DEPARTEMENT
LANDBOUW & VISSERIJ
GEWIJZIGDE PERCEELSAANGIFTE
Campagne 2022
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst):
(1)

04/02/2022: tekst toegevoegd om te verduidelijken en tekst onder de tabel werd verwijderd. In de vragen en antwoorden staat
voldoende extra info.

1 BASISBETALING TOEGEKEND AAN LANDBOUWER
DIE DE HOOFDTEELT VERBOUWT
Tot en met 2021 werd de basisbetaling en de vergroeningspremie uitbetaald aan de
landbouwer die de betalingsrechten in bezit had en de gebruiker was van subsidiabele percelen
op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag. Dit werd jaren geleden zo ingevoerd
om de moeilijkheden met de 10-maanden periode op te lossen. Het Departement stelt echter
vast dat het aantal kunstmatige aangiftes in de verzamelaanvraag hierdoor is toegenomen. Er
worden percelen aangegeven voor activatie van betalingsrechten die door de aangever niet of
nauwelijks worden gebruikt. Dergelijke aangifte voldoet niet aan de voorwaarden voor het
verkrijgen van inkomenssteun zoals dat door Europese wetgeving wordt bepaald. Het is
daarom noodzakelijk om opnieuw duidelijk de koppeling te maken tussen het gebruik van een
perceel en het ontvangen van inkomenssteun.
Vanaf verzamelaanvraag 2022 wordt de basisbetaling en de vergroeningspremie uitbetaald aan
de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Enkel percelen die de landbouwer gebruikt voor de
hoofdteelt, waar de landbouwer het financiële risico van de hoofdteelt draagt en waarvoor er
een gebruiksrecht is(1) kunnen aangegeven worden voor de activatie van betalingsrechten. Dit
zijn de percelen die volgens de verzamelaanvraag in gebruik zijn op 31 mei. De betalingsrechten
moeten echter ter beschikking zijn van de landbouwer op de uiterste indieningsdatum van de
verzamelaanvraag. Concreet zal het niet meer mogelijk zijn dat de ene landbouwer het perceel
aangeeft voor activatie van de betalingsrechten en dat het perceel nadien wordt overgenomen
door een andere landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.

www.vlaanderen.be/landbouw
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2 BETALINGSRECHTEN IN GEBRUIK OP 30/4
Om Vlaamse betalingsrechten te kunnen activeren moeten ze in gebruik (niet noodzakelijk
eigendom) zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, dus op 30 april 2022.
Als door deze gewijzigde perceelsaangifte te weinig oppervlakte gebruikt wordt voor het
verbouwen van de hoofdteelt en dus voor de activatie van alle betalingsrechten, kunnen
betalingsrechten tijdelijk of definitief overgedragen worden aan een andere landbouwer. Ook
fracties van betalingsrechten kunnen worden overgedragen.
De startdatum van de overdracht is altijd de datum van indiening van de overdracht. De
overdracht moet dan ook uiterlijk op 30 april 2022 ingediend zijn als de overnemer de rechten
wil activeren in 2022. Dit kan door op het e-loket de tegel ‘Betalingsrechten’ te kiezen en
vervolgens ‘Indienen overdracht betalingsrechten’.
In het geval van een tijdelijke overdracht van betalingsrechten kiezen de betrokken partijen in
onderling overleg een einddatum van de verhuur. Na het beëindigen van de verhuurperiode
komen de rechten automatisch terug bij de verhuurder.
De overdracht kan enkel gebeuren door de eigenaar van de betalingsrechten. Overdracht van
gehuurde rechten is niet mogelijk. Het is ook steeds de overlater (dus eigenaar) die de
overdracht indient.
Als een betalingsrecht gedurende 2 opeenvolgende jaren niet worden geactiveerd, zal het
oppervlakte-equivalent dat 2 jaar na elkaar niet werd geactiveerd, vervallen aan de reserve.
Betalingsrechten kunnen door een andere landbouwer geactiveerd worden via tijdelijke
overdracht.
Meer informatie over het beheer van de Vlaamse betalingsrechten staat beschreven in de fiche
‘Betalingsrechten algemeen’.

3 DALING WAARDE BETALINGSRECHTEN 2022
Door wijzigingen in het beschikbare Europese budget is de eenheidswaarde van de Vlaamse
betalingsrechten voor campagne 2020 en 2021 verhoogd. Deze stijging was alleen van
toepassing op die betrokken jaren en loopt niet door naar de daaropvolgende jaren.
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Voor 2022 zal er een daling van de eenheidswaarde zijn. Het exacte percentage is nog niet
duidelijk maar zal ongeveer 2% bedragen ten opzichte van de eenheidswaarde van 2019.
De waarde van de betalingsrechten kan teruggevonden worden op het e-loket onder de tegel
‘Betalingsrechten’ en vervolgens ‘Overzicht betalingsrechten’. Dit overzicht kan ook naar xls
geëxporteerd worden om af te drukken of verder mee aan de slag te gaan.

4 VERSCHUIVING VAN VERGROENINGSEISEN
Door de gewijzigde perceelsaangifte komt niet alleen het activeren van betalingsrechten bij de
gebruiker van de hoofdteelt te liggen, ook de voorwaarden rond vergroening komen bij de
landbouwer die de hoofdteelt verbouwt te liggen. De landbouwer die de hoofdteelt verbouwt,
moet toezien op het voldoen aan de gewasdiversificatie, het aanhouden van ecologisch
aandachtsgebied en het behouden van blijvend grasland.
De vergroeningsverplichtingen en eventuele vrijstellingen worden berekend op de totale
oppervlakte bouwland waarop de hoofdteelt wordt verbouwd.

5 PERCELEN GEBRUIKT VOOR NATEELT OF
WINTERTEELT AANGEVEN IN DE
VERZAMELAANVRAAG
De aangifte van percelen in de verzamelaanvraag moet overeenstemmen met het effectieve
gebruik van de percelen. Als de landbouwer die de nateelt/winterteelt verbouwt verschillend
is van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt, geeft deze landbouwer met de
nateelt/winterteelt het perceel ook aan in de verzamelaanvraag met de datum wanneer het
perceel voor hem ter beschikking zal komen en hoofdbestemming ‘I’. Voor sommige
maatregelen (bv. agromilieu of vergroening) geldt dat een perceel in gebruik moet zijn tot 31
december en is een gebruikswissel in het najaar niet mogelijk. De specifieke
gebruiksvoorwaarden van een maatregel zijn terug te vinden in de fiche op
www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.
Alle landbouwers die op een bepaald perceel een teelt verbouwen (of het nu hoofdteelt en/of
nateelt/winterteelt is) moeten het volledige teeltplan van dat jaar op dat perceel in hun
verzamelaanvraag aangeven.
Net zoals bij het gebruik voor de hoofdteelt, wordt van de landbouwer die de nateelt of
winterteelt verbouwt, verwacht dat hij verantwoordelijk is voor het zaaien of planten,
eventuele teelthandelingen of oogst in het daaropvolgende jaar.
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6 LANDBOUWER MET GEBRUIK OP 1 JANUARI BLIJFT
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERPLICHTINGEN
VAN HET MESTDECREET
Het Mestdecreet bepaalt dat de landbouwer die het gebruik heeft op 1 januari,
verantwoordelijk is voor de bepalingen in het kader van het Mestdecreet. Die landbouwer
moet er dus op toezien dat bijvoorbeeld de bemestingsnormen niet overschreden worden, dat
de uitrijperiode gerespecteerd wordt, dat de vanggewasverplichting nageleefd wordt, dat de
eventuele derogatievoorwaarden correct nageleefd worden, ….
Opgelet, in de gebiedstypes 2 en 3 mogen percelen enkel bemest worden als de landbouwer die
het gebruik heeft op 1 januari ook de gebruiker is van de hoofdteelt. Deze percelen moet de
landbouwer in gebruik hebben van 1 januari tot (vlak voor) de oogst van de hoofdteelt om te
mogen bemesten op het perceel.

7 TIJDELIJKE SCHRAPPEN VAN PERCELEN
Een perceel dat tijdelijk (voor de duur van het teeltseizoen) door een andere landbouwer
wordt gebruikt voor het verbouwen van de hoofdteelt, kan u in uw verzamelaanvraag 2022
schrappen met de schrappingscode ‘TVP’ (‘Tijdelijk verhuurd perceel’). Het perceel zal
automatisch opnieuw voorgedrukt worden in uw verzamelaanvraag 2023.
Deze code werd voorzien om het tijdelijk gebruik van percelen voor bijvoorbeeld de teelt van
aardappelen of vlas administratief eenvoudiger te maken.
Deze code is niet gelinkt aan het al dan niet verhuren van betalingsrechten. Indien de
betalingsrechten verhuurd worden, dan kan dat apart via de tegel ‘Betalingsrechten’ worden
ingediend.

8 MEER INFORMATIE
Meer informatie over de gewijzigde perceelsaangifte en de gevolgen voor de betalingsrechten is
te vinden in de lijst van ‘Veelgestelde vragen over de gewijzigde perceelsaangifte’. Deze kan
teruggevonden worden op de website op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag
en dan verder klikken op de pagina ‘Perceelsaangifte’ in de linker kolom.

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
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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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