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1 BASISBETALING TOEGEKEND AAN LANDBOUWER DIE 
HOOFDTEELT VERBOUWT 

Tot en met 2021 werd de basisbetaling en de vergroening uitbetaald aan de landbouwer die de 
betalingsrechten in bezit had en de gebruiker was van subsidiabele percelen op de uiterste 
indieningsdatum van de verzamelaanvraag.  

Vanaf verzamelaanvraag 2022 wordt de basisbetaling en de vergroening uitbetaald aan de landbouwer 
die de hoofdteelt verbouwt. Dus enkel percelen in gebruik voor de hoofdteelt kunnen gebruikt worden 
voor de activatie van betalingsrechten. Dit zijn de percelen die volgens de verzamelaanvraag in gebruik 
zijn op 31 mei. De betalingsrechten moeten echter ter beschikking zijn van de landbouwer op de uiterste 
indieningsdatum van de verzamelaanvraag. Concreet zal het niet meer mogelijk zijn dat de ene 
landbouwer het perceel aangeeft voor activatie van de betalingsrechten en dat het perceel nadien 
wordt overgenomen door een andere landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.  

Schematisch overzicht: 

 Gebruiker perceel  
op 1/1 

Gebruiker perceel  
op 30/4 (uiterste 
indieningsdatum 
verzamelaanvraag) 

Gebruiker perceel  
op 31/5 

Tot en met 2021 is verantwoordelijke 
bemesting 

kan betalingsrecht 
activeren 

is verbouwer van de 
hoofdteelt 

Vanaf 2022 is verantwoordelijke 
bemesting 

- is verbouwer van de 
hoofdteelt EN kan 
betalingsrechten (in 
eigendom of ter 
beschikking via huur 
op 30/4) activeren 

Van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt en dus de basisbetaling krijgt, wordt verwacht dat hij 
verantwoordelijk is voor: het zaaien of planten, de teelthandelingen tijdens het teeltseizoen zoals 
bespuiten tot het oogsten. Enkel dit laatste kan kort voor de oogst overgedragen worden door een 
verkoop op stam. Dit betekent dan ook dat de teeltfiches de verantwoordelijkheid zijn van de 
landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Teeltfiches zijn ook een essentieel element in het kader van de 
traceerbaarheid binnen de randvoorwaarden en zullen dus ook strikt gecontroleerd worden. Facturen 
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van de diverse teelthandelingen moeten ook op naam staan van de landbouwer die de hoofdteelt 
verbouwt. 

2 BETALINGSRECHTEN IN EIGENDOM OF IN HUUR OP 30/4 

Indien u door deze wijziging te weinig oppervlakte heeft voor activatie van al uw betalingsrechten, kan 
u betalingsrechten verhuren aan een andere landbouwer voor een zelf gekozen periode (één of 
meerdere teeltseizoenen). Dit kan eenvoudig via een ‘Tijdelijke overdracht’ via het e-loket, tegel 
‘Betalingsrechten’, vervolgens ‘Indienen overdracht betalingsrechten’. U kan de einddatum van de 
verhuur zelf kiezen, de startdatum van de verhuur is de datum van indiening van de tijdelijke 
overdracht.  Deze betalingsrechten moeten ter beschikking zijn van de huurder op de uiterste 
indieningsdatum van de verzamelaanvraag. Concreet moet de overdracht dus ingediend zijn uiterlijk 30 
april. Na het beëindigen van de verhuurperiode komen de rechten automatisch terug bij de verhuurder. 

3 TIJDELIJKE SCHRAPPEN VAN PERCELEN 

Een perceel dat tijdelijk (voor de duur van teeltseizoen) door een andere landbouwer wordt gebruikt 
voor het verbouwen van de hoofdteelt, kan u in uw verzamelaanvraag 2022 schrappen met de 
schrappingscode ‘TVP’ (‘tijdelijk verhuurd perceel’). Het perceel zal automatisch opnieuw voorgedrukt 
worden in uw verzamelaanvraag 2023. 

Deze code werd voorzien om het tijdelijk gebruik van percelen voor bijvoorbeeld de teelt van 
aardappelen of vlas administratief eenvoudiger te maken. 

4 PERCEELSAANGIFTE IN GEBIEDSTYPE 2 EN 3 (MAP6) 

Zoals vastgelegd in MAP6 krijgt een landbouwer voor percelen, aangegeven op 1 januari en gelegen in 
gebiedstype 2 of 3, enkel bemestingsrechten als de landbouwer ook de hoofdteelt verbouwt op deze 
percelen. Dat houdt in dat vanaf 2022 voor percelen in gebiedstype 2 en 3 enkel de landbouwer die de 
hoofdteelt verbouwt mestrechten kan krijgen en betalingsrechten kan activeren. In gebiedstype 0 en 1 is 
het wel nog mogelijk dat een andere landbouwer dan deze die de hoofdteelt verbouwt de 
bemestrechten krijgt.  
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5 VERSCHUIVING VAN VERGROENINGSEISEN VAN 
VERPACHTER NAAR (SEIZOENS)PACHTER 

Door deze gewijzigde perceelsaangifte komt niet alleen het activeren van betalingsrechten bij de 
gebruiker van de hoofdteelt te liggen, ook de voorwaarden rond vergroening komen bij de gebruiker 
van de hoofdteelt te liggen. De gebruiker van de hoofdteelt moet toezien op het voldoen aan de 
gewasdiversificatie, het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en het behouden van blijvend 
grasland.  

Kunstmatige creatie van voordelen 
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van 
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening, 
randvoorwaarden… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform 
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot 
correctieve acties. 

Disclaimer 
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen. 


