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VERZAMELAANVRAAG 2022 – ALGEMENE VRAGEN  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 ALGEMEEN  

1.1 Waarom zijn de EKBG niet rood gearceerd op de fotoplannen 
in voorbereiding? 

Dit werd bekeken, maar dat maakte de fotoplannen op papier zeer onduidelijk. In de perceelstabel is 
wel aangegeven of er overlap is met EKBG en op e-loket is dit ook zichtbaar. 

1.2 Hoofdteelt definitie: De definitie van de hoofdteelt is vanaf 
dit jaar aangepast in de fiches. Wanneer gras na 31/05 
omgeploegd zal worden en eind juni of juli boontjes 
ingezaaid zullen worden: welk van deze teelten is dan de 
hoofdteelt? In de definitie van de hoofdteelt van 2021 was 
een voorwaarde rond grasachtige voorteelt inbegrepen. Dit 
is nu niet meer zo. 

In dit geval zijn de boontjes nog steeds de hoofdteelt en wordt het gras als voorteelt aanzien. 

1.3 Datum aanvraag BIO in de VA kan je kiezen. Moet die 
dezelfde zijn als aanmelding bij controle-orgaan? 

Datum aanvraag bio is de datum waarop het perceel in omschakeling wordt gebracht (of zal gebracht 
worden) = waarop gestart wordt met het toepassen van het lastenboek voor biologische productie. 
Deze datum wordt automatisch doorgegeven aan het controleorgaan van de bio-landbouwer. De 
percelen moeten niet meer apart worden door doorgegeven aan het bio-controleorgaan. Een 
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landbouwer moet al wel aangemeld zijn bij een bio-controleorgaan vooraleer percelen in 
omschakeling gebracht kunnen worden. 

 

1.4 Randvoorwaarden: Wanneer een landbouwer een nieuw 
perceel in gebruik neemt waarop de vorige gebruiker een 
grondontleding liet uitvoeren. Is deze grondontleding dan 
ook geldig voor de nieuwe gebruiker in het kader van de 
randvoorwaarden? 

Ja, het analyseresultaat mag meegaan naar de nieuwe gebruiker. De staalname moet wel voldoen 

aan de vereiste voorwaarden zoals bijvoorbeeld dat deze niet ouder mag zijn dan 5 jaar. 

1.5 Randvoorwaarden: Situatie, Boer A heeft een rood (of paars) 
erosieperceel (gebiedstype II of II mestbank) en een 
beheersovereenkomst RB op een aangrenzend perceel. Boer 
A geeft een seizoenspacht aan Boer B. Boer B zet hier 
korrelmais op en kan om specifieke redenen niet volgens 
hoogtelijnen inzaaien. Hoe kan deze grasstrook als 
erosiemaatregel worden ingezet in het kader van de 
randvoorwaarden? 

Voor een paars perceel is zaaien volgens de hoogtelijnen sowieso geen geldige maatregel en moet er 
een andere teelttechnische maatregel genomen worden. Daarnaast moet er sowieso door B de 
gebruiker een bufferstrook aangelegd worden. Op rood perceel kan wel gekozen worden voor een 
bufferstrook, maar dat moet in feite dan wel zijn eigen bufferstrook zijn. Want als die 
beheerovereenkomsten dient om aan de randvoorwaarden te voldoen, dan is er in principe geen 
betaling mogelijk voor die strook.  

Dus best nieuwe aparte strook om twee redenen: 

i. Om vergoeding te kunnen krijgen en 
ii. Omdat je zelf maatregelen moet nemen en geen beroep kan doen op maatregelen van een 

andere landbouwer. 

Raadpleeg zeker de flowchart rond erosiemaatregelen op rode en paarse percelen op 
www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden   

1.6 Zullen de zoogkoeienrechten blijven bestaan in 2023? 

Binnen het strategisch plan en de interventie rond de duurzame veehouderij is dit nog niet 

gespecifieerd. 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden
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  IDENTIFICATIE  

2.1 Landbouwers met gronden in Wallonië kunnen een 
ondernemingsnummer hebben maar er is soms geen 
activiteit gekoppeld aan het BTW nummer. Op FOD 
Financiën is dat wel zo. Is dit een probleem?  

 Ondernemingsnummers van landbouwers in Waals beheer worden niet afgestemd met de 
KBO, dus kunnen de BTW-activiteiten ook niet getoond worden bij de belangrijke opmerking 
in de verzamelaanvraag. Hiervoor dient de buitendienst of FOD Financiën niet gecontacteerd 
te worden. 

2.2 Bij een feitelijk vereniging van twee landbouwers is er een 
gezamenlijk ondernemingsnummer en nog twee eigen 
ondernemingsnummers. Welk zal gebruikt worden bij 
departement Landbouw? 

 Het gezamenlijke ondernemingsnummer op landbouwerniveau  ( = niveau van de 
steunaanvrager = Feitelijke vereniging) geldt. 

2.3 Wat betekent: GLB-actieve landbouwer? Moet deze minstens 
1 betalingsrecht hebben? 

 Dit betekent dat de landbouwer een "actieve landbouwer" is in het kader van het 
Gemeenschappelijk LandbouwBeleid. Dit betekent dat de landbouwer geen luchthavens, 
spoorwegdiensten, waterwerken, vastgoeddiensten of permanente sport- en 
recreatiegebieden exploiteert en dus wel steungerechtigd is. Dit staat los van het al dan niet 
beschikken over betalingsrechten. 

2.4 Zal er in aanloop naar het nieuwe GLB nog iets ondernomen 
worden voor de samengestelde landbouwers? 

 Zoals vorig jaar aangekondigd werken we samen met VLM aan een kader rond afbouw van 
SLB’s. Daar zullen de betrokkenen tijdig over geïnformeerd worden en er wordt ook een 
overgangsperiode voorzien. 

2.5 Wanneer wordt een oplossing verwacht voor samengestelde 
landbouwers (opsplitsing NER/NER-MVW) 

 Zoals vorig jaar aangekondigd werken we samen met VLM aan een kader rond afbouw van 
SLB’s. Daarover zullen de betrokkenen tijdig geïnformeerd worden en er wordt ook een 
overgangsperiode voorzien. 
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 GEWIJZIGDE PERCEELSAANGIFTE EN 
BETALINGSRECHTEN 

3.1  Hoe geef je aan dat je enkel de voorteelt in gebruik hebt? 

 De voorteelt moet worden opgegeven door de gebruiker van de hoofdteelt in zijn of haar 

verzamelaanvraag. Indien de gebruiker van de voorteelt ook de bemestingsrechten heeft, 

geeft hij dit perceel aan  met de hoofdbestemming G en geeft de voorteelt (samen met 

de hoofdteelt van de volgende gebruiker) op. Een gebruiker van een perceel tussen 2 

januari en overdracht voor 31 mei moet geen verzamelaanvraag op zich indienen. 

3.2 Hoe geef je een nieuw perceel aan, dat je het eerste jaar 
tijdelijk gaat verhuren? Of dit jaar dan niet aangeven? 

 Een perceel dat je niet gebruikt, mag niet worden aangegeven. Een nieuw perceel geef je de 
eerste keer aan in de verzamelaanvraag vanaf dat je het zelf in gebruik neemt. 

3.3 Vraag m.b.t. TVP (bijvoorbeeld tijdelijk verhuur van perceel - 
voor één seizoen voor erwten of aardappelen): activatie van 
de rechten gebeurt door de huurder op tijdelijk verhuurd 
perceel, maar je kan dus ook je betalingsrechten verhuren 
voor dat ene seizoen, correct? 

 Een perceel dat wordt verhuurd in seizoenspacht moet door de seizoenspachter worden 
aangegeven voor de hoofdteelt. De betalingsrechten kunnen ook worden verhuurd aan de 
seizoenspachter. 

 De verhuurder kan eventueel het perceel aangeven voor mestrechten in gebiedstype 0/1 
en/of voor het inzaaien van een nateelt of winterteelt. In dit geval wordt het perceel niet 
geschrapt en moet je ook de code ‘TVP’ niet gebruiken.  

 Geeft de verhuurder het perceel helemaal niet aan, kan het perceel geschrapt worden met 
TVP en zal het perceel het volgende jaar automatisch opnieuw voorgedrukt worden in zijn 
verzamelaanvraag. 

 Betalingsrechten keren pas terug naar de verhuurder op de datum van het contract 
(einddatum moet worden opgegeven en kan ook voor meerdere jaren).  

3.4 Klopt de uitleg wel van het inscharingscontract: enkel in de 
periode dat je eigen dieren laat grazen, er maar 
inscharingscontract moet aanwezig zijn ? Worden 
ingeschaarde dieren dan ook aanvaard als eigen dieren mits 
inscharingscontract? 

 Nee. Om een perceel te mogen gebruiken voor activeren van betalingsrechten moet het 
perceel gebruikt worden voor de hoofdteelt. Voor een weide betekent dit maaien of laten 
begrazen door eigen dieren. Deze weide mag wel tijdelijk worden begraasd door dieren van 
een andere landbouwer met een inscharingscontract buiten de periode van de hoofdteelt. 
Als het perceel niet wordt gemaaid door de houder en er grazen geen runderen van de 
houder, mag de houder het perceel niet aangeven voor gebruik van de hoofdteelt en dus 
geen betalingsrechten activeren. 
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3.5 Als ik op een weide "verkoop van gras" toepas en een 
inscharing geef voor paarden, behoud ik dan de 
premierechten? 

 Enkel percelen gebruikt voor hoofdteelt kunnen worden aangegeven voor activatie van 
betalingsrechten. Een weide gebruiken voor hoofdteelt betekent de weide maaien of laten 
begrazen door eigen dieren.  Inscharing voor dieren (vb paarden) en ‘verkoop van gras’ mag, 
naast het eigen gebruik van het perceel voor eigen dieren.  

3.6 Er wordt een inscharingscontract opgemaakt tussen houder 
perceel en inschaarder (=eigenaar dieren die op perceel 
grazen). De houder perceel koopt meststoffen, sproeistoffen 
aan en voert werkzaamheden uit. De inschaarder maakt 
aankoopborderel op voor aankoop van gras op stand dat 
ingeschaarde dieren opeten(grazen) De houder van het 
perceel geeft perceel voor volledige jaar aan met code A. Dus 
voor activatie betalingsrechten. De inschaarder geeft weide 
aan onder vak ‘andere weilanden’ in verzamelaanvraag i.k.v. 
zoogkoeien premie. Is dit correct? 

 Nee. Een weide die niet zelf wordt gebruikt om te maaien of te laten begrazen door eigen 
dieren mag niet worden aangegeven voor activatie van betalingsrechten. 

3.7 Hoe dient een landbouwer die een weide gebruikt van ANB in 
GT 3 aan te geven als hij er zijn betalingsrechten mag op 
activeren? In het contract met ANB staat dat ingebruikname is 
vanaf 16/1/2022 maar als landbouwer gebruikt op 31/5/2022 
moet hij perceel aangeven op 1/1/2022 in GT3? Hoe moet dit 
gebeuren als er dieren lopen in de weide en als weide enkel 
gemaaid wordt? 

 In gebiedstype 3 moet het perceel in gebruik zijn op 1 januari en op 31 mei om 
bemestingsrechten te bekomen. Dit is hier niet het geval dus er zullen voor deze percelen 
geen bemestingsrechten kunnen worden toegekend. Er kan wel een inscharingscontract 
worden opgemaakt voor de begrazing door de dieren van de landbouwer (dat 
inscharingscontract wordt niet op perceelsniveau opgemaakt). 

 De gebruiker van de percelen voor de hoofdteelt kan wel betalingsrechten activeren (indien 
hij deze BR in bezit heeft op 30 april) indien hij deze percelen in gebruik heeft voor de 
hoofdteelt en maait of er zijn dieren laat op grazen.  
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3.8 Wanneer graslanden die ter beschikking gesteld worden via 
inscharingscontract aan een andere landbouwer, waarbij de 
houder van het perceel de activering van de BR zal doen. Moet 
deze houder van het perceel kunnen bewijzen dat hijzelf deze 
percelen zal gebruiken? Hoe kan dit gebruik voor of na de 
looptijd van het inscharingscontract bewezen worden? 

 De houder zal inderdaad op verzoek het gebruik moeten kunnen aantonen.. 

3.9 De eigenaar van een perceel (geen landbouwer van beroep) 
heeft een overeenkomst via een advocaat om zijn eigen 
perceel terug in gebruik te nemen vanaf 1 maart 2022. Het 
perceel ligt in gebiedstype 3. De vorige gebruiker was geen 
pachter en mocht het perceel wel aangeven op zijn 
verzamelaanvraag, zonder vergoeding. Er liepen schapen in. 
Hoe moeten we dit aangeven op de Verzamelaanvraag? Er 
mag maar 1 gebruiker zijn per perceel? 

 De vorige gebruiker geeft het perceel aan tot eind februari 2022. Als de eigenaar het 
perceel zelf zal gebruiken vanaf 1/3, geeft hij het aan vanaf 1/3. Er zullen geen 
mestrechten toegekend worden in 2022. Er mag maar één gebruiker op het perceel 
geregistreerd zijn op een bepaald moment.  

3.10 Een landbouwer die als hoofdteelt weide heeft en het gras via 
een inscharing met dieren van een andere landbouwer laat 
begrazen, kan de houder van het perceel de betalingsrechten 
niet meer activeren? 

 Indien de landbouwer niet zelf maait voor zijn eigen dieren en zijn eigen dieren niet op 
het perceel laat lopen, heeft hij het perceel niet in gebruik voor de hoofdteelt en kan hij 
de betalingsrechten niet activeren.  

 Mag de houder van het perceel het maaisel verkopen aan de 
inschaarder? 

 Concrete situaties moeten altijd in de praktijk beoordeeld worden maar het terug 
verkopen van het gras aan de inschaarder kan erop wijzen dat enkel de inschaarder 
een gebruik heeft van het perceel. 
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3.11 De BR moeten op 30/4 bij de huurder zijn als ze verhuurd 
worden. Wat is de vroegste einddatum van de verhuur : 1/5 , 
31/5 of later ? 

 Voor activatie van de betalingsrechten wordt er uitsluitend gekeken naar de 
betalingsrechten in gebruik op 30/4. De einddatum van verhuur moet na 30/4 liggen dus 
ten vroegste 1/5. 

3.12 Bij verhuur betalingsrechten, datum dat ze terugkeren mag dat 
31/12/2022 zijn of moet dat de datum zijn dat de hoofdteelt 
geoogst zou worden? 

 Voor activatie van de betalingsrechten wordt er uitsluitend gekeken naar de 
betalingsrechten in gebruik op 30/4. De einddatum van verhuur moet na 30/4 liggen dus ten 
vroegste 1/5 maar dat mag ook een latere datum zijn. Dat is een onderlinge afspraak tussen 
de landbouwers en hoeft niet gelijk te lopen met de oogst van de hoofdteelt. 

3.13 Wanneer ik BR verhuur en de huurder heeft deze niet 
geactiveerd en ook reeds het jaar voordien een aantal BR 
(eigen of gehuurde) niet geactiveerd, dan zouden mijn BR 
kunnen vervallen wanneer deze BR een lagere waarde hebben 
dan de andere. Is dit juist en wat kan ik daaraan doen om dit te 
vermijden? 

 Het klopt inderdaad dat als de huurder zowel vorig jaar als dit jaar niet al zijn rechten in 
gebruik (eigen of huur) activeert, er rechten kunnen vervallen. Hierbij zullen de rechten met 
de laagste waarde eerst vervallen, ongeacht of deze in eigendom of in huur zijn.  
Een volledig uitgewerkt voorbeeld is terug te vinden in de veelgestelde vragen van de 
gewijzigde perceelsaangifte op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag 
onder perceelsaangifte. 
Informatie rond het aantal niet-geactiveerde rechten en de waarde van de rechten is te 
raadplegen via het e-loket. Het is aan te raden om tussen huurder en verhuurder duidelijke 
afspraken te maken rond eventuele verliezen 

3.14 Kan je als landbouwer in hetzelfde jaar betalingsrechten huren 
en verhuren? Vb. landbouwer moet betalingsrechten huren 
van de landbouwer aan wie hij een perceel pacht, maar moet 
ook een deel van zijn betalingsrechten verhuren zodat ze 
volledig geactiveerd worden. 

 Ja, het is mogelijk om voor een zelfde campagne betalingsrechten te huren en te verhuren. 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag


pagina 8 van 10 Vragen en antwoorden webinar VA2022 21.03.2022 

3.15 Betalingsrechten: Zal de 2% lagere eenheidswaarde van BR 
aangepast worden op het e-loket (nu is 2022 = 2019 denk 
ik)? 

 De berekening zal pas in het najaar uitgevoerd worden. Van zodra dat het geval is, zullen de 
rechten ook automatisch aangepast worden op het e-loket. 

 BREDEWEERSVERZEKERING 

4.1 Voorteelt moet soms aangegeven worden i.k.v. BWV toch? 

 Een aparte aangifte van de voorteelt bestond vroeger ook niet. Voor BWV geldt enkel de 
hoofdteelt. 

4.2 Hoeveel % van je areaal moet je minimum verzekeren met 
brede weersverzekering in 2022 om nog in aanmerking te 
komen bij het rampenfonds? 

 Afhankelijk of er minstens 25 of minstens 50 % van het totale teeltareaal verzekerd is, kan er 
nog een tussenkomst zijn van het rampenfonds voor de niet-verzekerde teelten. Het  
vergoedingspercentage van deze tussenkomst daalt wel jaar per jaar. Meer info hierover op 
de website van onze collega's van het rampenfonds.  

 AGRILENS 

5.1 LV-Agrilens: Gaat het appstore of playstore zijn? 

 De LV-AgriLens app zal zowel beschikbaar zijn in de App Store (iOS) en de Play Store 
(Android). De app is momenteel nog niet beschikbaar voor downloaden. Zodra dat mogelijk 
is, zal hier uitvoerig over gecommuniceerd worden. 

5.2 LV-Agrilens : Kunnen de consulenten ook een volledige 
toegang krijgen tot gegevens in de app. voor de toegekende 
volmachten? 

 Consulenten zullen geen toegang hebben tot de app voor hun klanten. Doorgestuurde foto's 
zullen wel zichtbaar zijn via de kaart in de verzamelaanvraag. 

Een taak of taakgroep (verzameling taken) die aangemaakt wordt in LV-AgriLens kan wel 
door een landbouwer naar de consulent eventueel worden doorgestuurd om te kunnen 
openen in de app. 
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5.3 Wanneer komt de App Agrilens ter beschikking, want begin 
maart zal er al bemest worden op bepaalde percelen met 
RTK-GPS. Hoe kunnen we dit bijhouden? 

 De app is nog niet beschikbaar voor downloaden. Zodra dat mogelijk is, zal hier uitvoerig 
over gecommuniceerd worden. In afwachting van oplevering LV-Agrilens volstaat het om 
gewoon digitale foto's te nemen van de bewerkingen en deze bij te houden. 

Zie voor het gebruik van digitale foto’s ook in de veelgestelde vragen rond precisielandbouw.  

 

 PRE-ECOREGELINGEN 
Voor de vragen rond de pre ecoregelingen werden deze opgenomen in de vragenlijst onder de 
betrokken maatregel. Veel van de vragen kwamen daar reeds aan bod en werden 
gecombineerd;  

De antwoorden kunnen teruggevonden worden onder de betrokken maatregel op 
www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen 

 MESTBANKASPECTEN 

7.1 Is het nodig de gespecialiseerde productiemethode "MAA" in 
te geven bij gras voorafgaand aan mais in kader van 
derogatie? 

 Neen. De code MAA is bedoeld voor de hoofdteelt die enkel gemaaid wordt. 

7.2 Wordt de equivalente maatregel wintergranen geactiveerd 
voor 2022? in GB 2-3 is dat van belang om wintergranen 
(tarwe) te kunnen telen na aardappelen en/of mais? 

 Er is nog geen duidelijkheid over de equivalente maatregel Wintergranen. Van zodra er 

duidelijkheid is, zal de Mestbank hierover communiceren. 

7.3 Vanaf wanneer zijn de percelen uit de VA 2022 zichtbaar in 
SNAPP? 

 Dat is zo goed als onmiddellijk. Van zodra de gegevens via de webservice uitgewisseld 

zijn tussen het Departement Landbouw en Visserij en VLM, komen ze de volgende nacht 

beschikbaar in SNapp. Deze uitwisseling gebeurt dagelijks. 

7.4 Wat is het nut van MBGG? 

 MBBG is een opmerking op een G-perceel die zegt dat dit blijvend grasland is. De status 
blijvend grasland wordt enkel berekend voor percelen in gebruik voor de hoofdteelt. Zo kan 
VLM daar rekening mee houden bij het berekenen van bouwland voor de 
vanggewasverplichting. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/pre-ecoregelingen#precisie
http://www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen
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7.5 Nieuwe teeltcode 396: Onder welke teeltgroep valt de 
mengteelt mais-bonen, zowel voor gewasdiversificatie als 
voor mestbank? 

 Gewasdiversificatie: andere subsidiabele gewassen akkerbouw. Voor gewasdiversificatie 

wordt de opdeling gemaakt volgens de plantensoort. Aangezien het een mengsel betreft, 

kan deze niet vallen onder de groep van mais. Naar gewasrotatie toe wordt ‘mais-bonen’ 

echter niet gezien als het doorbreken van een monocultuur mais.  

Mestbank: overige teelten 

 

7.6 Een ecoteelt bv gele mosterd moet minimaal 2 maand 
worden aangehouden maar mag ook langer. Indien meteen 
ook als vanggewas: moet dit dan als nateelt worden 
aangegeven met code VGV? 

 Als gele mosterd aangehouden blijft dan telt het perceel ineens mee als vanggewas om te 

voldoen aan de vanggewasverplichting. De gele mosterd moet weliswaar blijven staan tot 

einde aanhoudperiode volgens het mestdecreet (afhankelijk van landbouwstreek) en 

daarna worden ingewerkt (voorwaarde ecoteelt). In dat geval moet de teelt niet nog eens 

als nateelt met een inzaaicode aangegeven worden. 

7.7 Als iemand 'gele mosterd' als hoofdteelt aangeeft, krijgt hij 
daar in 2022 bemestingsrechten op? 

 Als gele mosterd aangegeven wordt als hoofdteelt, dan mag voor de bemesting de 

norm van "overige gewassen" toegepast worden. 


