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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst): 

(1) 30/05/2022: tekst toegevoegd onder punt 4 

 

 

Via deze maatregel wordt de inzaai van teelten met een positief effect op milieu, klimaat of 
biodiversiteit gestimuleerd. Een eerste groep omvat een aantal 1-jarige eiwitteelten in het kader van een 
lokale eiwitvoorziening. Dit zijn vooral vlinderbloemigen, maar ook mengteelten van vlinderbloemigen 
met granen. Een tweede groep omvat een aantal diepwortelende maaigewassen die van nature een 
positief effect hebben op de bodemkwaliteit. Het gaat dan over de hoofdteelt van een aantal gewassen 
zoals koolzaad, gele mosterd, bladrammenas, hennep en Tagetes. Een laatste groep zijn faunavriendelijke 
teelten in de beheergebieden voor akkervogelsoorten.  

1 SUBSIDIEBEDRAG 

Afhankelijk van de ingezaaide hoofdteelt bedraagt het maximale subsidiebedrag 150 of 600 euro/ha. 

Hoofdteelt Maximaal subsidiebedrag 

Bladrammenas 600 euro/ha 

Eiwitteelten 600 euro/ha 

Faunamengsel 600 euro/ha 

Gele mosterd  600 euro/ha 

Tagetes  600 euro/ha 

Hennep 150 euro/ha 

Koolzaad 150 euro/ha 

Zomergraan 150 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 

 Eén van onderstaande teelten telen als hoofdteelt.  
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De hoofdteelt is de teelt die volgens de gangbare teeltpraktijk op een perceel overwegend aanwezig 
is van 15 mei tot 31 augustus.  

 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’). 
 

 In aanmerking komende hoofdteelten. Eventuele extra voorwaarden staan vermeld bij de teelten: 

2.1 EIWITTEELTEN 

 ALS ZUIVERE TEELT: 

 voedererwten (zomerteelt) – teeltcode ‘512’; 

 voedererwten (winterteelt) – teeltcode ‘511’; 

 Zomerveldbonen – teeltcode ‘522’; 

 Winterveldbonen – teeltcode ‘521’; 

 Soja – teeltcode ‘43’; 

 drooggeoogste erwten – teeltcode ‘513’; 

 drooggeoogste Vicia-bonen – teeltcode ‘523’;  

 drooggeoogste Phaseolus-bonen –  teeltcode ‘524’;  

 Quinoa – teeltcode ‘382’. 

 ALS MENGTEELT: 

 van wintertarwe of triticale en vlinderbloemige winterteelt – teeltcode ‘395’; 

 van andere wintergranen en vlinderbloemige winterteelt – teeltcode ‘391’; 

 van zomergranen en vlinderbloemige zomerteelt – teeltcode ‘392’ 

waarbij minstens als: 

 vlinderbloemige winterteelt:  

• voedererwten: min. 25 korrels/m² 

• of winterveldbonen: min 20 korrels/m² 

 vlinderbloemige zomerteelt:   

• voedererwten: min. 60 korrels/m²  

• of zomerveldbonen: min. 40 korrels/m² 

2.2 DIEPWORTELENDE MAAIGEWASSEN  

 Hennep – teeltcode ‘922’ of ‘872’ 
 dit kan alleen worden ingezaaid na het verkrijgen van een teeltmelding (basisvoorwaarde) - zie de 

fiche ‘hennepteelt’ voor meer uitleg; 

 Koolzaad – teeltcode ‘4111’ of ‘4121’ 

 Tagetes – teeltcode ‘646’ 
 Minstens drie maanden aanhouden waarbij de teelt overwegend in de periode van 15 mei tot 31 

augustus aanwezig is en daarna onderwerken.  

 Gele mosterd – teeltcode ‘643’ 

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/actieve-landbouwer
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 Minstens twee maanden aanhouden waarbij de teelt overwegend in de periode van 15 mei tot 31 
augustus aanwezig is en daarna onderwerken.  

 Bladrammenas – teeltcode ‘656’ 
 Minstens twee maanden aanhouden waarbij de teelt overwegend in de periode van 15 mei tot 31 

augustus aanwezig is en daarna onderwerken.  

2.3 FAUNAVRIENDELIJKE TEELTEN GELEGEN IN BEHEERGEBIEDEN 

AKKERVOGELSOORTEN 

 Zomergraan – teeltcode ‘312’ – ‘322’ – ‘332’ – ‘342’ 

 Faunamengsel – teeltcode ‘98’ 
 Teeltsamenstelling: 

+ 60% tot 90% van de teelten komt uit de teeltgroep graangewassen 
+ 5% tot 10% is Brassica: boerenkool, raapzaad, gele mosterd of huttentut 
+ Max. 35% is zonnebloem, bernagie, vlas, Phacelia, voederwikke, witte klaver of rode klaver.  
+ Ingezaaid met een zaaidichtheid van 50 tot 60 kilogram per hectare.  

+ Minstens tot 15 maart 2023 aanhouden.  

3 PERCEELSVOORWAARDEN 

 Het perceel is subsidiabel landbouwareaal.  
 Het perceel is gelegen in het Vlaams Gewest  
 De oppervlakte van het perceel bedraagt minstens 30 are.  
 Bij de teelt van zomergraan of faunamengsel ligt het perceel in een beheergebied voor 

akkervogelsoorten, ook terug te vinden onder het grafische luik van de verzamelaanvraag als 
beheergebieden akkerfauna. 

 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.  

4 SUBSIDIEAANVRAAG 

De subsidieaanvraag voor de maatregel ‘Inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten’ 
verloopt via de verzamelaanvraag 2022. De subsidie wordt aangevraagd door de bijkomende 
bestemming ‘EET’ op te geven bij de percelen waarop u een milieu-, klimaat- en 
biodiversiteitsvriendelijke teelt. 

De teeltcodes die in aanmerking komen voor deze maatregel zijn terug te vinden onder punt 2. 
Subsidievoorwaarden. 
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Indien de landbouwer in de loop van het jaar niet kan voldoen aan bovenstaande voorwaarden moet 
de aanvraag terug worden ingetrokken. De aanvraag intrekken kan tot en met 31 oktober 2022 door de 
bijkomende bestemmingen te verwijderen (1). 

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 algemeen voor éénjarige gewassen 
maximaal 600 euro/ha uitbetaald worden, voor gespecialiseerde blijvende teelten (bv-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. 


