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PRECISIELANDBOUW: AUTOMATISCHE GPS- OF RTKGPS-AANSTURING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Door de automatische aansturing van landbouwmachines via GPS wordt voorkomen dat er overlapping
is in de stroken waar meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen toegediend worden. Daardoor kan er
bespaard worden op gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare kunstmeststoffen en korrelmeststoffen (alle
kunstmest en organische mest die in korrelvorm toegediend wordt) en zal de milieu- en klimaatimpact
ervan verminderen.

1 SUBSIDIEBEDRAG
-

Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van:
o

de oppervlakte waarop de precisielandbouw wordt toegepast

o

of de precisielandbouw wordt toegepast voor zowel gewasbeschermingsmiddelen
(inclusief vloeibare meststoffen) én korrelmeststoffen of slechts één van beide

o

of het gaat om GPS-aansturing of RTK-GPS-aansturing
GPS-aansturing

RTK-GPS-aansturing

Toegepast op gewasToegepast op gewasToegepast op gewasToegepast op gewasbeschermingsmiddelen beschermingsmiddelen beschermingsmiddelen beschermingsmiddelen
of korrelmeststoffen
én korrelmeststoffen
of korrelmeststoffen
én korrelmeststoffen
Eerste 10 ha

max. 60 euro/ha

max. 75 euro/ha

max. 75 euro/ha

max. 90 euro/ha

Volgende 10
ha

max. 35 euro/ha

max. 50 euro/ha

max. 50 euro/ha

max. 65 euro/ha

max. 7 euro/ha

max. 10 euro/ha

max. 10 euro/ha

max. 15 euro/ha

Volgende
80 ha
-

De subsidie wordt beperkt tot een areaal van 100 hectare subsidiabele hoofdteelten per bedrijf.

-

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.

www.vlaanderen.be/landbouw

2 SUBSIDIEVOORWAARDEN
-

Bij het toedienen van:
o

Gewasbeschermingsmiddelen, inclusief vloeibare meststoffen

En/of
o

Korrelmeststoffen

op de hoofdteelt, gebruik maken van precisielandbouw door automatische GPS-aansturing of
automatische RTK(Real Time Kinematic)-GPS-aansturing.
-

Op minstens 80% van het areaal subsidiabele hoofdteelten precisielandbouw door automatische
GPS-aansturing of automatische RTK-GPS-aansturing toepassen. Volgende arealen worden NIET
meegeteld om het areaal subsidiabele hoofdteelten te bepalen:
o

het areaal teelten op landbouwpercelen waarvoor een beheerovereenkomst gesloten is,
met uitzondering van de beheerovereenkomst waterkwaliteit.

o

het areaal meerjarige fruitteelten.

o

het areaal teelten in serre of onder permanente overkapping.

o

landbouwpercelen met grasland en meerjarige voedergewassen die in het kader van de
biologische productiemethode zijn aangemeld en onder controle zijn van een erkend
controleorgaan, en die niet gedeclasseerd zijn als gevolg van een inbreuk tijdens de
hoofdteelt.

-

Het afkantstrooien van korrelmeststoffen altijd verplicht bij alle graslanden. Bij akkerland is
afkantstrooien verplicht wanneer korrelmeststoffen gestrooid worden vóór zaaien of planten.
Deze voorwaarde geldt niet als er gewerkt wordt met een pneumatisch strooier.

-

De landbouwer houdt een perceelsfiche bij waarin elke uitgevoerde handeling op het
landbouwperceel of de landbouwpercelen wordt opgenomen, met vermelding van het gps-type,
het merk en de uitvoerder van de teelthandeling.

-

De landbouwer kan bij een controle aantonen dat de machines onmiddellijk ter beschikking zijn
met functionerende aansturing. Of kan facturen voorleggen van loonwerkers (op zijn naam, met
vermelding van het gps-type en het merk, als dat van toepassing is).

-

De landbouwer houdt tot in 2033 volgende documenten ter beschikking en kan deze op verzoek
van het Departement Landbouw en Visserij onmiddellijk voorleggen:

-

o

Perceelsfiches waarin elke uitgevoerde handeling wordt opgenomen, met vermelding van
het GPS-type, het merk en de uitvoerder.

o

Facturen van loonwerkers op zijn naam, met vermelding van het GPS-type en het merk,
als dat van toepassing is.

o

De geotagged-foto’s die genomen zijn via de LV-AgriLens-applicatie (eind 2021
downloadbaar in de app-store) die de toepassing van de maatregel staven, of de asapplied-kaarten die aangeven hoe de toediening van gewasbeschermingsmiddelen,
korrelmeststoffen of kalk daadwerkelijk uitgevoerd is, of de factuur van de loonwerker
met minstens eenduidige locatiegegevens zoals X- en Y-coördinaten.

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

Het perceel is subsidiabel landbouwareaal.

-

Het perceel is gelegen in het Vlaams Gewest

-

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 ‘Precisielandbouw – automatische GPS-aansturing of RTK-GPSaansturing’ 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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