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Verzamelaanvraag

• Weerspiegeling van het gebruik op het terrein

• Tot en met 2021: 

• Wie aangeeft op 30/04/21 activeert de betalingsrechten

• keuzevrijheid van aangifte 

• Vanaf 2022: 

• Alleen landbouwer die perceel gebruikt voor hoofdteelt kan 
betalingsrechten activeren (koppeling gebruik/inkomenssteun)

1 januari 30 april 15 mei

mestrechten betalingsrechten hoofdteelt



Verzamelaanvraag

• Gebiedstype 0 en 1:

• G-perceel mogelijk: mestrechten voor eigenaar/verhuurder perceel

• Betalingsrechten voor de huurder

• Hoofdteelt: huurder

• Gebiedstype 2 en 3:

• Mestrechten EN betalingsrechten EN hoofdteelt op naam van de huurder

1 januari 30 april 15 mei

mestrechten betalingsrechten hoofdteelt

1 januari 30 april 15 mei

mestrechten betalingsrechten hoofdteelt



Betalingsrechten

• Activering op 30/04 door gebruiker hoofdteelt

• Kunnen worden verhuurd of verkocht

• Via e-loket

• Door overlater

• Uiterlijk op 30/04

• Verhuur: met einddatum (terug naar de overlater)

• Geen effect op 2023 (nieuwe GLB)

• Waarde 2022: 

• nog niet duidelijk (voorlopig ingevuld e-loket)

• Ongeveer -2% tov waarde 2019



Betalingsrechten

• Schrappingscode TVP tijdelijk verhuurd perceel

• Volgende jaar weer zichtbaar bij de verhuurder

• Toeslagrechten moeten door iemand geactiveerd worden

• Huurder of verhuurder

• Indien 2 jaar na elkaar niet geactiveerd: kwijt



Betalingrechten

• Gevolgen voor vergroening 

• Gewasdiversificatie

• EAG

• Gevolgen voor vanggewassen

• Idem als vorig jaar

• GT2 en 3: gebruiker is verantwoordelijk voor bemesting, 
vanggewasverplichting, nitraatresiducontrole…



VERGROENING 

• Naast de basisbetaling vormt de vergroeningspremie een belangrijk 
element van de rechtstreekse steun die de landbouwer kan verkrijgen. 
De vergroeningspremie betekent een compensatie voor de 
inspanningen die de landbouwer levert voor het toepassen van klimaat 
en milieuvriendelijke praktijken.

• GEWASDIVERSIFICATIE

• ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED

• BLIJVEND GRASLAND



VERGROENING - gewasdiversificatie

• (2) of 3 verschillende hoofdgewassen

• Bij verhuur/verkoop betalingsrechten

• Dalend areaal verhuurder/minder gewassen

• Stijgend areaal huurder 

• 10-30ha → 2 gewassen

• >30ha: → 3 verschillende gewassen



VERGROENING - EAG

• >15 ha bouwland, verplicht 5% ecologisch aandachtsgebied (EAG)

• Diverse mogelijkheden om EAG aan te leggen

• o.a. GROENBEDEKKERS

• Wegingsfactor 0,3 (1m² = 0,3 m² EAG)

• Aanhoudingsperiode!!!!

• Verhuur/verkoop betalingsrechten

• Dalend areaal EAG verhuurder

• Stijgend areaal EAG huurder! → genoeg grond om EAG te activeren?



VERGROENING - EAG

• Groenbedekkers

• Mengsel van 2 soorten, 
minimale zaaidichtheid, 
gecertificeerd zaad

• Geen 
gewasbeschermingsmiddelen

• Geen grasland

• …

• Oogsten, maaien, begrazen 
kan met behoud van de 
opname/bedekking

Landbouwstreek
Zaaien 
vóór …

Min. 
aanhouden tot 
en met…

Toegelaten

Polders 20 augustus 15 oktober Oogst, maaien, 
begrazen mits…

Leemstreek 1 oktober 30 november Oogst, maaien, 
begrazen mits…

Zandleem, zand 1 november 31 januari Oogst, maaien, 
begrazen mits…



MAP6  - VANGGEWASSEN

• Waterkwaliteit onvoldoende

• Gebiedsgerichte maatregelen

• Gebiedstype 0

• Gebiedstype 1

• Gebiedstype 2

• Gebiedstype 3
GROENBEDEKKERS…



Basismaatregel GT 1, 2 en 3

• Vroege oogst (<31/8): altijd 
vanggewas inzaaien vóór 15 
september

• niet polder Landbouwstreek Min. aanhouden tot en met…

Leemstreek 30 november

Zandleem, zand 31 januari



Extra maatregelen – GT 2 en 3

• VLM berekende doelareaal vanggewassen

• Stijgt elk jaar per GT

Toename areaal 
vanggewassen bovenop 
een referentiepercentage 
(gemiddelde van 2016, 
2017 en 2018)

jaartal GT2 GT3

2019 +0% +5%

2020 +5% +10%

2021 +5% +15%

2022 +10% +20%

20%

35%



Extra maatregelen – GT 2 en 3

• Vanggewassen
• Niet-vlinderbloemige groenbedekkers, (onderzaai)gras, tagetes …

• Laag-risico nateelten

• Zaaien
• Teelten met vroege oogst: vóór 15 september uitzonderlijk tot 30 september in 2021

• Niet-vroege aardappelen en mais: vóór 15 oktober uitzonderlijk tot 30 oktober in 2021

Landbouwstreek Zaaien vóór … Min. aanhouden tot en met… Toegelaten

Polders 15 oktober

Leemstreek 30 november

Zandleem, zand 31 januari



Tip

• Betalingsrechten gehuurd/gekocht?

• Behoud overzicht nog vóór de start van het seizoen

• Areaal vanggewassen per GT tgv toegenomen ha bouwland

• Areaal EAG

• Haalbaar?

• Bekijk de financiële kant van de zaak

• Wat kost het?

• Huur/aankoop, belastingen, sociale bijdrage

• Raadpleeg jouw boekhouder (fiscale aangifte)



Bemestingsnormen aardappel 2022

zand niet-zand zand niet-zand zand niet-zand

aardappelen 190 210 171 189 152 168

max vl dierlijke 170 170 170 170 170 170

= 60% werkzaam 102 102 102 102 102 102

Uit kunstmest na 
max dierlijke

88 108 69 87 50 66

Eenheden stikstof (kg/ha)

GT 0 en 1 GT 2 GT 3
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Kunstmestregister

• Basisregel: het register moet uiterlijk de 7de dag na de 
feiten ingevuld worden op het Mestbankloket. 
• Verhandelingsregister: uiterlijk de 7de dag na de ontvangst
• Gebruiksregister: uiterlijk de 7de dag na het gebruik

• Overgangsbepaling voor 2022:
• Verhandelingen: ten laatste de 15de dag na de feiten (<5ha: 30d)

• Ook bladmeststoffen!



EROSIEBESTRIJDING

• Brongerichte aanpak

• Verplichte 
erosiebestrijdingsmaatregelen



EROSIEBESTRIJDING

• groen, geel, oranje, rood, 
paars

• zeer laag, laag, medium, hoog, 
zeer hoog erosiegevoelig



E-loket            →       Geoloket landbouw



• Na  ZOMERTEELTEN

• Mais, aardappelen, SB, groenten…

• (oogst vóór 1/12)

• Groenbedekker !!!

• Of andere teelt vóór 1/12

EN

• Teelttechnische maatregel EN 
bufferstrook

• OF erosiebestrijdingswerken



• Na  ZOMERTEELTEN

• Mais, aardappelen, SB, groenten…

• (oogst vóór 1/12)

• Groenbedekker !!!

• Of andere teelt vóór 1/12…

EN

• Teelttechnische maatregel

• OF bufferstrook



EROSIEBESTRIJDING

• De erosiecoördinatoren staan voor je klaar (per provincie)

• AANHOUDINGSPERIODE groenbedekkers

Bodemsoort Zaaien vóór … Min. aanhouden tot… Toegelaten

Paars, rood 1 december 31 december Klepelen, tand trekken mag



• Risicobeheersing

• Wapenen tegen extreme 
weersomstandigheden

• Subsidie overheid voor 
de verzekeringspremie
• 2020 t.e.m. 2022: 65%
• Vanaf 2023: 

• 65% voor de grootst 
verzekerde opp in 2020-
2022

• Bijkomende opp: subsidie 
obv beschikbare budget 
(max 65%)

2020 2021 2022 2023

verzekerd 10ha 15ha 12ha 18ha

subsidie 65% 65% 65% 15ha à 65% 
en 3ha à ??? %

BREDE WEERSVERZEKERING



Brede weersverzekering: aanvragen

• Gebruiker hoofdteelt

• Uiterlijk 30 april

• Nog geen teelten, enkel de gekozen verzekeraar aanduiden



Informeer tijdig

• Opmaak teeltplan: denk nu al na over het al dan niet afsluiten van 
een brede weersverzekering.

• Vraag polissen op bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en 
stel vragen als iets onduidelijk is.

• Vergelijk de verschillende polissen.

• Hou niet enkel rekening met de prijs, maar kies de polis die bij uw 
landbouwbedrijf past.



Kijk en vergelijk

• Moeten er bepaalde minima/maxima overschreden worden om een schadevergoeding te 
ontvangen (bv. minimumhoeveelheid neerslag)?

• Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een vastgelegd eigen 
risico (franchise)? Of kan u zelf kiezen hoeveel uw eigen risico bedraagt?

• Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas bepaald?

• Is er een beperking op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt?

• Betaalt de verzekering onder bepaalde voorwaarden niet uit, b.v. bij een door de 
overheid ingesteld captatie- of beregeningsverbod?

• Is kwaliteitsschade mee verzekerd of wordt enkel het opbrengstverlies vergoed?

• Vanaf wanneer bent u gedekt door de verzekering? Vanaf het ogenblik dat u de 
premie hebt betaald of vanaf een bepaalde datum (bv. vanaf 1 januari van het jaar 
waarin u de verzekering afsluit)? Hoe lang blijft u gedekt tegen risico’s?

• Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?



Meer info

• www.lv.vlaanderen.be

• Buitendiensten Departement Landbouw en Visserij
• Vlaams-Brabant: Tel. 016 66 61 40 
• Antwerpen: Tel. 03 224 92 00 
• Limburg: Tel. 011 74 26 50 
• Oost-Vlaanderen: Tel. 09 276 29 00 
• West-Vlaanderen: Tel. 050 24 76 20 

• VLM Regio West:
• Gent Tel.: 09 244 85 00
• Brugge Tel.: 050 45 81 00 

• VLM Regio Oost:
• Leuven Tel.: 016 31 17 00           
• Herentals Tel.: 014 25 83 00
• Hasselt Tel.: 011 29 87 00 


