 

3.3.2 Overdracht van perceelsgebruik 

Wanneer u percelen overdraagt aan een andere landbouwer of u neemt in 2022 nieuwe percelen in 
gebruik, dan bent u verplicht om deze overdracht van perceelsgebruik te melden. U geeft in de 
verzamelaanvraag steeds een overnamecode op en eventueel ook een overnamedatum. Wanneer er 
bepaalde verplichtingen rusten op het perceel (bv. een vaste beheerovereenkomst) dan moet er met 
deze bijkomende voorwaarden eveneens rekening worden gehouden. 
Meer informatie over de overdrachtscodes vindt u in de fiche ‘Overname percelen’ op de webpagina 
‘Perceelsaangifte’ 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3443
http://www.vlm.be/
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8096
http://www.vlm.be/
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/perceelsaangifte#Overname%20van%20percelen
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3.4 U TEELT EEN SPECIALE TEELT  

3.4.1 Teelt van hennep 

De teelt van hennep is zeer specifiek en enkel mogelijk wanneer u een actieve landbouwer bent, de teelt 
in vollegrond staat, in open lucht en volgens de klassieke landbouwpraktijken wordt geteeld. U bent 
verplicht om apart van de verzamelaanvraag een teeltmelding in te dienen, ook voor percelen kleiner 
dan 2 ha en wanneer u steun wil aanvragen voor hennep als hoofdteelt voor de pre-ecoregeling ‘Inzaai 
van milieu-, klimaat en biodiversiteitsvriendelijke teelten’. U moet in alle gevallen steeds de teelttoelating 
afwachten voor u kunt inzaaien. Alle voorwaarden voor deze teelt kunt u nalezen op de algemene 
webpagina ‘Hennep’ en voor de verzamelaanvraagaspecten in de fiche ‘Hennepteelt’ op de webpagina 
‘Perceelsaangifte’. 

3.4.2 Vermeerderen van zaaizaad 

Als u percelen bewerkt waarop zaaizaad zal gewonnen worden, moeten deze percelen voor keuring 
door de inschrijver (die met u als landbouwer een contract heeft afgesloten) worden aangegeven op het 
e-loket via de daarvoor opgemaakte tegel zodat deze percelen kunnen gecertificeerd worden. U als 
landbouwer moet in de verzamelaanvraag de percelen opgeven met de teeltcodes voor vermeerdering 
van uitgangsmateriaal en indien u plantenpaspoortplichtig bent ook de pagina van de 
plantenpaspoortplichtige plantensoorten aanvullen. De bijkomende bestemming ‘ZAA’ kunt u niet meer 
plaatsen.  
 
Meer informatie vindt u op de webpagina ‘Zaaizaden’ of in de fiche ‘Zaaizaadvermeerdering’ op de 
webpagina ‘Perceelsaangifte’. 

3.4.3 U bent plantenpaspoortplichtig 

Iedereen die plantensoorten bezit die een plantenpaspoort vereisen zijn verplicht dit aan te geven via 
het e-loket. Indien u een landbouwer bent, gebeurt dit via de verzamelaanvraag. Bent u geen 
landbouwer, dan kan u daarvoor op het e-loket een aparte tegel ‘Paspoortplichtige soorten’ vinden om 
deze aangifte te doen.  

Meer informatie vindt u in de fiche ‘Plantenpaspoortplichtige planten’ op de webpagina 
‘Perceelsaangifte’. 

3.5 U BENT BIO-LANDBOUWER (NIEUW VANAF 2022) 

In het kader van de nieuwe bio-wetgeving die ingaat vanaf 1 januari 2022 zijn alle bio-landbouwers 
verplicht zich te registreren als landbouwer bij het Departement Landbouw en Visserij en jaarlijks een 
perceelsaangifte via de verzamelaanvraag in te dienen.  

In de verzamelaanvraag geeft u al uw percelen (incl. stallen, gebouwen…) aan. U kunt ook aanduiden 
welke percelen u wenst te laten certificeren door uw bio-controleorgaan. De percelen en teelten die u 
aangeeft in uw verzamelaanvraag zullen automatisch doorgestuurd worden naar uw controleorgaan 
dat instaat voor de certificering. U hoeft uw percelen dus niet meer apart door te geven aan uw 
controleorgaan. Uw controleorgaan mag ook alleen maar percelen die aangegeven zijn in uw 
verzamelaanvraag certificeren. 

Meer informatie vindt u op de webpagina ‘Bio’ 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3531
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8095
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3540
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8095
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8095
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3431
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Over de verzamelaanvraag voor biotelers vindt u meer informatie op de pagina 

https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/verzamelaanvraag waar eveneens veelgestelde vragen 

worden beantwoord in de fiche ‘Informatie over de verzamelaanvraag voor bio-landbouwers’ 

 

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. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/verzamelaanvraag

