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Tabel: Gebruikte codes in de verzamelaanvraag 

Naast een hoofdbestemming kunnen in de verzamelaanvraag ook andere perceelsbestemmingen ingevuld worden in het kader van agromi-
lieumaatregelen, andere plattelandsmaatregelen, Mestdecreet, irrigatie, …

Tabel: Gebruikte codes in de verzamelaanvraag

1.  PRE-ECOREGELINGEN
 f EKG: inzaai van productief kruidenrijk grasland
 f EEG: ecologisch beheerd grasland
 f EET: inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten
 f EPK: precisielandbouw bekalken

Deze bijkomende bestemmingen zijn NIET vooraf ingevuld daar ze 
niet perceelsgebonden zijn en moeten nog ingevuld worden bij de 
percelen waarop de maatregel uitgevoerd wordt.

2. Agromilieuverbintenissen van het Departe-
ment Landbouw en Visserij

In te vullen in de kolommen ‘bijkomende bestemmingen’

2.1. Perceelsgebonden verbintenissen
 f HOB: hectaresteun voor omschakeling naar de biologische 
productiemethode

 f HVB: hectaresteun voor voortzetting van de biologische 
productiemethode

Deze bijkomende bestemmingen zijn zoveel mogelijk vooraf ingevuld 
en moeten nagekeken worden.

2.2. Variabele verbintenissen met minimale 
verbintenisoppervlakte

 f MOB: mechanische onkruidbestrijding
 f VLI: teelt van vlinderbloemigen;
 f VER: verwarringstechniek fruitteelt
 f VLS: teelt van vezelvlas met verminderde bemesting;
 f HNP: teelt van vezelhennep met verminderde bemesting.

Deze bijkomende bestemmingen zijn NIET vooraf ingevuld daar ze 
niet perceelsgebonden zijn en moeten nog ingevuld worden bij de 
percelen waarop de maatregel uitgevoerd wordt.

3. Beheerovereenkomsten van de VLM
Na te kijken of in te vullen in de kolommen ‘bijkomende bestemmingen’

3.1. Vaste beheerovereenkomsten 
 f BB31: ontwikkeling soortenrijk grasland
 f BB32: instandhouding soortenrijk grasland
 f BS38: aanleg en onderhoud bloemenstrook
 f ER32: aanleg en onderhoud strategisch grasland
 f FBG31: faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum
 f FBG32: faunabeheer grasland beweiden 20 mei
 f FBG33: faunabeheer grasland standweide 15 juni
 f FBG34: faunabeheer grasland kuikenweide
 f FBA35: faunabeheer akkerland voedselgewas
 f KLE34: onderhoud houtkant
 f KLE36: omvormingsbeheer houtkant
 f KLE37: onderhoud houtkant (50% afzetten)
 f KLE38: onderhoud houtkant (25% afzetten)
 f KLE39: onderhoud houtsingel
 f RB31: aanleg en onderhoud grasstrook
 f RB32: aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni

 f RB33: aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni
 f RB34: aanleg en onderhoud gemengde grasstrook
 f RB35: onderhoud gemengde grasstrook
 f RB36:  aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus
 f RB37: onderhoud gemengde grasstrook plus
 f SBP31: aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker
 f SBP32: aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker
 f SBP33: aanleg en onderhoud luzernestrook hamster

Deze bijkomende bestemmingen zijn zoveel mogelijk vooraf ingevuld 
en moeten nagekeken worden.

3.2. Variabele beheerovereenkomsten
 f BW4: beheerovereenkomst waterkwaliteit
 f HVN: hamstervriendelijke nateelt

4. Plattelandsmaatregel van het ANB 
in te vullen in de kolommen ‘bijkomende bestemmingen’

 f BOS: inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie in het kader 
van een overeenkomst voor bebossing van landbouwgrond (PDPO 
II). 

 f BOS3: inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie in het kader 
van een overeenkomst voor bebossing van landbouwgrond (PDPO 
II). 

Deze bijkomende bestemming is zoveel mogelijk vooraf ingevuld en 
moet nagekeken worden.

5. Plattelandsmaatregel van het Departement 
Landbouw en Visserij 

In te vullen in de kolommen ‘bijkomende bestemmingen’
 f BLS: boslandbouwsystemen (agroforestry).

Deze bijkomende bestemming is zoveel mogelijk vooraf ingevuld en 
moet nagekeken worden.

6. Steunmaatregel in het kader van de 
‘Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) 
Groenten en Fruit’ 

In te vullen in de kolommen ‘bijkomende bestemmingen’
 f GNT: groenbedekker (nateelt) waarvoor subsidie wordt aange-
vraagd bij een producentenorganisatie.

7. Gespecialiseerde productiemethode 
In te vullen in de kolom ‘gespecialiseerde productiemethode’
Deze perceelsbestemmingen zijn van belang voor de mestwetgeving, 
de agromilieuverbintenissen, de hectaresteun biologische productie-
methode (beschutte teelt), de vergroening, de subsidiabiliteit en de 
randvoorwaarden.
G Het niet (correct) invullen kan gevolgen hebben voor:

 f de nitraatresidubepaling in het kader van het Mestdecreet in het 
najaar van 2020 de bemestingsnormen en de uitbetaling van de 
steun.

 f De erosiemaatregelen in het kader van de randvoorwaarden.
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7.1. Overkapping en groeimedium
 f SER: serres met teelt in volle grond
 f SGM: serres met teelt op groeimedium
 f PLA: niet-permanent overkapte teelt in volle grond (plastic)
 f NPO: niet-permanent overkapte teelt op groeimedium
 f CON: teelt op groeimedium in open lucht (bv. containervelden)
 f CIV: teelt in containers op/in volle grond (bv. chrysanten) in open 
lucht

 f LOO: productieloods betonvloer (voor plantaardige productie, bv. 
witloof hydrocultuur)

 f LVG: productieloods vollegrond (plantaardige productie nv 
vollegrondswitloof)

 f NTV: nateelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium
 f VNTV: voorteelt en nateelt in volle grond bij hoofdteelt op 
groeimedium

 f VTV: voorteelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium

7.2. Grasbeheer
 f MAA: hoofdteelt gras wordt uitsluitend gemaaid en geoogst
 f BGG: blijvend grasland met status BG dat in de lopende campagne 
gescheurd is of zal worden gescheurd 

7.3. Erosie gerelateerd
 f ERVJ: maatregel gebruikt voor invulling randvoorwaarde 
verplichting

 f ERVN: maatregel niet gebruikt voor invulling randvoorwaarde 
verplichting

7.4. Ecologisch aandachtsgebied
 f AKR: akkerrand (als ecologisch aandachtsgebied)

7.5. Boslandbouwsystemen
 f BL: Boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 
2012 (ikv vrijstelling aanvraag kapvergunning)

7.6. Niet productieve investering
 f NE: niet productieve investering voor vermindering van erosie
 f NW: niet productieve investering voor kleinschalige 
waterinfrastructuur

 f NL: niet productieve investering voor aanleg van kleine 
landschapselementen

7.7. Equivalente maatregelen
 f EQO: Equivalente maatregel - afvoer oogstresten
 f EQS: Equivalente maatregel - inzaai onbeteelde stroken
 f EQW: Equivalente maatregel - wintergranen of wintervlas na 
nitraatgevoelige hoofdteelten (1)

7.8. VRIJE UITLOOP
 f UIT: Uitloop voor pluimvee en varkens

7.9. Subsidiabiliteit
 f BMN: Bouwland met meer dan 100 bomen per ha (2)

8. Code inzaai vanggewassen
 f VGV: Vanggewas vroege inzaai uiterlijk 15/09
 f VGM: Vanggewas midden inzaai na 15/9 en uiterlijk 15/10
 f VGL: Vanggewas late inzaai na 15/10

9. Schrappen van percelen
 f TVP: tijdelijk verhuur perceel (in kader van gewijzigde perceels-
aangifte vanaf 2022)

 f GRA: grafisch gewijzigd
 f SMN: samengevoegd (automatisch na gebruik samenvoegtool)
 f SPL: gesplitst (automatisch na gebruik splittool)
 f ALB: andere landbouwer
 f GLG: geen landbouwgrond meer
 f ONB: onbekend huidig gebruik
 f PGB: particulier gebruik
 f VGI: Vergissing (na toevoegen van een nieuw maar onterecht 
perceel)

10. Codes uit het voorbereidingsformulier

10.1. Kolom ‘erosiegevoeligheid’
 f C: uit een aangeleverde bodemanalyse blijkt dat het koolstofge-
halte in de bodem van dat perceel voldoende hoog was om de 
erosiegevoeligheid tijdelijk te laten dalen

10.2. Kolom ‘natuur- (uitbreidings)gebied of bosreservaat
 f UZ: Uitbreiding natuur
 f NBR: natuurgebied en bosreservaat

10.3. Kolom ‘kwetsbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha/
jaar

 f BKM: beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha

10.4. Kolom ‘gebied met bemesting uitzondering’
 f K: klei
 f Z: zand

10.5. Kolom ‘landbouwstreek’
 f Du: duinen
 f Ke:  Kempen & Henegouwse Kempen
 f Le: leemstreek
 f Po: polders
 f Za: Vlaamse-zandstreek
 f We: Weidestreek (Fagne) & Weidestreek (Luik)
 f ZL: zandleemstreek

11. Lees ook
 f Beheerovereenkomsten VLM;
 f Andere plattelandsmaatregelen van Departement Landbouw en 
Visserij, VLM en ANB;

 f GMO groenten en fruit – Actie groenbedekking ‘GNT’;
 f Mestdecreet;
 f Zaaizaadvermeerdering.

Aanpassingen fiche
 f 22/03: toevoegen van EQW
 f 28/03: toevoegen BMN


