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Programma webinar buitendiensten VA2022

09.30u Afspraken
09.35u – 10.10u Nieuwigheden in de verzamelaanvraag 2022
10.10u – 11.05u Pre-ecoregelingen
11.05u – 11.30u PAUZE
11.30u – 12.00u Vragen beantwoorden



Verzamelaanvraag 2022

• Algemeen 
• Identificatie landbouwers
• Gewijzigde perceelsaangifte
• Nieuw GLB 2023
• LV-Agrilens
• E-loket



VA2022 - ALGEMEEN

Start nieuwe campagne 2022:

*  Volmacht (indien reeds gekend bij Landbouw en Visserij) meteen actief na afmelden
Bij voorkeur volmacht in orde brengen online
Juiste formulieren voor aanvraag volmacht: zie onder HELP e-loket

Actie Datum

Officiële opening e-loket Vrijdag 18 februari ‘22

Voorbereidingsformulier BPOST Maandag 21 februari ‘22

Uiterste indiening overdracht bedrijf Dinsdag 19 april ‘22

Uiterste datum aanvraag volmacht* Dinsdag 26 april ‘22

Uiterste indiening overdracht betalingsrechten Zaterdag 30 april ‘22

Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag Zaterdag 30 april ‘22

Uiterste aanvraag subsidie pre-ecoregelingen Dinsdag 31 mei ‘22



ALGEMEEN

Toelichting bij de verzamelaanvraag 2022 - online
www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag

Fiches up to date tijdens de campagne!!

Formulieren 
Fiches voorgaande campagnes
Op pagina ‘Algemene voorwaarden’

Franstalige versie van Vlaamse fiches (half maart ‘22)
Link naar Waalse toelichting

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


ALGEMEEN - Linken

Toelichting bij de verzamelaanvraag 2022
Maak gebruik van de verkorte linken naar algemene pagina’s 

www.vlaanderen.be/landbouw
www.vlaanderen.be/landbouw/subsidies

Verkorte linken voor hoofdthema’s
www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag
www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening
www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen
www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen
www.vlaanderen.be/landbouw/basisbetaling
www.vlaanderen.be/landbouw/bredeweersverzekering
www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden
www.vlaanderen.be/landbouw/zoogkoeienpremie
www.vlaanderen.be/landbouw/kalverpremie
www.vlaanderen.be/landbouw/bio
www.vlaanderen.be/landbouw/gegevensuitwisseling

Najaar:
nieuwe website

http://www.vlaanderen.be/landbouw
http://www.vlaanderen.be/landbouw/susidies
http://www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag
http://www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening
http://www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen
http://www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen
http://www.vlaanderen.be/landbouw/basisbetaling
http://www.vlaanderen.be/landbouw/bredeweersverzekering
http://www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden
http://www.vlaanderen.be/landbouw/zoogkoeienpremie
http://www.vlaanderen.be/landbouw/kalverpremie
http://www.vlaanderen.be/landbouw/bio
http://www.vlaanderen.be/landbouw/gegevensuitwisseling


ALGEMEEN

Ondersteunde browsertoepassingen voor VA2022
Chrome 

Onderhoudsmomenten tijdens campagne VA2022
Zie website www.vlaanderen.be/landbouw onder ‘NIEUWS’
Onderhoudsmomenten normaal op donderdag van 8:00 tot 11:00u
Reeds geplande momenten tot juni 2022

Donderdag 3 maart – 17 maart – 31 maart
Donderdag 14 april
Maandag 2 mei – donderdag 12 mei – dinsdag 24 mei

http://www.vlaanderen.be/landbouw


Identificatie: registratie en wijzigingen 

Registratie nieuwe klant bij het Departement: 
Registratie alleen indien noodzakelijk binnen wetgevend kader

Formulieren
Identificatie van een landbouwer/exploitatie

Blanco formulieren voor (nieuwe) landbouwers
- Oproep: Gebruik meest recente versie van LV-website
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/identificatie-wijziging-bedrijfsgegevens/identificatie-en-
melding

Gepersonaliseerde formulieren voor bestaande landbouwers
- Oproep: Gebruik meest recente versie downloadbaar op het e-loket via de tegel ‘Klantgegevens en 
volmachten’
- Manueel ingevulde formulier terug op te laden via dezelfde tegel

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/identificatie-wijziging-bedrijfsgegevens/identificatie-en-melding


Identificatiegegevens op de VA 

Belangrijke opmerking ONN (IDO of IDGNO): 
In de toekomst meer koppelen met authentieke bronnen vb KBO voor ONN van landbouwer
Informatie in overeenstemming met de realiteit 
=> IDO: activiteiten aanpassen bij FOD Financiën als onjuist/onvolledig
 IDGNO: indien wel een ONN, doorgeven aan buitendiensten

 voor samengestelde landbouwer: ONN bij exploitanten (in dit kader geen actie nodig)

Informatieve opmerking veebeslag(en) (IDVB of IDGNVB): 
Informatie moet overeenstemmen met de realiteit
=> aanpassingen doorgeven aan buitendiensten

Opmerking identificatienummers dynamisch getoond op e-loket onder 
opmerkingen, bevestigingsmail en afdruk van ingediende versie



Gewijzigde perceelsaangifte

Waarom?
Koppeling versterken tussen uitbetalen van steun en gebruik van een perceel

Activatie van betalingsrechten op een perceel door de landbouwer die het perceel 
gebruikt 

Algemene principes rond het wettelijk én feitelijk gebruik
De aangever gebruikt het perceel voor de hoofdteelt 
De aangever heeft het gebruiksrecht voor het perceel
De aangever draagt het financieel risico verbonden aan de hoofdteelt



Gewijzigde perceelsaangifte
Rechten en plichten Verantwoordelijke tot 

2021
Verantwoordelijke
vanaf 2022

Verschuiving?

Verantwoordelijke 
hoofdteelt (HT)

Aangifte op 31/05 Aangifte op 31/05 én aantoonbaar Nee

Betalingsrechten activeren Aangifte op 30/04 Aangifte op 31/05 én verantwoordelijk 
voor HT (BR in bezit op 30 april)

Ja

Vergroening 
gewasdiversificatie

Aangifte op 30/04 Aangifte op 31/05 én verantwoordelijk 
voor HT

Ja

Vergroening EAG Perceel in gebruik van 
30/04 (of 01/01) tot 31/12

Aangifte op 31/05 én verantwoordelijk 
voor HT
en perceel in gebruik van 30/04 (of 
01/01) tot 31/12

Nee

Perceelsgebonden
Randvoorwaarden

Gebruiker bij controle Gebruiker bij controle Nee

MAP - Verantwoordelijke
bemesting

Peildatum 1/1 en koppeling 
met HT in GT2/3

Peildatum 1/1 en koppeling met HT in 
GT2/3

Nee

MAP-vanggewas Peildatum 1/1 Peildatum 1/1 Nee



Gewijzigde perceelsaangifte - E-loket

Hoofdbestemming ‘A’ door verantwoordelijke hoofdteelt als perceel subsidiabel is
Peildatum verantwoordelijke hoofdteelt = 31/05
Perceel kan overgenomen worden na de oogst voor de nateelt of winterteelt

Hoofdbestemming ‘I’?
Niet subsidiabele percelen en verantwoordelijk voor de hoofdteelt
Percelen in gebruik enkel voor de nateelt

Hoofdbestemming ‘G’?
Mogelijk voor gebiedstype 0/1 als de verantwoordelijke voor bemesting verschillend is van de 
verantwoordelijke voor de hoofdteelt

Schrappingscode ‘TVP’ voor tijdelijk verhuurd perceel
Perceel jaar later voordrukken bij verhuurder ipv huurder 



Gewijzigde perceelsaangifte – speciale gevallen

Inscharing = tijdelijke begrazing door dieren van andere landbouwer (= geen wissel van 
gebruiker in de VA) 

De houder van het perceel kan het perceel aangeven voor activatie van betalingsrechten als hij 
het perceel zelf gebruikt door het te maaien of te laten begrazen door eigen dieren in de 
periode dat de inschaarder het perceel niet gebruikt
Het inscharingscontract moet aanwezig zijn



Gewijzigde perceelsaangifte – speciale gevallen

Verkoop op stam is toegestaan 
verkoper geeft perceel aan voor inkomenssteun als 

verkoper het perceel gebruikt voor de hoofdteelt
het financiële risico draagt van de hoofdteelt 
het gebruiksrecht heeft

overdracht teelt aan koper net voor de oogst (gewas oogstklaar)
koper oogst het gewas –prijsafspraak ahv stand van gewas en grootte van vraag en aanbod
Niet te verwarren met seizoenspacht!

Fiche, filmpje op Youtube en veelgestelde vragen op de website

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/perceelsaangifte


Betalingsrechten (BR)

Activatie betalingsrechten: wanneer BR ter beschikking van de landbouwer met de 
hoofdteelt en dit op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag (30/04/2022)

Betalingsrechten kunnen verhuurd of verkocht worden (e-loket)
Indienen door de overlater
Uiterlijk op 30/04/2022 (indieningsdatum = overnamedatum)
In geval van huur: datum einde huur opgeven

Na einde huur gaan de rechten automatisch terug naar de overlater

Verlies betalingsrechten ook mogelijk bij huurder als BR jaar voordien niet geactiveerd werd
Verhuur BR in 2022 geen invloed op toewijzing BR vanaf nieuw GLB (BR keert terug naar 
eigenaar/verhuurder na aflopen verhuurperiode)

Waarde betalingsrechten is lager in 2022 (ong 2% lager tov 2019)

Geen nieuwe toewijzing van betalingsrechten voor nieuwe GLB in 2023 – wel aanpassing 
van de waarde



Nieuw GLB 2023

Timing goedkeuringsproces
Huidige stand van zaken 

Openbaar onderzoek plan-MER (14 januari – 14 maart 2022)

Adviezen SALV en MiNaraad

Volgende stappen in 2022

Informele aftoetsing met Europese Commissie

Verwerking adviezen

Politieke validatie Vlaams niveau

Officiële indiening bij Europese Commissie (inclusief het goedkeuringsproces)

Uitwerking regelgeving

Communicatie najaar

Start GLB op 1 januari 2023



Nieuw GLB 2023

Communicatie-acties:
Communicatie naar landbouwer en burger
Communicatiekanalen:

BASIS: websites LV en Vlaams Ruraal Netwetwerk (VRN) – vernieuwd oktober/november
fiches per maatregel – zo snel mogelijk afh van principiële goedkeuring
Subsidiewijzer voor landbouwer op website VRN  - nieuwe website oktober

Infosessies in alle provincies voor landbouwers – midden september & oktober- november
Filmpjes op PlattelandsTv en YouTube – najaar 2022
Agriflanders - januari 2023

Persberichten
Sociale media



Verzamelaanvraag 2022
E-loket



E-loket - Nieuwigheden 2022

Dynamische menu
Aanduiding blokkerende opmerkingen (versie in bewerking)
Aanduiding informatie aanwezig 



E-loket
Werking perceelstabel

Gespecialiseerde productiemethode (GPM) automatisch 
zichtbaar

Werking pijltjes en enter
Tab = naar rechts (verder)
Shift + tab = naar links (terug)
ENTER = naar beneden
in de kolom ‘Bijkomende bestemming’ (BB) en GPM 

typen plus enter = bevestigen 
opnieuw typen plus enter voor tweede BB/GPM enz…  
tab naar volgend veld

Volgorde groepen van kolommen zelf kiezen (gebruik de 
gebruikersvoorkeuren) 

‘MBBG’ in kolom ‘status BGV’
MBBG = G-perceel overlapt met perceel BG

Gebruikt door MB voor bepaling bouwland vanggewas

enter

enter



E-loket - Filteren

dossier in ‘laatste versie gekend bij de administratie’ twee filterknoppen bovenaan:
= geen openstaande versie (initiële aangifte noch wijziging)

Filteren: alle opmerkingen  = filteren op percelen met bepaalde opmerkingen
Filteren: laatste versie administratie – alle wijzigingen – alle versies

meerdere versie van percelen zichtbaar maken
Standaard: ‘laatste versie gekend bij de administratie’

= van elk perceel 1 lijn (laatste gekende waarde)



E-loket - Filteren
‘Alle wijzigingen’ = alle wijzigingen voor elk perceel met wijziging 
(per perceel ander aantal wijzigingsversies) 

eerste versie (initiële aangifte VA) - vb prc 53 1 A-lijn
verschillende wijzigingen van een perceel – 1 W-lijn want 

1 wijziging voor perceel 53
laatste versie – 1 C lijn (weerhouden waarde)

‘Alle versies’ = voor alle percelen alle versies 
eerste versie (initiële aangifte VA)
alle wijzigingsversies voor alle percelen met/zonder wijziging 
voor dat perceel (vb perceel 53: 8 lijnen waarvan 1 voor perceel 53
laatste versie 

Opgelet: 
Momenteel: alle wijzigingen in het groen, ook de niet weerhouden in de ‘laatste versie van administratie’
Toekomst:  enkel weerhouden wijzigingen in groen in  ‘laatste versie van administratie’



E-loket - nieuwigheden

Persoonlijke commentaar  -
niet gebruikt in 
dossierbehandeling



Registratie bio-landbouwers

Vanaf 1 januari 2022 treedt er een nieuwe bio-wetgeving in werking

Twee belangrijke nieuwe bepalingen voor bio-landbouwers:
Elke bio-landbouwer moet geïdentificeerd zijn als landbouwer bij Dept LV
Elke bio-landbouwer moet jaarlijks zijn percelen registreren via de verzamelaanvraag

Kennisgeving bij LV voor bio-marktdeelnemers
Elke nieuwe bijkomende bio-activiteit voor alle biomarktdeelnemers
Nieuwe Bio-landbouwer: kennisgeving na afsluiten contract met bio-controleorgaan
Kennisgeving landbouwer na 30 april : geen recht op terugbetaling controlekost huidige 
campagne
Meer info over de bio-sector te vinden onder www.vlaanderen.be/landbouw/bio

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


E-loket - Registratie bio-landbouwers

Aanduiden van bio-percelen = aanvinken ‘bio-certificering’

Nieuw aangemelde percelen VA krijgen datum aanvraag bio
Percelen aangevinkt voor bio-certificering en vorig jaar nog niet onder controle
Default: datum aanvraag bio = datum indiening VA (of wijziging VA) bij aanvinken Bio
Datum aanvraag bio te kiezen in toekomst (tot max. 31/12)
= in te geven onder perceeldetail
= VA reeds in te dienen met later moment van omschakeling bvb op 20/08 
= geen wijziging VA nodig op moment van omschakeling

aanmelding nieuwe percelen na 30 april – geen hectaresteun in huidige campagne

Gegevens uit VA stromen automatisch door naar bio-controleorgaan van landbouwer en 
omgekeerd

Certificatie van bio-percelen enkel mogelijk voor aangemelde percelen in de VA



E-loket - Registratie bio-landbouwers
e-VA -Scherm ‘bio’

Controleorgaan niet meer op te geven door landbouwer zelf

Nieuwe teeltcode ’17 – biologische niet-landbouwgrond’
Bvb tuinen met bessenstruiken, wildplukpercelen,…

Nieuwe Gespecialiseerde productiemethode ‘UIT’ 
‘UIT’ =  uitloop pluimvee en varkens
Teeltcode uitloopperceel = teelt op perceel bvb grasland.
Nodig als onderscheid tussen biologische uitloop en ander 
‘gangbaar’ grasland bedrijf

Beteelde oppervlakte opgeven voor champignons voor bio-teelt
Gelijkaardig aan ‘equivalente oppervlakte’ voor witloof
In ‘perceeldetail’



E-loket – Aangifte witloof

Blokkerende opmerking bij forcerie witloof
voor teeltcodes 9515 (witloof forcerie vers) en 8515 (witloof forcerie – industrie) indien geen 
gespecialiseerde productiemethode (KCGPMW) 

LOO: witloof in een loods geforceerd in bakken grond of hydrocultuur (niet subsidiabel)
LVG: Witloof forcerie in loods in volle grond (vb label Brussels en Vlaams-Brabants grondwitloof) –
(subsidiabel perceel)
PLA: Witloof forcerie onder koepels in volle grond 

Indien de equivalente hoeveelheden niet zijn opgegeven onder perceeldetail.

Indien geen forcerie dan witloofwortelteelt ‘9561’



E-loket - Nieuwe teeltcodes pre-ER

Pre-ecoregeling milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten Teeltcode 2021 Teeltcode

Mengteelt van andere wintergranen met vlinderbloemige winterteelt 542 391

Mengteelt van zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt 542 392

Mengteelt van wintertarwe of triticale met vlinderbloemige winterteelt 541 395

Voedererwten (winterteelt) 51 511

Voedererwten (zomerteelt) 51 512

Winterveldbonen 52 521

Zomerveldbonen 52 522

Drooggeoogste erwten (voor menselijke consumptie) - 513

Drooggeoogste Vicia-bonen (voor menselijke consumptie) - 523

Drooggeoogste Phaseolus-bonen (voor menselijke consumptie) - 524



E-loket - Nieuwe teeltcodes

Omschrijving teeltcode Teeltcode

Biologische niet-landbouwgrond 17

Goudsbloem 47

Deder/Huttentut 48

Mengteelt mais en vlinderbloemige teelt 396*

Aardappelen – gecertificeerd pootgoed           (ipv 902) 907

Aardappelen – hoevepootgoed                       (ipv 902) 908

Winterolievlas 451

Wintervlas (vezels en andere industriële toepassingen) 923

Kikkererwten 933

Linzen 934

Andere meerjarige kruiden (industrie)** 858*

Andere meerjarige kruiden (vers)** 8581*

*Niet in de toelichting – wel in de tabellen op e-loket
**Munt, rozemarijn, tijm, oregano… mag niet meetellen voor bouwland vanggewas 



E-loket – nieuwe opmerkingen pre-ecoregelingen
Opmerking Omschrijving Gevolg 

ECOBL Pre-ecoregelingen - Perceelsgebonden maatregel en geen bouwland 

vorige 2 campagnes (enkel voor EKG)

EKG niet mogelijk

ECOGLB Pre-ecoregeling - niet actieve landbouwer Pre-ecoregelingen niet mogelijk

ECOMO Pre-ecoregelingen - Perceelsgebonden maatregel op te klein perceel EET, EEG, EKG niet mogelijk op perceel <=0.30ha

ECONS Pre-ecoregelingen - Perceelsgebonden maatregel op niet subsidiabel 

perceel

EET, EEG, EKG, EPK op niet subsidiabel perceel niet 

mogelijk

ECONT Pre-ecoregelingen - Perceelsgebonden maatregel waar geen nateelt 

mogelijk is

EKG, EEG (teelt moet heel jaar behouden blijven), 

nateelt niet mogelijk

EEGGVE Ecologisch beheerd grasland – niet mogelijk op perceel met 

bemestingsbeperking 2 GVE 

EEG niet mogelijk op zo’n perceel

EOCGNP Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland - Geen percelen Aangevinkt deelname maar geen percelen die in 

aanmerking komen

EPAAAN Precisielandbouw aansturing - keuze aansturing ontbreekt In te vullen

EPABW Pre-ecoregeling precisielandbouw GPS bewijs toepassing bewaren Ter info

EPAGNP Precisielandbouw aansturing - geen percelen Aangevinkt deelname maar geen percelen die in 

aanmerking komen

EPATOE Precisielandbouw aansturing - keuze toepassing ontbreekt In te vullen

EETCLAK EET op zomergraan of faunabraak en niet in akkervogelgebied EET niet mogelijk

CBHT60 Opeenvolgende teelten gras als voorteelt hoofdteelt en nateelt niet 

mogelijk

Gras enkel aangeven als HT

Pre-ecoregelingen :
Perceelsgebonden
Bedrijfsgebonden



E-loket – nieuwe opmerkingen

Bio percelen:

Andere nieuwe opmerkingen:

Opmerking Omschrijving Gevolg

BIOGNKG Bio-certificeringsvinkjes gezet op perceel, maar niet 

gekend als bio-landbouwer

Landbouwer moet kennisgeving indienen 

bij departement

BIOGNP Bio-landbouwer, maar geen enkel  perceel 

aangevinkt voor bio-certificering.

informatief

PATCHA Champignons extra info ontbreekt Beteelde oppervlakte moet ingevuld 

worden 

Opmerking Omschrijving Gevolg

KCGPMW Witloof forcerie zonder ‘loods’ Gewascode aanpassen naar teelt 

witloofwortelen of LOO/LVG/PLA toevoegen

IDVB Landbouwer met één of meerdere actieve 

veebeslagen

Ter info: veebeslagen nakijken of die 

correct/volledig zijn

IDGNVB Landbouwer zonder veebeslag maar met stal (’11’) Indien wel veebeslag dan veebeslag 

meedelen aan buitendienst

IDO Landbouwer met ondernemingsnummer Activiteiten ONN nakijken of die 

correct/volledig zijn

IDGNO Landbouwer zonder ondernemingsnummer Indien wel een ONN – doorgeven aan 

buitendienst

PAVPTVPO reden schrappen TVP en niet aangegeven door 

andere landbouwer

Gelijkaardig aan andere opmerkingen rond 

niet aangegeven percelen

EAODGB Perceel met EAG-groenbedekker en in 

gebruiknamedatum na 30 april

Niet in lijst EAG – in gebruikname datum 

wijzigen om als potentieel EAG op te nemen

EAODSB Perceel met EAG-stikstofbindend gewas  en in 

gebruiknamedatum na 30 april

Niet in lijst EAG – in gebruikname datum 

wijzigen om als potentieel EAG op te nemen

EAODAF Perceel met EAG-agroforestry en in 

gebruiknamedatum na 30 april

Niet in lijst EAG – in gebruikname datum 

wijzigen om als potentieel EAG op te nemen



E-loket - weetjes

BWV: niets gewijzigd tov 2021 – indienen tegen 30/04 – alle info op 
www.vlaanderen.be/landbouw/bredeweersverzekering

Bijlagen: bevestigingsmail van ingediend dossier nadien terug te vinden 
– bemestingsprognose

Overzicht: Perceelsinfo!! Alle info over perceel hier te vinden vb
kwetsbaar gebied natuur (GVE,BKM), beheergebied akkervogelsoorten,…

Downloads: GML bestand – grafisch bestand met plaatsgebonden 
informatie percelen – in te lezen via gratis software, inladen in 
bedrijfsmanagementsystemen, inladen in VEGAPLAN, …

Opmerkingen: overzicht alle opmerkingen – soms enkel hier vermeld!
ONN, Veebeslagen, EAG percelen uit lijst EAG , ….

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


Nieuwigheden 2022

LV-Agrilens

App om ‘geotagged photo’ te nemen
Plaats ligt vast
Tijd ligt vast

Taken
Obv vaststellingen uit ingevulde VA
Bewijs voor precisielandbouw
Bewijs voor EOC-teelt

Spontane foto’s 
Perceelsinfo – mobiele kaart



Nieuwigheden 2022

Taken vanuit het departement
Twijfelpercelen perceelsmonitoring – LV-AgriLens

Foto van het gewas wordt beoordeeld

Via opmerkingen in verzamelaanvraag – LV-AgriLens
Bv. foto of bewijs niet intekenbaar perceel

Geschrapt perceel - uit landbouw
Gewas verschillend tussen G en A

Taken delen met derden

Spontane taken
Fotogalerij opbouwen in de app
Spontaan doorsturen naar departement

Verzamel
aanvraag

LV-
AgriLens

Taken inlezen via url in 
e-mail/notificatie

Taak delen  

Verzamel
aanvraag

Taak insturen
op vraag EN spontaan

Verwerking 
Dossierbehandeling

opmerkingen

Spontane 
foto’s

Perceelsmonitoring

Geschrapt perceel



Pre-ecoregelingen

Perceelsgebonden
• Inzaai productief kruidenrijk grasland
• Ecologisch beheerd grasland
• Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke 

teelten
• Precisielandbouw

• Plaatsspecifiek bekalken

Bedrijfsgebonden
• Precisielandbouw

• Automatische GPS aansturing
• Automatische RTK-GPS aansturing

• Verhogen organisch koolstofgehalte op bouwland
• Voedermanagement melkvee



Aanleiding

Normaal gezien nieuw GLB gestart op 1/1/2021
Vertraging beslissingsproces => uitstel start nieuw GLB
 Verschillende overgangsmaatregelen 2021 en 2022

Eén ervan: de pre-ecoregelingen als overgang naar de ecoregelingen in nieuw GLB 2023

Ecoregeling = nieuw instrument GLB

landbouwpraktijken ondersteunen die gunstig zijn voor het klimaat, het 
milieu en het dierenwelzijn en de antimicrobiële resistentie aanpakken

10/9/2021 definitieve goedkeuring Vlaamse Regering over het BVR tot bepaling van de regels om 
subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, 
klimaat of biodiversiteit



Algemene voorwaarden

Eenjarige maatregelen als overgang (enkel in 2022)
Voor GLB-actieve landbouwers
Op percelen in het Vlaamse Gewest
Subsidie aanvragen via de verzamelaanvraag 2022

Uiterste aanvraag op 31 mei 2022

Vermelde steunaanvragen zijn maximale subsidiebedragen



Overzicht van pre-ecoregelingen

1. Inzaai van productief kruidenrijk grasland

2. Ecologisch beheerd grasland

3. Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten

4. Precisielandbouw 
PL – plaatsspecifiek bekalken

PL – automatische aansturing via (RTK)-GPS

5. Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland

6. Voedermanagement melkvee (onder voorbehoud)

Perceelsgebonden

Bedrijfsgebonden



Perceelsgebonden
pre-ecoregelingen



1. Inzaai productief kruidenrijk grasland

Wat?
Grasland ingezaaid met mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden

Waarom? 
Verschillen soorten = verschillende type wortels, meer droogteresistent 
Positief naar biodiversiteit en landschap
Beperkte stikstofbemesting – uitsparen kunstmest



Subsidievoorwaarden

Mengsel bestaat uit:
min. 2 soorten gras
min. 5 vlinderbloemigen en kruiden

min. 2 kruiden 
min. 1 vlinderbloemige 

Extra kruiden buiten de lijst toegelaten

Vlinderbloemigen en kruiden samen min 25% 
van het gewichts% van het mengsel
Max 30 kg graszaad/ha

Teeltcode ’63’ Graskruidenmengsel 
Valt voor gewasdiversificatie onder ‘grassen’

1. Inzaai productief kruidenrijk grasland

Grassen Kruiden Vlinderbloemigen

Engels raaigras Wilde chicorei Hopklaver 

Beemdlangbloem Duizendblad Rolklaver 

Frans raaigras Kleine pimpernel Luzerne 

Italiaans raaigras Smalle weegbree Rode klaver 

Kropaar Karwij Gele honingklaver 

Festulolium Peterselie Basterdklaver 

Rietzwenkgras Wilde peen Wondklaver 

Timoteegras Venkel Witte klaver 

Veldbeemdgras Esparcette



Subsidievoorwaarden (2)
Vanaf het najaar 2021 inzaaien - kan eventueel nog in voorjaar 2022
Teelt aanhouden minstens eind 2022 (geen uitzondering voor Polders) – doel meerjarig 
met overgang naar meerjarige AMKM ecoteelt
Kruiden en vlinderbloemigen duidelijk zichtbaar tijdens groeiseizoen
Geen herinzaai, tenzij na schriftelijke melding
Facturen bijhouden tot 2033 – Etiketten zaaizaad/certificaten geen verplichting tot 
bijhouden

1. Inzaai productief kruidenrijk grasland

Perceelsvoorwaarden
Perceel min. 30 are
Perceel was bouwland in 2020 en 2021

Steunbedrag 
Maximaal 350 €/ha



2. Ecologisch beheerd grasland

Wat?
Extensiever uitgebaat grasland zonder gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest

Waarom?
Lagere milieudruk 
Positieve bijdrage aan de biodiversiteit



2. Ecologisch beheerd grasland

Subsidievoorwaarden?
Teelt aanhouden volledig 2022 (1/1/2022-31/12/2022)
Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM)
Géén gebruik van kunstmeststoffen

Perceelsvoorwaarden?
Perceel min 30 are
Niet op derogatiepercelen
Er geldt op het perceel geen beperking of verbod op gebruik van bemesting of GBM

Kan dus oa niet op een perceel met vb GVE, BKM of beheerovereenkomst (muv BO water)

Kan zowel op tijdelijk als blijvend grasland

Steunbedrag? 
Maximaal 300 €/ha



2. Ecologisch beheerd grasland

Waar vind je info over ‘kwetsbaar gebied natuur’ (GVE, BKM)?
Op de papieren afdruk van de VA
Op e-loket onder Overzicht - perceelsinfo



3. Inzaai milieu-, klimaat en 
biodiversiteitsvriendelijke teelten (Ecoteelten)

Wat?
Inzaai van 1-jarige eiwitteelten
Inzaai van diepwortelende maaigewassen
Inzaai van zomergraan of faunamengsel in beheergebieden voor akkervogelsoorten

Waarom?
Positief effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
Verhoging lokale eiwitvoorziening
Positief effect op bodemkwaliteit



3.1. Ecoteelten- Eiwitteelten
Subsidievoorwaarden

Hoofdteelt
Teelten: 

Voedererwten (511/512), veldbonen (521/522), soja (43), quinoa (382) 
Drooggeoogste erwten (513), DrG Vicia bonen (523), DrG Phaseolus-bonen (524) 
Mengteelten granen en vlinderbloemigen => min zaaidichtheid:

voedererwten (zomerteelt): 60 korrels/m2   (392)
voedererwten (winterteelt): 25 korrels/m2   (391 / 395)
zomerveldbonen: 40 korrels/m2    (392)
winterveldbonen: 20 korrels/m2    (391 / 395)

LET OP: mengteelt mais met vlinderbloemige (396) komt NIET in aanmerking

Facturen op naam bijhouden tot 2033
Voor erwten of bonen in mengsels: alle documenten met info omtrent 
duizendkorrelgewicht (DKG)  vb etiketten zaaizaad/certificaten/brochure/… 
bijhouden



3.1. Ecoteelten- Eiwitteelten

Perceelsvoorwaarden?
Perceel min 30 are
Perceel in eigen gebruik voor hoofdteelt

Steunbedrag? 
Maximaal 600 €/ha

Verschil met huidige VLI-premie?
Éénjarig engagement 
Niet voor grasklaver, luzerne 
Food en feed
Geen aanhouddata – wel als hoofdteelt
Reinteelt geen minimale zaaidichtheid
Minimale zaaidichtheid mengteelt voedererwten lager



3.2. Ecoteelten - Diepwortelende maaigewassen

Subsidievoorwaarden
Hoofdteelt! (overwegend aanwezig tussen 15 mei en 31 augustus)
Teelten: 

Koolzaad (4111/4121), gele mosterd (643), bladrammenas (656), hennep (922/872), tagetes (646)
Geen mengsels

Teeltspecifieke voorwaarden: 
Gele mosterd en bladrammenas: minimum 2 maand aanhouden en daarna onderwerken
Tagetes: minimum 3 maand aanhouden en daarna onderwerken

Facturen op naam bijhouden tot 2033



Perceelsvoorwaarden?
Perceel min 30 are
Perceel in eigen gebruik voor hoofdteelt

Steunbedrag? 
Hoofdteelt Maximaal subsidiebedrag
Koolzaad 150 euro/ha
Hennep 150 euro/ha
Gele mosterd 600 euro/ha
Bladrammenas 600 euro/ha
Tagetes 600 euro/ha

3.2. Ecoteelten - Diepwortelende maaigewassen



3.3. Ecoteelten - Faunavriendelijke teelten

Subsidievoorwaarden
In beheergebied voor akkervogelsoorten 
Hoofdteelt!!
Teelten: zomergraan (312 / 322 / 332 / 342) of faunamengsel (98)
Faunamengsel (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 50-60 kg/ha
Faunamengsel minstens tot 15 maart 2023 aanhouden (ook in Polders)

Facturen op naam bijhouden tot 2033



www.geopunt.be – zoeken op beheergebieden  - akkervogelsoorten

http://www.geopunt.be/


3.3. Ecoteelten - Faunavriendelijke teelten

Perceelsvoorwaarden?
Perceel min 30 are
Perceel in eigen gebruik voor hoofdteelt

Steunbedrag? 
Hoofdteelt Maximaal subsidiebedrag
Zomergraan 150 euro/ha
Faunamengsel 600 euro/ha



4. Precisielandbouw (PL)

4.1 Perceelsgebonden maatregel
Precisielandbouw plaatsspecifiek bekalken op basis van een taakkaart na een bodemscan

4.2 Bedrijfsgebonden maatregel
Precisielandbouw door automatische GPS-aansturing 
Precisielandbouw door automatische RTK (Real Time Kinematic)-GPS-aansturing



4.1 PL - Plaatsspecifiek bekalken

Wat?
Plaatsspecifiek bekalken op basis van taakkaarten

Waarom?
Optimale pH = essentieel voor goede opname 
van nutriënten EN relatief snel te verbeteren

Beeld: Inagro

Bodemscan

Staalnamepunten

Bekalkingskaart + 
taakkaart



4.1 PL – Plaatsspecifiek bekalken

Subsidievoorwaarden

 Taakkaart aangemaakt vanaf 30/09/2021
 Perceel plaatsspecifiek bekalkt in 2022 op basis van taakkaart
 Landbouwer houdt perceelsfiche bij: met elke bekalking, gps-type, merk gps en uitvoerder

 Machines onmiddellijk ter beschikking bij controle (met functionerende besturing) 
OF facturen van loonwerker op naam landbouwer, met gps-type en merk gps
OF huurcontract op naam voor aanstuurbare GPS kalkstrooier uit machinering



4.1 PL – plaatsspecifiek bekalken

Subsidievoorwaarden

Nodige bewijsstukken voor daadwerkelijk uitvoering (voor te leggen op elk moment) :
as-applied-kaarten met opgave van toediening van kalk
OF geotagged-foto's (via LV-Agrilens-applicatie) die toepassing maatregel staven 
OF factuur van loonwerker met minstens eenduidige locatiegegevens zoals X-Y-coördinaten, 
perceelsnummers

 Documenten op naam bijhouden tot 2033

Steunbedrag
Max 100 €/ha



Hoe steun 
perceelsgebonden
pre-ecoregelingen 
aanvragen?

Via verzamelaanvraag 2022



Perceelsgebonden pre-ecoregelingen – E-loket 

Op scherm ‘Percelen’ - ‘Bijkomende bestemming’ op perceel zetten (zoals voor VLI, MOB,…)
EKG Inzaai productief kruidenrijk grasland
EEG Ecologisch beheerd grasland
EET Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten
EPK Precisielandbouw – plaatsspecifiek bekalken

Te gebruiken teeltcodes
EKG 63
EEG 60 / 63 / 638 / 660 / 700 / 745 / 9827 / 9828
EET 

Eiwitteelten  : 511 / 512 / 521 / 522 / 43 / 513 / 523 / 524 / 382 / 391 / 392 / 395
Diepwortelende maaigewassen : 4111 / 4121 / 643 / 646 / 656 / 872 /922
Faunavriendelijke teelten in beheergebied akkervogelsoorten: 312 / 322 / 332 / 342 / 98

EPK teeltcode speelt geen rol 



Perceelsgebonden pre-ecoregelingen – E-loket



Perceelsgebonden pre-ecoregelingen – E-loket

Scherm in VA geeft overzicht van aangevraagde maatregelen, totale oppervlaktes, percelen,… 
Ter informatie, niets te wijzigen op dit scherm zelf

Aanduiding 
perceelsopmerkingen

Percelen met aanvraag

Scherm 
Pre-ecoregelingen
Overzicht
perceelsgebonden



Bedrijfsgebonden  
pre-ecoregelingen



4. Precisielandbouw

4.1 Perceelsgebonden maatregel
Precisielandbouw plaatsspecifiek bekalken op basis van een taakkaart na 
bodemscan

4.2 Bedrijfsgebonden maatregel
Precisielandbouw door automatische GPS-aansturing 
Precisielandbouw door automatische RTK (Real Time Kinematic)-GPS-aansturing



4.2. Precisielandbouw – Aansturing (RTK)-GPS

Wat?
Toedienen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) incl. vloeibare kunstmeststoffen en/of 
korrelmeststoffen (breedwerpig) op hoofdteelt
Via precisielandbouw door automatische GPS-aansturing of automatische RTK (Real 
Time Kinematic)-GPS-aansturing van landbouwmachines
Rijenbemesting niet mee in rekening gebracht voor maatregel

Waarom?
Automatische aansturing van landbouwmachines via GPS = overlapping vermijden bij 
toediening gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

Besparing gebruik sproei- en meststoffen
Lagere milieu- en klimaatimpact
Minder kans op menselijke fouten



Subsidievoorwaarden?
Op minstens 80% van het areaal subsidiabele hoofdteelten

Uitgesloten areaal: 
areaal met VLM-BO
meerjarige fruitteelten
teelt onder permanente overkapping
bio grasland en bio meerjarige voedergewassen 
percelen met een maatregel die niet combineerbaar is met precisielandbouw (vb EKG, EEG, bepaalde 
EAG’s (zie combinatietabellen)) 

4.2. Precisielandbouw – Aansturing (RTK)-GPS



Subsidievoorwaarden?

Keuze tussen aangestuurd GBM-spuittoestel EN/OF aangestuurde breedwerpige strooier:
Aansturing voor gewasbeschermingsmiddelen (vloeibare kunstmeststoffen) EN korrelmeststoffen

Vb 95% areaal met GBM/vloeibare MS en 80% areaal met KMS

Aansturing voor gewasbeschermingsmiddelen/vloeibare kunstmeststoffen OF korrelmeststoffen
Vb 40% van arealen (vb mais) met GBM/vloeibare MS en 45% areaal (vb gras) met KMS

LET OP:
Alleen vloeibare kunstmeststoffen aanbrengen is niet voldoende voor GBM-toepassing
Indien ter beschikking : GPS gestuurde sproeier - geen gps aangestuurde breedwerpige strooier  en 80% 
subsidiabel areaal niet te halen met alleen sproeier dan 

OFWEL vraag je premie niet aan (premie is vrijwillig en mogelijkheid)
OFWEL laat je resterend areaal van hoofdteelt telkens GPS bemesten (vb gras) door loonwerker
OFWEL aangestuurde strooier huren bij de machinering/lokale dealer zodat alle KM-behandelingen 
op het resterende areaal is behandeld (minimaal 80%)

4.2. Precisielandbouw – Aansturing (RTK)-GPS



Subsidievoorwaarden (2)
Bij toedienen van korrelmeststoffen: afkantstrooien verplicht

Altijd bij grasland
Op akkerland: vóór zaaien of planten 
Uitzondering: bij gebruik pneumatisch strooier

Landbouwer houdt perceelsfiche bij: voor elke behandeling, gps-type, merk gps en 
uitvoerder

Machines zijn onmiddellijk ter beschikking bij controle (met functionerende besturing) 
OF facturen van loonwerker op naam landbouwer, met gps-type en merk gps
OF huurcontract op naam voor aanstuurbare GPS sproeier/meststrooier van machinering  

4.2. Precisielandbouw – Aansturing (RTK)-GPS



Subsidievoorwaarden (3)

Nodige bewijsstukken voor daadwerkelijke uitvoering (voor te leggen op elk moment) :
as-applied-kaarten met opgave van toediening van gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare 
kunstmeststoffen of korrelmeststoffen 
OF geotagged-foto's (via LV-Agrilens-applicatie) die toepassing maatregel staven
OF factuur van loonwerker met minstens eenduidige locatiegegevens zoals X-Y-coördinaten of 
perceelsnummers en handeling (vb afkantstrooien duidelijk vermeld)

Documenten op naam bijhouden tot 2033

4.2. Precisielandbouw – Aansturing (RTK)-GPS



Steunbedrag
Subsidie beperkt tot areaal van 100 hectare subsidiabele hoofdteelten per bedrijf
Op minstens 80% van areaal toepassen maar 100% subsidiabel areaal uitbetalen
RTK-GPS

GPS

Degressieve vergoeding op bedrijfsniveau OF-toepassing EN-toepassing

0 - 10 ha 75 €/ha 90 €/ha

> 10 - 20 ha 50 €/ha 65 €/ha

> 20 ha 10 €/ha 15 €/ha

Degressieve vergoeding op bedrijfsniveau OF-toepassing EN-toepassing

0-10 ha 60 €/ha 75 €/ha

> 10 -20 ha 35 €/ha 50 €/ha

> 20 ha 7 €/ha 10 €/ha

4.2. Precisielandbouw – Aansturing (RTK)-GPS



Voorbeeld bedrijf
55 ha totale oppervlakte 
RTK-GPS-aansturing op GBM sproeier (loonwerker) en GPS-aansturing op breedwerpige KMS-strooier

ENKEL steun voor GPS-aansturing kan worden aangevraagd

4.2. Precisielandbouw – Aansturing (RTK)-GPS

Teelt opp Subsidiabel
areaal  
precisie

100/80% Toepassing Steun voor OF 
maatregel

Mais 20 ha 20 ha 45 ha / 36 ha 18 ha GBM 10 x 60€/ha + 
10 x 35€/ha + 
25 x 7€/ha

= 1.125€

Grasland (BG + TG) 15 ha 15 ha 10 ha KMS

Grasland EEG 7 ha - -

Grasland BO 3 ha - -

Wintergerst 10 ha 10 ha 10 ha GBM + KMS



5. Verhogen van organisch koolstofgehalte 
bouwland (EOC)

Wat?
Verhogen van effectieve organische koolstofgehalte (EOC) van bouwland via het 
teeltplan

Waarom?
OC gehalte van belangrijk aandeel van de Vlaamse bodems is suboptimaal tot zeer laag
De opbouw en behoud van organische stof in de bodem is belangrijk:

Hoog gehalte = beter tegen erosie, een betere waterhuishouding en vruchtbaarder
Beter gewapend tegen droogte of wateroverlast



5. Verhogen EOC bouwland

Subsidievoorwaarden

Toegepast op areaal bouwland (ook percelen kleiner van 0,30 ha)
Via teeltplan (hoofdteelt + nateelt) wordt per hectare bouwland een bepaalde 
hoeveelheid EOC aangebracht
Subsidie indien voor bedrijf per ha bouwland gemiddeld een bepaalde hoeveelheid 
EOC is aangebracht

Perceelsvoorwaarden
 Percelen bouwland in Vlaams gewest 
 Perceel was ook bouwland in 2020 en 2021
 Percelen met VLM BO of andere niet combineerbare maatregel 

komen niet in aanmerking (zie combinatietabellen)
 Wintergranen als nateelt tellen niet mee voor EOC bijdrage in 

campagne



5. Verhogen EOC bouwland

Steunbedrag

Maximale bedragen
Subsidie voor volledige bouwland-areaal dat in aanmerking komt:

Als op bedrijf minstens gemiddeld 1.350 kg EOC/ha 40 €/ha
Als op bedrijf minstens gemiddeld 1.400 kg EOC/ha 60 €/ha
Als op bedrijf minstens gemiddeld 1.450 kg EOC/ha 80 €/ha
Als op bedrijf minstens gemiddeld 1.500 kg EOC/ha 100 €/ha



5. Verhogen EOC bouwland

Hoe inschatten of teeltplan voldoet?

Tabel op website met indeling teelten in klasse EOC
= indicatie welke teelten hoog scoren en welke minder 

Simulatie in VA2022 obv aangegeven teelten
Indien drempel zeker niet wordt gehaald, dan premie niet aanvragen 
Per perceel indicatie over score (laag, gemiddeld, hoog)



6. Voedermanagement bij melkvee

Wat? 
Aanpassen van voeder bij melkvee 

Waarom? 
Door het toevoegen van bepaalde additieven kan de methaanuitstoot 
aanzienlijk gereduceerd worden. Dat draagt bij tot de vermindering van de 
broeikasgassen

Basis van de maatregel ligt in de maatregelen van het ‘convenant 
enterische emissies rundvee’

Meer info: https://rundveeloket.be/CEER

https://rundveeloket.be/CEER


6. Voedermanagement bij melkvee - Opties

Geëxtrudeerd/geëxpande
erd lijnzaad

Nitraat 3-NOP

Bierdraf en 
koolzaadschroot

Koolzaadvet

 Maatregelen worden toegevoegd aan het rantsoen van lacterend melkvee
 Niet combineerbaar



6. Voedermanagement bij melkvee

Subsidievoorwaarden?

 Verbintenis vanaf door landbouwer gekozen startdatum (01/03 tot 31/08) tot 31/12
 Maatregel toepassen voor alle melkkoeien van bedrijf vanaf kalfdatum tot x dagen later 

(afhankelijk van maatregel) (lactatieperiode), maar beperkt tot verbintenistermijn
 Landbouwer houdt vanaf startdatum rantsoenberekeningen (+ eventuele updates) die 

overeenkomen met werkelijk verstrekte rantsoenen, en facturen op zijn naam met 
samenstelling van krachtvoeders, ter beschikking op zijn bedrijf

 Alle runderen die onder verbintenis vallen, moeten correct en tijdig in Sanitel
geregistreerd zijn als runderen van rastype “melk”

 Maatregelen niet combineerbaar 



6. Voedermanagement bij melkvee

Steunbedrag? 

Afhankelijk van de maatregel
Maximaal 4 of 7 of 8 eurocent per dier voor iedere dag van toedieningsperiode die binnen 
verbintenistermijn valt en waarop maatregel wordt nageleefd

Aangifte in de VA
Aangifte mogelijk op e-loket vanaf 18 maart 
Aangifte op aparte pagina onder pre-ecoregelingen



Hoe steun 
bedrijfsgebonden 
pre-ecoregelingen 
aanvragen?

Via verzamelaanvraag 2022



Bedrijfsmaatregel – Precisielandbouw (RTK)-GPS

Apart 
scherm

Info tabel met percelen 
die in aanmerking 
komen (geen eigen 
keuze percelen in 
perceeltabel)
Hier geen aanpassingen 
mogelijk op getoonde 
percelen

Keuze door 
landbouwer

Dynamische aanvraag steun



Bedrijfsmaatregel – Verhogen EOC bouwland – E-loket

Apart 
scherm

Dynamische aanvraag steun

Info tabel met percelen 
bouwland die door 
teelt in aanmerking 
komen – Geen 
aanpassingen mogelijk 
op getoonde percelen

Berekend gemiddelde voor bedrijf

Score voor perceel



E-loket - nieuwigheden
consulenten



Subsidies combineren 
met pre-ecoregelingen 



Mogelijke combinaties met pre- ecoregelingen
pre-ecoregelingen onderling

Inzaai 
productief 
kruidenrijk 

grasland

ecologisch 
beheerd 
grasland

Inzaai milieu-
klimaat- en 

biodiversiteits-
vriendelijke 

teelten

precisie-
landbouw -
(RTK)-GPS

precisie-
landbouw 
bekalking

organische 
koolstof op 
bouwland

productief kruidenrijk grasland - - - X X

ecologisch beheerd grasland - - - - -

milieu- klimaat- en biodiversiteits-
vriendelijke teelten 

- - X X X

precisie-landbouw - (RTK) –gps - - X X X

precisie-landbouw –bekalking X - X X X

organische koolstof op bouwland X - X X X

X   kan gecombineerd worden
- kan niet gecombineerd worden



Mogelijke combinaties
met andere maatregelen – enkele voorbeelden

Inzaai 
productief 
kruidenrijk 

grasland

ecologisch 
beheerd 
grasland

Inzaai milieu-
klimaat- en 

biodiversiteits-
vriendelijke 

teelten

precisie-
landbouw -
(RTK)-GPS

precisie-
landbouw 
bekalking

organische 
koolstof op 
bouwland

mechanische onkruidbestrijding (MOB) - - X X X X
teelt van vlinderbloemigen (VLI) - - - X X X
hectaresteun biologische landbouw X - X X X X
VLM-beheerovereenkomst water X X X X X -
VLM andere beheerovereenkomst - - - - - -
EAG groenbedekker - - X X X X
EAG stikstofbindende gewassen - - - - X X

X   kan gecombineerd worden
- kan niet gecombineerd worden

Voor alle mogelijke combinaties: zie de verschillende combinatietabellen op de website



Aftopping
Indien combinatie mogelijk, bekijken of er al of niet aftopping is van steunbedrag

combinatie binnen de pre-ecoregelingen - aftopping: geplafonneerd tot 
900 €/ha voor meerjarige teelten, 
600 €/ha voor eenjarige teelten en 
450 €/ha voor andere teelten (bv. grasland).

combi pre-ecoregeling en agromilieumaatregel: eveneens aftopping
combi pre-ecoregeling en bio: geen aftopping

Geldt voor pre-ecoregelingen. Nog niet geweten voor toekomstige ecoregelingen

Voorbeelden Teelt Combinatie Steun

Veldbonen Bio voortzetting (260€/ha) + VLI (600€/ha) 860 €/ha

Veldbonen Bio voortzetting (260€/ha) + Pre-ER eiwitteelt (EET) (600€/ha) 860 €/ha

Veldbonen Pre-ER EET (600€/ha) + Pre-ER bekalken EPK (100€/ha) 600 €/ha

Kruidenrijk grasland Pre-ER EKG (350€/ha) + Pre-ER EPK (100€/ha) 450 €/ha

Kruidenrijk grasland Bio-voortzetting (120€/ha) + Pre-ER EKG (350€/ha) + Pr ER EPK (100€/ha) 570 €/ha

Kruidenrijk grasland Pre-ER EKG (350€/ha) + Pre-ER EOC (40€/ha) 390 €/ha

Zomergraan Bio voortzetting (260€/ha) + Pre-ER akkervogel gebied EET (150€/ha) 410 €/ha



Inzaai kruidenrijk 
gras

Ecologisch beheerd 
gras

Inzaai Milieu, klimaat,
biodiversiteitsvrien-
delijke teelt

Precisie LB
Plaatsspecifiek
bekalken

Precisie LB
Aansturing (RTK) GPS
(bedrijfsmaatregel)

EOC verhogen 
(bedrijfs-
maatregel)

Keuze Kies perceel
‘EKG’

Kies perceel
‘EEG’

Kies perceel
‘EET’

Kies perceel
‘EPK’

Teeltplan -
bedrijfskeuze bepaalt
deelname

Teeltplan bepaalt 
areaal

Areaal Bouwland 
(2020+2021)
Perceel >30 are

Bouwland + BG
Perceel >30 are

Bouwland
Perceel >30 are
(B-gebied  Akkervogel)

Landbouw-
perceel met
bodemscan

In aanmerking komend 
subsidiabel areaal HT

Bouwland 
(2020+2021)

Toepasbaar 
op volgende 
teelten + 
extra 
voorwaarden

Graskruiden (HT)

-mengsel minim
2 grassen en  5 
vlinderbloemigen
+ kruiden 

Grassen

-Teelt volledig jaar
(1 jan-31 dec)

Eiwitteelten (HT), 
diepwort.
Maaigewassen (HT)
Zomergraan (HT), 
faunamengsel tot  
15/03/2023

Alle teelten  

- Bekalken in 
2022

Alle teelten (HT)

- Alle behandelingen op 
de hoofdteelt

- Minimaal 80% areaal
- Beperkt tot 100 ha

Hoofdteelt + 
nateelt

-steun vanaf 
gemiddeld 
1350kg/ha-bedrijf

Niet 
combineer-
baar met 

Voor EAG: zie 
combinatie-
tabel

-VLM BO*
-alle AMM**
-EEG, EET, PL-GPS

-VLM BO*
-alle AMM
-andere pre-ER 
-derogatiepercelen
-Zones met wettelijke 
bepalingen  GBM/ 
bemesting/gelijkaard. 
Vrw/gelijkaard. subsidie

-VLM BO*
-AMM: VLI, VLS, VER
-EKG, EEG

-VLM BO*
-AMM: VER
-EEG

-VLM BO*
-AMM: VER
- EKG, EEG
- Meerjarig fruit, 
- serres, perm overkap
- bio gras/meerjarige 
voederteelten

-VLM BO
-AMM: VER
- EEG

GBM en 
bemesting

Geen bepalingen Geen GBM
Geen KM

Geen bepalingen Geen 
bepalingen

Aansturing (RTK)-GPS 
voor GBM en KorrelMS

Geen bepalingen

*  muv BO water ***
**muv hectaresteun bio



Meest actuele info pre-ecoregelingen

Voor de meest actuele, volledige informatie en veelgestelde vragen:
www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen of
via volgende QR-code

http://www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen


Infolijn VA2022



Infolijn: ondersteuning 

Plan de onderhoudsmomenten e-loket in uw agenda
Geplande onderhoudsmomenten 2022 (zie nieuws)
Ligt e-loket onvoorzien uit? Onbeschikbaarheid op Portaalpagina

Problemen bij aanmelden
Nieuwe Vlaamse dienst (ACM) sinds 20/01/22: Nieuwsbericht
Neem contact op met gratis nummer 1700

Aanmelden Nederlanders: opties
Volmacht verlenen
Aanmelden met eIDAS (1/09/2021)
Helppagina: Aanmelden voor Nederlanders

https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/onderhoudsmomenten-e-loket-2022-onbeschikbaar-op-zaterdag-12-februari
http://www.landbouwvlaanderen.be/
https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/nieuwe-dienst-voor-aanmelden-op-het-e-loket
https://www.vlaanderen.be/informatie-en-communicatie-van-de-vlaamse-overheid/over-1700
https://lv.vlaanderen.be/nl/e-loket/help-e-loket/aanmelden/aanmelden-voor-nederlanders


PAUZE

De webinar blijft nog tot het einde 
openstaan voor bijkomende vragen. 

Na de webinar kunnen vragen gestuurd 
worden naar 
Inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be

mailto:Inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be

