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Veelgestelde vragen verzamelaanvraag bio-landbouwers 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 INDIENING VERZAMELAANVRAAG – ALGEMEEN 

1.1 Waarom jaarlijks een verzamelaanvraag indienen als bio-
landbouwer? 

 In het kader van de nieuwe bio-wetgeving die ingaat vanaf 1 januari 2022 zijn alle bio-

landbouwers verplicht zich te identificeren als landbouwer bij het Departement Landbouw en 

Visserij en jaarlijks via de verzamelaanvraag hun percelen voor biocertificering aan te geven. 

 

1.2 Wat als ik geregistreerd ben als niet-aangifteplichtig (‘kleintje’) bij 
de mestbank? 

 De verplichting om jaarlijks een verzamelaanvraag in te dienen geldt voor alle bio-landbouwers. 
Ook diegene die in het kader van een andere wetgeving (bijvoorbeeld mestwetgeving) vrijgesteld 
zouden zijn om jaarlijks een verzamelaanvraag in te dienen. U hoeft uw registratie als niet-
aangifteplichtig voor VLM-mestbank niet op te zeggen. 
 

1.3 Wat is de verzamelaanvraag juist? 

 De verzamelaanvraag is de jaarlijkse perceelsaangifte bij het Departement Landbouw en Visserij. 
Met deze aangifte kan onder meer steun worden aangevraagd in het kader van het Europees 
landbouwbeleid en ook percelen aangegeven worden in het kader van de mestwetgeving.   
De verzamelaanvraag moet uiterlijk op 30 april van elk jaar worden ingediend op het e-loket van 
het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be). 
In de verzamelaanvraag worden alle percelen (en gebouwen zoals stallen, loodsen en andere 
bedrijfsgebouwen) aangegeven die een landbouwer in een bepaald jaar in gebruik heeft.  
 

 Meer informatie over de algemene voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan het 
indienen van een verzamelaanvraag: www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag 

 

http://www.landbouwvlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag
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1.4 Kan iemand anders de verzamelaanvraag indienen voor mij? 

 Ja, u kan een volmacht geven aan iemand anders (bvb, familielid, landbouwconsulent,…) om de 
verzamelaanvraag voor u of uw bedrijf in te dienen.  

 Meer informatie over volmachten: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/volmachten 
 

1.5 Worden de gegevens uit mijn verzamelaanvraag doorgegeven aan 
mijn controleorgaan? 

 Ja. De percelen die u aangeeft in uw verzamelaanvraag worden automatisch doorgestuurd naar 
uw controleorgaan. Het controleorgaan weet hierdoor op welke percelen u in dat jaar het 
lastenboek voor de biologische productie wenst na te leven en kunnen u hiervoor controleren en 
certificeren. U hoeft uw percelen dus niet nog eens zelf door te geven aan uw controleorgaan.  
De controleorganen mogen uitsluitend percelen en teelten die zijn aangegeven in uw 
verzamelaanvraag certificeren. 
 

1.6 Wat als ik als bio-landbouwer geen verzamelaanvraag indien? 

 Als u geen verzamelaanvraag indient, zal uw bio-controleorgaan sancties opleggen die uiteindelijk 

kunnen leiden tot de schorsing van uw certificatie.   

 

 PRAKTISCH 

2.1 Hoe aanduiden welke percelen bio zijn? 

 In de percelentabel van de verzamelaanvraag is een kolom ‘Bio-certificering’ voorzien. Hierin kan 
per perceel aangevinkt worden of het perceel opgegeven wordt voor bio-certificering.  Dit 
betekent dat u er zich toe verbindt op deze percelen het lastenboek voor de biologische 
productiemethode na te leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Moeten ik percelen die nieuw in omschakeling gebracht worden 
nog apart melden aan mijn controleorgaan? 

 Neen, dat is niet meer nodig. De controleorganen krijgen elk nieuw aangevinkt perceel door.  

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/volmachten
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 Indien uw verzamelaanvraag reeds was ingediend en u in de loop van het jaar nog een extra 
perceel in omschakeling brengt, moet u dit perceel toevoegen of aanvinken via een wijziging van 
de verzamelaanvraag. 

 Als aanmeldingsdatum wordt de indieningdatum of wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag 
genomen.  Er kan ook gekozen worden om een omschakelingsdatum in de toekomst te kiezen (zie 
volgende vraag). 
 

2.3 Omschakelen in de loop van het jaar? 

 In de verzamelaanvraag zal voor nieuw aangemelde percelen (= die in het voorgaande jaar nog 
niet onder bio-controle stonden) gekozen kunnen worden vanaf welke datum deze percelen in 
omschakeling worden gebracht. Als er geen specifieke datum in de toekomst gekozen wordt, geldt 
de indieningsdatum (of wijzigingsdatum) van de verzamelaanvraag (de ingediende versie waarin 
het vinkje voor het eerst op het perceel werd gezet) als aanmeldingsdatum van het perceel. 

 U kan er ook voor kiezen om het perceel in eerste instantie nog niet aan te vinken voor 
biocertificering en een wijziging van de verzamelaanvraag indienen op het moment van effectieve 
omschakeling.  Aan u de keuze. 
 

 SPECIFIEKE GEVALLEN 

3.1 Ik produceer ook bio op percelen die als niet-landbouwgrond 
worden aanzien en niet in de verzamelaanvraag mochten 
aangegeven worden. Hoe moet ik dat nu doen? 

 Vanaf 2022 is er ook een teeltcode voorzien voor ‘biologische niet-landbouwgrond’. Hiermee 
kunnen percelen worden aangegeven die niet passen in de gewone aangifte zoals bijvoorbeeld 
tuinen met bioproductie, wildpluk,… 
 

3.2 Hoe uitloop voor kippen of varkens aangeven? 

 De uitloop moet aangegeven worden als een perceel met teeltcode van de teelt die erop staat, 
bvb. grasland. Verder moet ook de ‘gespecialiseerde productiemethode’ ‘UIT – uitloop’ op het 
perceel gezet worden. Hierdoor kan er bvb. onderscheid gemaakt worden tussen de biologische 
uitloop en eventueel ander gangbaar grasland. 
 

3.3 Hoe beteelde oppervlakte champignons of witloof doorgeven? 

 Als witloof (forcerie) of champignons (in loods) aangegeven worden, moet er bij ‘perceeldetail’ 
onder ‘extra info’ bij ‘beteelde oppervlakte (ha)’ ingevuld worden hoeveel de werkelijk beteelde 
oppervlakte bedraagt. Deze info zal ook overgemaakt worden naar uw bio-controleorgaan. 

 

 

 


