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INZAAI PRODUCTIEF KRUIDENRIJK GRASLAND
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Productief kruidenrijk grasland is grasland dat wordt ingezaaid met een verplicht mengsel van grassen,
kruiden en vlinderbloemigen. Door de aanwezigheid van verschillende grassen, kruiden en
vlinderbloemigen en de verschillende types wortels, is dit soort grasland meer droogteresistent. Er is
ook een positief effect op de biodiversiteit en het landschap en er is slechts een beperkte
stikstofbemesting noodzakelijk.

1 SUBSIDIEBEDRAG
-

Maximaal 350 euro/ha.

-

Het bedrag is een maximaal bedrag. Het definitieve subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal
aanvragen en het beschikbare budget in 2022, en wordt bepaald na indiening, controles en
berekening van alle aanvragen

2 SUBSIDIEVOORWAARDEN
-

Het in te zaaien mengsel bestaat uit minstens twee soorten gras en in totaal vijf
vlinderbloemigen en kruiden, waarvan minstens twee kruiden en minstens één vlinderbloemige.

-

Maximum 30 kilo graszaad/ha inzaaien. De vlinderbloemigen en kruiden moeten tezamen
minstens 25% van het gewichtspercentage van het mengsel zijn.

-

De grassen in het graskruidenmengsel zijn minstens 2 of meerdere van onderstaande soorten
(onder voorbehoud van goedkeuring via Ministerieel Besluit):
o Engels raaigras (Lolium perenne)
o Beemdlangbloem (Festuca pratensis)
o Frans raaigras (Arrhenatherum elatius)
o Italiaans raaigras (Lolium multiflorum)
o Kropaar (Dactylis glomerata)
o Festulolium (Festulolium)
o Rietzwenkgras (Festuca arudinacea)
o Timoteegras (Phleum pratense subsp. Pratense)
o Veldbeemdgras (Poa pratensis)

-

De kruiden in het graskruidenmengsel zijn minstens 2 of meerdere van onderstaande soorten
(onder voorbehoud van goedkeuring via Ministerieel Besluit):
o Wilde chicorei (Cichorium intybus)
o Duizendblad (Achillea millefolium)
o Kleine pimpernel (Sanguisorba minor)
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o
o
o
o
o

Smalle weegbree (Plantago lanceolata)
Karwij (Carum carvi)
Peterselie (Petroselinum crispum)
Wilde peen (Daucus carota)
Venkel (Foeniculum vulgare)

-

De vlinderbloemigen in het graskruidenmengsel zijn minstens 1 of meerdere van onderstaande
soorten (onder voorbehoud van goedkeuring via Ministerieel Besluit):
o Hopklaver (Medicago lupulina)
o Rolklaver (Lotus corniculatus)
o Luzerne (Medicago sativa)
o Rode klaver (Trifolium pratense)
o Gele honingklaver (Melilotus officinalis)
o Basterdklaver (Trifolium hybridum)
o Wondklaver (Anthyllis vulneraria)
o Witte klaver (Trifolium repens)
o Esparcette (Onobrychis viciifolia)

-

Het kruidenrijk grasland wordt ingezaaid vanaf het najaar van 2021.

-

De teelt wordt aangehouden tot minstens 31 december 2022.

-

De kruiden en vlinderbloemigen zijn tijdens het groeiseizoen duidelijk zichtbaar aanwezig.

-

Herinzaai tijdens de teeltperiode is alleen toegestaan na een voorafgaande schriftelijke melding
bij het Departement Landbouw en Visserij. Pas na de melding mag er worden omgeploegd. De
herinzaai moet gebeuren binnen twee weken na het omploegen.

-

De landbouwer beschikt over facturen die op zijn naam staan, houdt deze tot 2033 ter
beschikking en kan ze op verzoek van het Departement Landbouw en Visserij onmiddellijk
voorleggen.

-

De landbouwer is actieve landbouwer in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) (zie fiche ‘GLB – Actieve landbouwer’ op de webpagina ‘Actieve landbouwer’).

3 PERCEELSVOORWAARDEN
-

Het perceel is subsidiabel landbouwareaal.

-

Het perceel is gelegen in het Vlaams Gewest

-

De oppervlakte van het perceel bedraagt minstens 30 are.

-

Het perceel was in 2020 en 2021 bouwland.

-

Het perceel moet in eigen gebruik zijn gedurende de teeltperiode van de hoofdteelt.

-

Er mogen op het perceel geen wettelijke verplichtingen van toepassing zijn die de uitvoering van
een of meer gelijkaardige voorwaarden vereisen die minstens zo ver gaan als de
subsidievoorwaarden voor deze maatregel.

-

Er mag op het perceel in hetzelfde jaar géén andere subsidie met een of meer gelijkaardige
voorwaarden worden verleend.
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4 SUBSIDIEAANVRAAG
De subsidieaanvraag voor de maatregel ‘inzaai van productief kruidenrijk grasland’ zal via de
verzamelaanvraag 2022 verlopen. Meer details volgen later.

5 SUBSIDIE COMBINEREN MET ANDERE SUBSIDIES
In bepaalde gevallen kunnen de subsidies voor pre-ecoregelingen gecombineerd worden met elkaar of
met andere subsidies zoals EAG vergroening, agromilieumaatregelen of bio-hectaresteun. Zie
combinatietabel voor welke combinaties mogelijk zijn.
Let wel: Wanneer pre-ecoregelingen onderling of pre-ecoregelingen met agromilieumaatregelen worden
gecombineerd zijn er plafondbedragen van toepassing. Zo kan voor éénjarige gewassen maximaal 600
euro/ha uitbetaald worden, voor gespecialiseerde blijvende teelten (bvb fruitteelten) maximaal 900
euro/ha en voor andere teelten (zoals grasland) maximaal 450 euro/ha.
Deze plafondbedragen zijn niet van toepassing bij combinatie van pre-ecoregeling met bio-hectaresteun.

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 bekomen’ 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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