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Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomenssteun 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 - 1030 Brussel 
T +32 2 552 75 34  
Inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be 
Departement Landbouw & Visserij - Vergroening 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

Waarvoor dient dit formulier? 
Dit formulier wordt gebruikt door landbouwers die aan de vergroeningseis “ecologisch aandachtsgebied” (EAG) moeten 
voldoen en die geen toegang hebben tot het e-loket. In dit formulier kan aangegeven worden welke EAG’s ter beschikking zijn 
van de landbouwer en welke de landbouwer wenst mee te tellen voor zijn oppervlakte EAG. 
Waar vindt u meer informatie over dit formulier? 
Zie de toelichting bij de verzamelaanvraag www.vlaanderen.be/landbouw waar u over de vergroeningseis ‘ecologisch 
aandachtsgebied’ de meest recente informatie vindt. 
Voor bijkomende informatie kunt u ook terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. 
Naar wie verstuurt u dit formulier? 
Dit formulier moet door u bij uw verzamelaanvraag (VA) gevoegd worden of opgestuurd worden naar de buitendienst van het 
Departement Landbouw en Visserij, afdeling Inkomenssteun. 

1. Aangifte en activering van EAG 

Door de EAG’s op te nemen in onderstaande tabel, verklaart u dat deze EAG’s ter uwer beschikking zijn EN gelegen zijn op uw 
bouwland of eraan grenzen in het geval van landschapselementen. De administratie zal deze EAG’s overnemen in uw dossier en 
de nodige berekeningen doen op basis van grafische informatie van de EAG’s. Opgelet, enkel als het perceel of de EAG’s aan de 
nodige voorwaarden voldoen om te kunnen meetellen, zullen de EAG’s door de administratie in uw verzamelaanvraag 
overgenomen worden. De voorwaarden vindt u in de toelichting bij de verzamelaanvraag. Bijvoorbeeld als de hoofdteelt geen 
vlinderbloemige is, zal het betreffende perceel niet in aanmerking komen voor ‘EAG – stikstofbindende gewassen’, ook al duidt 
u dit in onderstaande tabel zo aan. 

Zie ommezijde van dit formulier welke EAG-types er bestaan en hoe de oppervlakteberekening voor elk type EAG gebeurt. 
Duid aan per perceel, welke EAG er op of aangrenzend aan liggen. Eén perceel kan meerdere EAG-elementen bevatten. 
Opgelet, enkel percelen bouwland komen in aanmerking. Zie ook de informatie op Departement Landbouw & Visserij - 
verzamelaanvraag. 

Duid de ligging van de EAG’s ook aan op fotoplan, dit samen met het volgnummer uit onderstaande tabel. 

Volgnr.  Perceelsnr in VA 2022  Oppervlakte (ha, a)  Type EAG1   Lengte (m)2  Oppervlakte EAG (m²)3 

EAG 1                                    

EAG 2                                    

EAG 3                                    

EAG 4                                    

EAG 5                                    

EAG 6                                    

EAG 7                                    

EAG 8                                    

EAG 9                                    

EAG 10                                    

                                                                 
 
1 Zie ommezijde voor  welke EAG types u kunt gebruiken 
2 Zie ommezijde voor welke EAG-types dit ingevuld kan worden. Deze lengte is louter indicatief. 
3 De oppervlakte EAG kunt u zelf berekenen a.h.v. de berekeningsfactoren uit de tabel op de ommezijde. Deze oppervlakte is louter indicatief. 

Verzamelaanvraag 2022 – Formulier 5 
‘Vergroening – ecologisch aandachtsgebied’ 

0/0/PRISMA-46-220103 

mailto:inkomenssteun.aangiftes.be
mailto:inkomenssteun.aangiftes.be
http://www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening
http://www.vlaanderen.be/landbouw
http://www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag
http://www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag


 
 

Verzamelaanvraag 2022 – Formulier 5 ‘Vergroening – ecologisch aandachtsgebied’ - pagina 2 van 2 
 

2. Types EAG en berekening van de oppervlakte 

Voor sommige types ecologisch aandachtsgebied moet u, via de aangifte van het perceel, de oppervlakte aanduiden in de 
verzamelaanvraag. Dit is het geval voor: 
 braakliggend land; 
 stikstofbindende gewassen; 
 groenbedekking en vanggewassen; 
 korte omloophout; 
 houtkanten/heggen; 
 Bomenrijen; 
 Poelen; 
 groep van bomen; 
 Akkerranden; 
 Agroforestry; 
 beboste landbouwgrond (onder PDPO). 
U neemt deze oppervlakte ook over in de tabel op de voorzijde in de kolom ‘Oppervlakte’. 
Voor andere types zijn de lengtematen gekend via de overlap met specifieke gebieden op de fotoplannen. Dit geldt voor: 
 stroken subsidiabel areaal langs bosranden, 
 bufferstroken (1 m teelt vrije strook), 
 grachten. 

Deze lengtematen worden vervolgens omgezet in oppervlaktes door ze te vermenigvuldigen met een omzettingsfactor. Deze 
oppervlaktes zullen dus pas berekend kunnen worden na grafische intekening door de administratie. U kunt wel in de tabel op 
de voorzijde van het formulier ter indicatie de lengte van het betreffende EAG-element opgeven. Bv. bouwlandperceel 3 grenst 
voor 50 m aan een gracht. U vult de lengte 50 m in. 

Om de uiteindelijke oppervlakte te kennen die als ecologisch aandachtsgebied zal meetellen, moet ook nog een wegingsfactor 
toegepast worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht alle EAG-types met de code die u kunt invullen in de tabel op de 
voorzijde. Ook de bijhorende omzettings- en wegingsfactoren zijn weergegeven zodat u zelf eventueel de berekening kunt 
maken. Bv. de gracht bij perceel 3 telt mee voor 50 m * 1,5 (omzetting) * 2 (weging) = 150 m². 

Types ecologisch aandachtsgebied Code 

EAG4 

Aanduiding als Omzettingsfactor (m) Wegingsfactor Ecologisch 

aandachtsgebied 

Braakliggend land BRA oppervlakte n.v.t. 1 1 m² = 1 m² 

Bufferstroken (1m teeltvrije strook) BWA lengte n.v.t. 1,5 1 m = 1,5 m² 

Akkerranden LEA oppervlakte n.v.t. 1,5 1 m = 1,5 m² 

Agroforestry (boslandbouw) AGF oppervlakte n.v.t. 1 1 m² = 1 m² 

Strook subsidiabel areaal langs bosranden 

zonder productie 
BRZ lengte 6 1,5 1 m = 9 m² 

Strook subsidiabel areaal langs bosranden 

met productie 
BRP lengte 6 0,3 1 m = 1,8 m² 

Korte omloophout KOH oppervlakte n.v.t. 0,5 1 m² = 0,5 m² 

Beboste gebieden (onder PDPO) BGE oppervlakte n.v.t. 1 1 m² = 1 m² 

Groenbedekking en vanggewassen GBV oppervlakte n.v.t. 0,3 1 m² = 0,3 m² 

Stikstofbindende gewassen SBG oppervlakte n.v.t. 1 1 m² = 1 m² 

Landschapselement houtkant/heggen LEH oppervlakte n.v.t. 2 1 m² = 2 m² 

Landschapselement Groep van bomen LEB oppervlakte n.v.t. 1,5 1 m² = 1,5 m² 

Landschapselement Bomenrij LER oppervlakte n.v.t. 2 1 m² = 2 m² 

Landschapselement Poelen LEP oppervlakte n.v.t. 1,5 1 m² = 1,5 m² 

Landschapselement Grachten LEG lengte 2,5 (50% van 5) 2 1 m = 5 m² 

U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy 

                                                                 
 
4 Deze codes gebruikt u in de tabel op de voorzijde om aan te duiden welk EAG-type u wil laten meetellen voor uw oppervlakte EAG. 
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