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ALGEMEEN
1.1

Vraag 1: Wat zal er met de zoogkoeienpremies gebeuren in het
nieuwe GLB?

Antwoord: ☒
De zoogkoeienpremie blijft alvast behouden tot 2022. In het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat
deze steun uitgefaseerd wordt tegen 2027. Er zal gezocht worden naar duurzame alternatieven. Hoe de
periode na 2022 concreet ingevuld wordt, is nog niet beslist.

1.2 Vraag 2: Bij start van een nieuwe exploitatie vanaf 01/01/2021 maar
werd doorgegeven aan het departement in de loop van januari,
staat deze nieuwe exploitatie vermeld in de (elektronische)
verzamelaanvraag? Hoe kan je percelen aangeven onder deze
nieuwe exploitatie?
Antwoord: ☒
Eénmaal geregistreerd bij het departement zijn actieve exploitaties beschikbaar op het e-loket in de
verzamelaanvraag en kunnen geselecteerd worden in de kolom ‘exploitatienummer’ van de
percelentabel. Als je het exploitatienummer daar niet terugvindt, best jouw buitendienst contacteren.

1.3 Vraag 3: De tabel "belangrijke data" vermeldt bij 30/4: uiterste
indieningsdatum jonge landbouwer en reserve. Is het nog steeds zo
dat deze aanvragen als wijziging kunnen tot 31/5 als de
verzamelaanvraag tijdig ingediend was?
Antwoord: ☒
Ja, 30 april is de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag. Als de verzamelaanvraag tijdig
ingediend is, kan de aanvraag jonge landbouwer en reserve nog tot 31/5 gewijzigd worden.
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1.4 Vraag 4: In het veld "percelen" zou het handig zijn om ook onderaan
het gedeelte met het fotoplannenveld een “<” te voorzien om die
kaart te tonen en/of te verbergen. Is nu moeilijk soms op o.a. tablet.
Antwoord: ☒
De kaart kan nu al weg geklikt worden door op de balk tussen de tabel en de kaart te klikken.

1.5 Vraag 5: Zijn de randvoorwaarden 2021 en checklist 2021 gewijzigd?
Antwoord: ☒
Voor de randvoorwaarden zijn er een paar kleine wijzigingen. Raadpleeg hiervoor de checklist op de
website, www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden . De checklist scheuren van gras is niet
gewijzigd.

1.6 Vraag 6: Blijft de aanvraag uit reserve bestaan voor STARTENDElandbouwer en jonge landbouwer? Tegen wanneer moet het
diploma opgeladen worden? 1 september werd vorig jaar naar 1
december gezet door COVID.
Antwoord: ☒
Voor het behalen van het installatieattest was er alleen uitstel voor 2020. Dus voor 2021 wordt het tot
nader orde dus terug te behalen voor 1 september en moet ook uiterlijk op 1 september opgeladen
worden.

1.7 Vraag 7: Blijft de regel voor EAG dat je voor 31 mei voldoende
maatregelen moet aangeven, maar dat je de percelen waarop
groenbemester wordt ingezaaid achteraf nog kan wijzigen? Of
zullen we opnieuw enkel kunnen schrappen achteraf?
Antwoord: ☒
De regel blijft dat je op 31 mei voldoende EAG moet aangegeven hebben maar dat je voor EAGgroenbemester nog kan wisselen van perceel nadien. De registratie van de wisseling gebeurt wel voor
de uiterste inzaaidatum van de landbouwstreek waartoe het ingezaaide perceel behoort. Opgelet,
wanneer men vaste EAG kleine landschapselementen schrapt, zoals bijvoorbeeld grachten, wordt de
oppervlakte daarvan ook niet meer meegeteld in de oppervlakte van 31 mei.
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1.8 Vraag 8: Waarvoor dient de tegel "registreer onderneming"?
Antwoord: ☒
Deze tegel is voor iedereen zichtbaar en is bedoeld voor het registreren van nieuwe professionele
volmachthouders van het e-loket. Dit kan dus vanaf nu ook via het e-loket i.p.v. via het formulier (.
Deze tegel dient niet om bv. nieuwe landbouwers te registreren. Aals men het ondernemingsnummer
van een landbouwer invult, zal men de melding krijgen dat men geen functiehouder is van de
onderneming en dus geen aanvraag kan doen.

1.9 Vraag 9: Hoe (welke code) kan een perceel met nulbemesting
(graslandbeheer in functie van natuur) worden aangegeven zodat
toch nog activatie betalingsrechten kan gebeuren? Kunnen Kleine
Landschapselementen (KLE’s) hier ook nog als ecologisch
aandachtsgebied (EAG)?
Antwoord: ☒
Om in aanmerking te komen voor activatie betalingsrechten, moet een subsidiabel perceel in gebruik zijn
op uiterste indieningsdatum, zijnde 30 april. In geval van natuurlijke graslanden, is er de vereiste van
minimaal onderhoud op deze percelen om subsidiabel te zijn:
 het jaarlijks (voor 1 oktober) maaien, waarna het maaisel wordt afgevoerd (In afwijking hiervan
geldt een tweejaarlijkse maaiverplichting op natuurlijke graslanden waarop een
beheerovereenkomst van toepassing is),
OF
 het laten begrazen van de percelen door runderen, schapen, geiten of hertachtigen.
Dat is dan aan te geven met hoofdbestemming A in de aangifte.
Voor EAG KLE moeten percelen heel de campagne in gebruik zijn, zijnde van 1 januari tot 31 december.
EAG kan echter enkel op bouwland. Indien het dus blijvend grasland (5 jaar opeenvolgend grasland in
de verzamelaanvraag) betreft, zal hier geen EAG mogelijk zijn.

1.10 Vraag 10: Kan je een idee geven van de gemiddelde waarden van
betalingsrechten: basis en vergroening apart?
Antwoord: ☒
Voor campagne 2021 (zonder lineaire verhoging en zonder vergroening)
 Gemiddelde waarde van een betalingsrecht = 209 €/ha
 Vergroening = ongeveer 50 % van de waarde van een betalingsrecht

VERZAMELAANVRAAG E-LOKET
2.1 Vraag 1: Kunnen de teeltcodes 541 (mengteelt wintertarwe of triticale
en vlinderbloemige) en 542 (mengteelt andere granen en
vlinderbloemige) gebruikt worden in combinatie met VLI?
Antwoord: ☒
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Neen, enkel teeltcodes van de zuivere vlinderbloemige teelten komen in aanmerking. Voor meer info
raadpleeg de fiche voor de subsidie van de teelt van vlinderbloemigen op
www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen .

2.2 Vraag 2: Kan een voedselbos ook onder permacultuur vallen?
Antwoord: ☒
Neen, een voedselbos kan niet aangegeven worden als permacultuur. Op een perceel met permacultuur
kan je wel een boslandbouwsysteem toepassen waardoor dit wel eruit kan zien als een voedselbos
maar het is geen bos met voedselproductie. .

STALLEN EN GEBOUWEN
3.1 Vraag 1: Vanwaar de noodzaak voor verfijnde informatie over
gebouwen en stallen? Wat is hiervoor de reden? Vanuit welk
oogpunt was er noodzaak om meer informatie inzake gebouwen op
een exploitatie te bekomen? Exploitatie heeft toch geen enkele
impact op activatie betalingsrechten of vergroening? Welke plannen
heeft men met deze informatie? Graag wat meer verduidelijking
over wat men de komende jaren met die bekomen info gaat doen.
Antwoord: ☒
Naar alles wat op ons afkomt, zal er naar de toekomst toe meer dan ooit nood zijn aan meer en fijnere
data rond gebouwen om zo bijvoorbeeld de reeds geleverde inspanningen van de landbouwsector
objectief in kaart te brengen.
Er is ook nood aan verfijnde, correcte, stabiele locatie en informatie van de plaats van woonhuis, met
betrekking tot ruimtelijke ordening en vergunningen in kader van ruimtelijke landbouwstructuur,
behoud van landbouwkarakter en adviesverlening vanuit het departement, … .

3.2 Vraag 2: Hoe moeten leegstaande stallen aangegeven worden? Of
stallen waarvan enkel de kelder wordt gebruikt als mestopslag, maar
waar geen dieren zitten? Welke code voor een stal waar geen dieren
meer inkomen maar waar de mestopslag wel nog gebruikt gaat
worden en idem maar de mestkelder wordt niet meer gebruikt.
Antwoord: ☒
Een stal, met of zonder dieren, wordt met code 11 aangegeven.

3.3 Vraag 3: Wat als er in één gebouw zowel loods als deels rundvee of
varkens aanwezig zijn?
Antwoord: ☒
Als de opsplitsing goed af te lijnen is, wordt er best gesplitst. Bijvoorbeeld als het verschillende staltypes
betreft. Indien dit niet mogelijk is, wordt de code toegekend in volgorde en gaat van kleinste naar
grootste code. Dus 11 (stallen) heeft voorrang op code 12 (loods) enz.
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3.4 Vraag 4: Teeltcode voor bovengronds mestbassin?
Antwoord: ☒
Mestopslag moet niet aangegeven worden.

3.5 Vraag 5: Wat met de rest van het vroegere perceel dat nu blijkbaar
niet meer is ingetekend?
Antwoord: ☒
Het woonerf dat geen gebouw is en vroeger vervat zat in code 1 & 2, is door de administratie
automatisch toegevoegd aan de laag met niet-landbouwgrond en moet niet aangegeven worden.

3.6 Vraag 6: Waarom is juist gebouwnaam nodig voor correcte
mestbankaangifte?
Antwoord: ☒
De gebouwnaam voor stallen is verplicht omdat dit voor de toekomstige mestbankaangifte heel
belangrijk is om de koppeling te kunnen leggen tussen de stal en de aangifte van bv. het aantal dieren,
staltype, …. Dat is vooral belangrijk als er meerdere stallen zijn. Vraag 7: Een loods op een
landbouwbedrijf is niet in gebruik in functie van het landbouwbedrijf (bv wordt verhuurd aan derden
of is in gebruik door andere persoon). Wat moet je doen? Loods gewoon aangeven als loods of
schrappen als perceel? Wat met gebouwen die een nummer hebben die niet tot exploitatie horen?
Antwoord: ☒
Wanneer een loods op een landbouwbedrijf niet door het bedrijf zelf in gebruik is dan wordt het
voorgedrukte gebouw geschrapt met de schrappingscode VGI (Vergissing- ten onrechte aangegeven
perceel).
Let wel, als het een stal met dieren betreft die in gebruik is door een andere landbouwer, moet deze wel
opgenomen worden door die andere landbouwer.

3.7 Vraag 8: Is er kans op sanctie als een gebouw niet wordt
aangegeven?
Antwoord: ☒
Neen. Een correcte aangifte is evenwel belangrijk wanneer de mestbankaangifte aan de stallen
gekoppeld zal worden.
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3.8 Vraag 9: Welke gebouwcode moet er komen als er meerdere
gebruiken onder één dak vallen en het wordt niet opgesplitst?
Antwoord: ☒
De volgorde gaat van kleinste naar grootste code. Dus code 11 (stallen) heeft voorrang op code 12 (loods)
enz.

3.9 Vraag 10: Onder welke code moet opslag in de open lucht (hopen
materiaal, vaste silo's,...) aangegeven worden?
Antwoord: ☒
Deze vallen niet onder gebouwen, zijn niet subsidiabel en moeten niet aangegeven worden.

3.10 Vraag 11: Hoe geven we het woonerf of de gronden naast de
gebouwen die geen andere teelt zijn aan?
Antwoord: ☒
De woonerf of niet subsidiabele delen moeten niet aangegeven worden en zijn nu reeds in de niet
subsidiabele laag ingetekend.

3.11 Vraag 12: Hoe moet een gebouw worden aangegeven dat zowel een
overdekte piste, cafetaria als stallen bevat?
Antwoord: ☒
Als de opsplitsing goed af te lijnen is, wordt er best gesplitst. Indien niet, moet dit met code 11 – stallen
aangegeven worden.

3.12 Vraag 13: Hoe volgende aangeven: landbouwer gebruikt leegstaande
stal als loods en andere landbouwer huurt de mestkelder als
mestopslag?
Antwoord: ☒
Wanneer de stal ook naar de toekomst toe enkel als loods gebruikt zal worden, wordt deze aangegeven
als loods met code ‘12’. Als de leegstaande stal tijdelijk als loods gebruikt wordt maar in de nabije
toekomst opnieuw in gebruik genomen wordt als stal wordt dit aangegeven als stal met code ‘11’. Het al
dan niet gebruik van de mestkelder heeft geen invloed op de aangifte.

3.13 Vraag 14: Code “16” wordt al gebruikt in 10 à 15 % van de ingediende
verzamelaanvragen. Er moet toch een landbouwfunctie in deze
gebouwen plaatsvinden? Vaak beter gewoon schrappen?
Antwoord: ☒
Voor de inventaris van gebouwen is het beter aan te geven met 16 dan te schrappen. Bij latere
oefeningen zijn die dan al geclassificeerd. Er is echter ook geen gevolg als die geschrapt worden.

3.14 Vraag 15: Geldt de gespecialiseerde productiemethode ‘LOO’ ook
voor forcerie 'buiten', op de oude manier, onder golfplaten?
Antwoord: ☒
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Forcerie in volle grond onder golfplaten is niet aan te geven met LOO maar met PLA: tijdelijke
overkapping in volle grond.

3.15 Vraag 16: Is de GPM "LOO" ook nodig voor champignonteelt in
loodsen?
Antwoord: ☒
Ja, dit is analoog als de aangifte van witloofforcerie

BREDE WEERSVERZEKERING (BWV)
4.1 Vraag 1: Indien er nog twijfel is tussen de keuze van 2 verzekeraars
voor de BWV eind april, kunnen beiden dan aangeduid worden?
Antwoord: ☒
Niet bij twijfel. Bedoeling is dat de landbouwer tijdig zijn brede weersverzekering afsluit enn dan is er
geen twijfel meer. Als iemand effectief bij twee verschillende verzekeraars zou zitten (zeer uitzonderlijk),
kan dat ook zo aangegeven worden.

BLIJVEND GRASLAND
5.1 Vraag 1: Hoe is het gesteld met de mogelijke ratio-daling van het
blijvend grasland? Is er nog voldoende marge om blijvend grasland
te scheuren zonder inzaaiverplichting?
Antwoord: ☒
De collectieve verantwoordelijkheid voor de instandhouding van blijvend grasland houdt stand. We
zitten nog steeds onder de 5% afname in de verhouding blijvend grasland ten opzichte van het totale
landbouwareaal. Ook bij de start van 2021 is er dus geen opgelegd herinzaaiverplichting of
scheurverbod.

5.2 Vraag 2: Half februari werden landbouwers aangeschreven door
ANB, kan er wat meer duiding gegeven worden bij deze mailing?
Antwoord: ☒
Vanuit ANB werd half februari een mailing gestuurd naar landbouwers met als doel de bewustmaking
dat er naast ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG) ook andere graslanden beschermd zijn die
niet zomaar mogen gescheurd worden.
Deze mailing werd verstuurd naar alle landbouwers die in 2020 op de uiterste indiendatum een perceel
in gebruik hadden die volledig of gedeeltelijk overlapt met de laag van beschermde graslanden zoals je
ze kan terugvinden op Geopunt onder “beschermde graslanden”.
Graag wijzen we nog eens op het bestaan van de checklist die we samen met de collega’s van ANB
opstelden die best geraadpleegd wordt alvorens een grasland perceel gescheurd wordt. Daarin wordt
ook verwezen naar die laag op Geopunt.
De checklist vind je op onze website onder vergroening > blijvend grasland. Blijvend grasland |
Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)
Raadpleeg die zeker om niet voor verrassingen te komen staan.
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5.3 Vraag 3: Is er bij de perceelsinfo ook het historisch blijvend grasland
opgenomen?
Antwoord: ☒
Neen, daarvoor moet de kaart op Geopunt geraadpleegd worden (te vinden onder Catalogus –
historisch permanente graslanden), waarvan de rechtstreekse link te vinden is in de checklist voor het
scheuren van grasland op de website.

5.4 Vraag 4: In het verleden kon men via de infoknop zien wat er de
laatste 3 jaren op het perceel stond, het zou handiger zijn om 4 jaar
terug te kunnen kijken. Zo kunnen we duidelijk zien welke percelen
eventueel BG worden. Zou ook handig zijn, dat dit via de app
beschikbaar zou zijn.
Antwoord: ☒
Men kan nog steeds de teelten uit de 3 voorbije campagnes raadplegen. Het is om speculaties over
scheuren van blijvend grasland tegen te gaan, dat we niet meer campagnes tonen. De collectieve
verantwoordelijkheid werkt nu, we willen speculatie over scheuren niet in de hand werken hierdoor,
waardoor we wel mogelijks de 5% ratiodaling overschrijden, met alle gevolgen vandien.

5.5 Vraag 5: Kan het scheuren van grasland met zekerheid als antwoord
verlopen daar ik verleden jaar grasland liet scheuren met een ferme
boete als gevolg. Dit door biologisch waardevol grasland.
Antwoord: ☒
Alvorens over te gaan tot scheuren van graslanden, adviseren we altijd steeds vooraf de checklist
‘scheuren van graslanden’ te raadplegen op onze website www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening
en vervolgens doorklikken naar blijvend grasland. Onder de rubriek “Belangrijke aandachtspunten bij
het scheuren van grasland” vind je de checklist terug die je helpt behoeden voor ongewilde boetes.

5.6 Vraag 6: Op de kaart met permanente graslanden van ANB staan
percelen die in het verleden voor graszodenteelt werd gebruikt.
Geldt hiervoor ook een scheurverbod?
Antwoord: ☒
Dit wordt verder bekeken met de collega’s van ANB. Bij graszodenteelt is er een jaarlijkse oogst en
herinzaai wat maakt dat deze percelen in die periode niet gecatalogeerd mogen worden als permanent
grasland. Voor vragen of opmerkingen rond specifieke percelen neemt men best contact op met ANB.
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5.7 Vraag 7: Een landbouwer zou een perceel tijdelijk grasland deels wat
ophogen. Dit zou gebeuren met een vergunning voor reliëfwijziging.
Er wordt verwacht dat de vergunning zal worden goedgekeurd eind
mei. De werken zouden dan kunnen starten en een tweetal weken in
beslag nemen. Direct na het beëindigen van de werken zal er
opnieuw gras worden ingezaaid. D.w.z. dat er enkele weken geen
teelt (gras) op het perceel zal aanwezig zijn. Is dit een probleem
voor het activeren van de toeslagrechten? Het ziet er naar uit dat
de werken niet kunnen beëindigd zijn voor 31 mei.
Antwoord: ☒
Dat is geen probleem voor subsidiabiliteit. Gelijkaardig als wanneer een deel van het perceel tijdelijk
voor nutsvoorzieningen opengebroken is, dient hiervoor niets aangepast te worden in de aangifte.
Het kan echter nooit kwaad de buitendienst van deze werken op de hoogte te brengen.
Nutsvoorzieningen op landbouwareaal – campagne 2021 (vlaanderen.be)

TOEKOMST – OVERGANGSMAATREGELEN
6.1 Vraag 1: Staat het dan nu al vast dat voor 2022 er ook geen nieuwe
agromilieumaatregelen kunnen aangevraagd worden? Inclusief de
vlinderbloemigenpremie?
Antwoord: ☒
In 2022 zullen geen nieuwe agromilieumaatregelen kunnen aangevraagd worden, wel verlengingen van
aflopende verbintenissen. Dit geldt ook voor de vlinderbloemigenpremie.
Naast de verlengingen komen er wel maatregelen die de brug maken naar het nieuwe GLB en hierbij
wordt ook gekeken naar maatregelen die de lokale eiwitproductie ondersteunen.

TOEKOMST – GEWIJZIGDE PERCEELSAANGIFTE
7.1 Vraag 1: Is de gewijzigde perceelsaangifte nu volledig politiek
goedgekeurd?
Antwoord: ☒
Ja, de gewijzigde perceelsaangifte waarbij de teler van de hoofdteelt de betalingsrechten activeert, is
goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit gaat dan ook in voege vanaf de volgende
aangiftecampagne 2022.
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7.2 Vraag 2: In de eerste presentatie werd op het einde vermeld dat de
betalingsrechten enkel geactiveerd zijn als je de hoofdteelt hebt en
het perceel in gebruik hebt op 31/05. Klopt dit? Moet deze datum
niet 30/04 zijn (indieningsdatum)?
Antwoord: ☒
In 2021 is dit inderdaad nog 30/4. De uitleg in de presentatie waarnaar verwezen wordt in de vraag
gaat over de gewijzigde perceelsregistratie die ingaat vanaf 2022.

TOEKOMST – GEOTAGGED APP
8.1 Vraag 1: Als de app vrij toegankelijk is voor iedereen, wat zien
“particuliere inspecteurs”?
Antwoord: ☒
Zij zien enkel de open data van de percelen, zoals ze ook nu al op het geoloket beschikbaar is.

8.2 Vraag 2: Kan Geotagged foto ook gebruikt worden door nietlandbouwer om foto als bewijsmateriaal door te sturen ?
Antwoord: ☒
Een spontane melding via de app met foto kan enkel maar na inloggen, met andere woorden personen
die niet geregistreerd zijn bij de administratie kunnen dus niet zomaar een foto doorsturen.

8.3 Vraag 3: In hoe verre is de Geotagged app verplicht en strookt dit
met de privacy wetgeving?
Antwoord: ☒
Het gebruik van de Geotagged photo app is niet verplicht maar wel geadviseerd. Het is in lijn met de
privacy wetgeving; enkel open data staat openbaar, de eigen percelen en specifieke info over deze
percelen kunnen enkel door de landbouwer gezien worden na aanloggen. Landbouwer kan er wel zelf
voor kiezen om bepaalde info door te sturen naar derden.

8.4 Vraag 4: Zal de app ook bruikbaar zijn om bv. aan te tonen dat een
perceel te nat was om tijdig te kunnen inzaaien (vanggewassen,...)?
Antwoord: ☒
Landbouwers kunnen alvast proactief bewijsmateriaal in de vorm van foto’s verzamelen in de app. Dit
zal dan een (belangrijk) bewijselement vormen in het eventuele bezwaardossier van de landbouwer.
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8.5 Vraag 5: Zal de Geotagged photo app ook kunnen gebruikt worden
voor de bemesting? Vb. dat de app aangeeft hoeveel dierlijke mest
en kunstmest mag aangebracht worden op dit desbetreffende
perceel?
Antwoord: ☒
Dit moet inhoudelijk verder besproken worden met VLM om ze zien of dit soort info kan ontsloten
worden op perceelsniveau.

8.6 Vraag 6: kunnen volmachthouders ook alle info zien van de
Geotagged photo app?
Antwoord: ☒
Wie bij ons gekend is als klant zal kunnen inloggen in de app en bijhorende (extra) info kunnen
raadplegen.

8.7 Vraag 7: Kan de VLM ook gebruik maken van deze dienst (geotagged
app)? bijvoorbeeld maaien van zijn grasstroken onder
beheerovereenkomst, of inzaai van zijn faunavoedselgewas.
Antwoord: ☒
De app is generiek opgebouwd, dus dit kan naar de toekomst altijd. Landbouwers zullen alvast proactief bewijsmateriaal in de vorm van foto’s kunnen verzamelen in de app.

8.8 Vraag 8: Zullen de foto's, genomen via de geotagged photo-app, ook
kunnen gebruikt worden om naar VLM toe aan te tonen dat de
voorwaarden voor de equivalente maatregelen werden
gerespecteerd? (bvb. afvoer van oogstresten).
Antwoord: ☒
Dit zou kunnen maar de beslissing ligt hiervoor bij VLM.

8.9 Vraag 9: Komen er opleidingen voor de geotagged photo-app voor
landbouwers of medewerkers?
Antwoord: ☒
Details moeten nog besproken worden, maar opleidingen zullen voorzien worden. Bedoeling is wel dat
de app gebruiksvriendelijk genoeg is zodat eigenlijk geen opleiding nodig zal zijn .
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