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1 BASISBETALING TOEGEKEND AAN LANDBOUWER 
DIE DE 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.  
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Vanaf verzamelaanvraag 2022 wordt de basisbetaling en de vergroening uitbetaald aan de 
landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Dus enkel percelen die de landbouwer gebruikt 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) 

Landbouwer die de 
hoofdteelt verbouwt 
(met peildatum 31/05) 

Tot en met 2021 is verantwoordelijke 
bemesting 

kan betalingsrecht 
activeren 

is verantwoordelijk 
voor de hoofdteelt 

Vanaf 2022 is verantwoordelijke 
bemesting 

- is verantwoordelijk 
voor de hoofdteelt EN 
kan betalingsrechten  
activeren die in 
gebruik zijn op 30/4 

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 eventuele 
teeltfiches de verantwoordelijkheid zijn van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Ook 
eventuele facturen van diverse teelthandelingen moeten op naam staan van de landbouwer 
die de hoofdteel verbouwtt. 

2 BETALINGSRECHTEN IN EIGENDOM OF IN HUUR OP 
30/4 

Om Vlaamse betalingsrechten te kunnen activeren moeten ze in gebruik (niet noodzakelijk 
eigendom) zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, dus op 30/4/2022.  

Als door deze gewijzigde perceelsaangifte te weinig oppervlakte gebruikt wordt voor het 
verbouwen van de hoofdteelt en dus voor de activatie van alle betalingsrechten, kunnen 
betalingsrechten tijdelijk of definitief overgedragen worden aan een andere landbouwer. Deze 
overdracht moet uiterlijk op 30 april 2022 ingediend zijn. Dit kan eenvoudig door op het e-
loket de tegel ‘Betalingsrechten’ te kiezen en vervolgens ‘Indienen overdracht betalingsrechten’.  

In het geval van een tijdelijke overdracht van betalingsrechten kan een einddatum van de 
verhuur gekozen worden. De startdatum van de verhuur is de datum van indiening van de 
overdracht. Na het beëindigen van de verhuurperiode komen de rechten automatisch terug bij 
de verhuurder.   

Als een betalingsrecht gedurende 2 opeenvolgende jaren niet worden geactiveerd, zal het 
oppervlakte-equivalent dat 2 jaar na elkaar niet werd geactiveerd, vervallen aan de reserve. 
Betalingsrechten kunnen door een andere landbouwer geactiveerd worden via tijdelijke 
overdracht.  
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3 DALING WAARDE BETALINGSRECHTEN 2022 

Door wijzigingen in het beschikbare Europese budget is de eenheidswaarde van de Vlaamse 
betalingsrechten voor campagne 2020 en 2021 verhoogd. Deze stijging was alleen van 
toepassing in deze jaren en loopt niet door naar de daaropvolgende jaren.  

Voor 2022 zal er een daling van de eenheidswaarde zijn. Het exacte percentage is nog niet 
duidelijk maar zal ongeveer 2 % bedragen ten opzichte van de eenheidswaarde van 2019.   

De waarde van de betalingsrechten van 2019 kan teruggevonden worden op het e-loket.  

4 VERSCHUIVING VAN VERGROENINGSEISEN  

Door de 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 
landbouwer die de hoofdteelt verbouwt te liggen. De landbouwer die de hoofdteelt verbouwt, 
moet toezien op het voldoen aan de gewasdiversificatie, het aanhouden van ecologisch 
aandachtsgebied en het behouden van blijvend grasland.  

De vergroeningsverplichtingen en eventuele vrijstellingen worden berekend op de totale 
oppervlakte bouwland waarop de hoofdteelt wordt verbouwd. 

5 PERCELEN GEBRUIKT VOOR NATEELT OF 
WINTERTEELT AANGEVEN IN DE 
VERZAMELAANVRAAG 

De aangifte van percelen in de verzamelaanvraag moet overeenstemmen met het effectieve 
gebruik van de percelen. Als de landbouwer die de nateelt/winterteelt verbouwt verschillend 
is van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt, geeft deze landbouwer met de 
nateelt/winterteelt het perceel ook aan in de verzamelaanvraag met de datum wanneer het 
perceel voor hem ter beschikking zal komen en hoofdbestemming ‘I’.  Voor sommige 
maatregelen (bv. agromilieu of vergroening) geldt dat een perceel in gebruik moet zijn tot 31 
december en is een gebruikswissel in het najaar niet mogelijk. De  specifieke 
gebruiksvoorwaarden van een maatregel zijn terug te vinden in de fiche op 
www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.  

Alle landbouwers die op een bepaald perceel een teelt verbouwen (of het nu hoofdteelt en/of 
nateelt/winterteelt is) moeten het volledige teeltplan van dat jaar op dat perceel in hun 
verzamelaanvraag aangeven. 

Net zoals bij het gebruik voor de hoofdteelt, wordt van de landbouwer die de nateelt of 
winterteelt verbouwt, verwacht dat hij verantwoordelijk is voor het zaaien of planten, 
eventuele teelthandelingen of oogst in het daaropvolgende jaar.  

http://www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag
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6 LANDBOUWER MET GEBRUIK OP 1 JANUARI BLIJFT 
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERPLICHTINGEN 
VAN HET MESTDECREET   

Het Mestdecreet bepaalt dat de landbouwer die het gebruik heeft op 1 januari, 
verantwoordelijk is voor de bepalingen in het kader van het Mestdecreet. Die landbouwer 
moet er dus op toezien dat bijvoorbeeld de bemestingsnormen niet overschreden worden, dat 
de uitrijperiode gerespecteerd wordt, dat de vanggewasverplichting nageleefd wordt, dat de 
eventuele derogatievoorwaarden correct nageleefd worden, …. 

Opgelet, in de gebiedstypes 2 en 3 mogen percelen enkel bemest worden als de landbouwer die 
het gebruik heeft op 1 januari ook de gebruiker is van de hoofdteelt. Deze percelen moet de 
landbouwer in gebruik hebben van 1 januari tot (vlak voor) de oogst van de hoofdteelt om te 
mogen bemesten op het perceel. 

7 TIJDELIJKE SCHRAPPEN VAN PERCELEN 

Een perceel dat tijdelijk (voor de duur van het 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. 

Deze code is niet gelinkt aan het al dan niet verhuren van betalingsrechten. Indien de 
betalingsrechten verhuurd worden, dan kan dat apart via de tegel ‘Betalingsrechten’ worden 
ingediend.  

8 VEELGESTELDE VRAGEN 

8.1 WIE IS DE GEBRUIKER VAN DE HOOFDTEELT? 

Een landbouwer die een perceel wenst te gebruiken voor activatie van betalingsrechten moet 
de hoofdteelt verbouwen en beschikken over het gebruiksrecht voor dat perceel. 

Van de landbouwer die een perceel gebruikt voor activatie van betalingsrechten en dus de 
hoofdteelt verbouwt, 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.  

Bij twijfel over het eigenlijke gebruik van het perceel zal een onderzoek worden ingesteld. 
Documenten zoals facturen, leveringsbonnen, contracten, … vormen, naast o.m. afgenomen 
verklaringen, elementen in dit onderzoek. 

Opgelet: Een landbouwer die ten onrechte een perceel aangeeft, wordt gesanctioneerd met 
overaangifte. De landbouwer die verantwoordelijk is voor de hoofdteelt en het perceel 
onterecht niet aangeeft, wordt gesanctioneerd met onderaangifte.  
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Dit kan ook gevolgen hebben voor het al dan niet toekennen van bemestingsrechten. 

8.2 WELKE PERCELEN KUNNEN MET HOOFDBESTEMMING “I” 

AANGEGEVEN WORDEN? 

Percelen die in gebruik worden genomen na de oogst van de hoofdteelt, voor een tweede teelt, 
nateelt of winterteelt, of waarop een niet-subsidiabele teelt wordt verbouwd, kunnen worden 
aangegeven met hoofdbestemming “I”. 

Elk perceel met een subsidiabel gewas dat de landbouwer gebruikt voor de hoofdteelt, moet 
worden aangegeven met hoofdbestemming “A”, voor activatie van betalingsrechten. Meer 
informatie over het gebruik van hoofdbestemmingen is terug te vinden in de fiche 
‘Hoofdbestemmingen’. 

OPGELET: Van de landbouwer die een perceel aangeeft op 31/5 en het opgeeft voor activatie 
van betalingsrechten wordt verwacht dat hij de hoofdteelt verbouwt op het perceel. Een 
perceel met een gewas dat overgenomen wordt voor het ‘normale’ oogstmoment en geen 
onderdeel uitmaakt van een bedrijfsovername, zal meer kans hebben te worden gecontroleerd. 
Een landbouwer die ten onrechte een perceel wel of niet aangeeft, wordt gesanctioneerd met 
overaangifte (ten onrechte aangegeven) of onderaangifte (ten onrechte niet aangegeven). Dit 
kan ook gevolgen hebben voor het al dan niet toekennen van bemestingsrechten. 

8.3 KAN IK BETALINGSRECHTEN ACTIVEREN EN EEN 

INSCHARINGSCONTRACT AFSLUITEN? 

Onder inscharing wordt hier bedoeld: het tijdelijk laten begrazen door dieren van een andere 
landbouwer op een weide die wordt aangegeven in de verzamelaanvraag voor het gebruik 
van de hoofdteelt Van de houder van het perceel wordt verwacht dat hij het perceel zelf 
gebruikt in de periode voor en/of na de inscharing.  

Inscharing wordt niet aanzien als een gebruikswissel. De inschaarder is bijgevolg niet verplicht 
de weide aan te geven in de percelenlijst van de verzamelaanvraag. De houder van het perceel 
kan het perceel aangeven voor activatie van betalingsrechten. Goede afspraken tussen de 
inschaarder en de houder van het perceel zijn belangrijk om conflicten te vermijden.  

OPGELET:  Als de inschaarder de enige gebruiker van het perceel is, is hij de gebruiker voor de 
hoofdteelt en zal hij het perceel moeten aangeven in de verzamelaanvraag. 

Enkel het afsluiten van een inscharingscontract is niet voldoende om op een perceel activatie 
van betalingsrechten te kunnen combineren met begrazing door dieren van een andere 
landbouwer. Tijdens een controle ter plaatse zullen zowel het tijdelijke karakter van de 
inscharing als het eigen gebruik door de houder van het perceel nagegaan worden.  

8.4 WAT IS ‘VERKOOP OP STAM’ 

Een teelt mag vlak voor de oogst worden verkocht waarbij de koper zelf instaat voor de oogst. 
De koper geeft het perceel dan niet aan in zijn verzamelaanvraag.  

De gebruiker van de hoofdteelt geeft het perceel voor de hoofdteelt aan in de 
verzamelaanvraag.  

Opgelet: De verkoper bij verkoop op stam is verantwoordelijk voor de hoofdteelt. Andere 
teelthandelingen door de koper van de oogst, zelfs als ze gefactureerd worden aan de 
verkoper, zijn niet mogelijk bij verkoop op stam. Dit kan bij controle nader onderzocht worden.  

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/perceelsaangifte#Hoofdbestemmingen en andere perceelsbestemmingen
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/perceelsaangifte#Hoofdbestemmingen en andere perceelsbestemmingen
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8.5 WAT WORDT VERSTAAN ONDER ‘TEELTFICHES’? 

Het bijhouden van teeltfiches is niet algemeen verplicht, maar veel landbouwers doen dit al 
voor andere doeleinden. De teeltfiche wordt beheerd door de gebruiker van de teelt. Net zoals 
facturen zijn teeltfiches een element bij twijfel over het eigenlijke gebruik van het perceel. 

Deze teeltfiches kunnen digitaal of op papier worden bijgehouden. Deze teeltfiches kunnen een 
opsomming van teelthandelingen per perceel bevatten (zoals bv voorzien binnen Vegaplan).  

In het kader van de randvoorwaarden is het bijhouden van facturen van teelthandelingen 
en/of aankoop van zaaizaad of plantgoed eveneens toegestaan. In dat geval moeten deze 
facturen op naam staan van de gebruiker van de hoofdteelt zelf. Ook het 
gewasbeschermingsmiddelenregister kan worden gebruikt om het verbouwen van de 
hoofdteelt aan te tonen.  

Meer informatie over de controle van traceerbaarheid binnen de randvoorwaarden kan 
teruggevonden worden in de ‘Brochure randvoorwaarden 2021’, titel 3.1.1.1. 

OPGELET: Op een weide worden doorgaans weinig andere teelthandelingen dan beweiding 
uitgevoerd, waardoor weinig facturen voorhanden zijn. Ook daar geldt echter dat enkel de 
gebruiker van de hoofdteelt, de landbouwer die maait of laat maaien of wiens dieren in de 
weide grazen, de weide mag aangeven voor activatie van betalingsrechten. Tijdelijke begrazing 
door dieren van een andere landbouwer via een inscharingscontract is wel toegelaten (zie ook 
vraag over inscharing). 

8.6 WAT IS DE TERMIJN VOOR VERHUUR VAN 

BETALINGSRECHTEN? 

Er is geen verplichte ‘termijn’ voor verhuur van betalingsrechten. De verhuur start bij indienen 
van de overdracht. Het is belangrijk dat de betalingsrechten op de uiterste indiendatum van de 
verzamelaanvraag (30 april in 2022) bij de huurder in gebruik zijn. De indiendatum van de 
overdracht moet voor 2022 ten laatste 30/04/22 zijn en het einde van de huurperiode ten 
vroegste na 30/04/22. 

8.7 WAT ALS DE HUURDER MIJN BETALINGSRECHTEN NIET 

ACTIVEERT? 

Het is mogelijk dat verhuurde betalingsrechten niet geactiveerd worden door de huurder. Het 
directe gevolg hiervan is dat de huurder voor deze rechten niet uitbetaald zal worden. In de 
meeste gevallen heeft dit geen impact op de verhuurder.  

Het verlies van rechten gaat pas door als de huurder gedurende 2 opeenvolgende jaren niet 
alle rechten die hij in gebruik had tijdens die campagnes, heeft geactiveerd. Het verlies van 
rechten door niet gebruik hangt immers niet af van welke rechten niet geactiveerd zijn maar 
wel van hoeveel rechten er niet geactiveerd zijn.  

Een voorbeeld ter verduidelijking; 

Voorbeeld 1. Huurder X heeft in 2021 al zijn betalingsrechten (BR) geactiveerd. 

BR 2021: 10 BR   BR 2022: 15 BR (waarvan 5 gehuurd) 

Subsidiabele opp. 2021: 13 ha   Subsidiabele opp. 2022: 13 ha 

Niet geactiveerde BR: 0   Niet geactiveerde BR: 2 (maakt niet uit 
welke) 

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/randvoorwaarden
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 In 2021 zijn alle betalingsrechten geactiveerd. In 2022 zijn er 2 betalingsrechten niet 
geactiveerd. Er zijn geen verliezen want er is geen enkel recht dat 2 opeenvolgende 
campagnes niet geactiveerd werd. 

Voorbeeld 2. Huurder X heeft in 2021 NIET al zijn betalingsrechten (BR) geactiveerd. 

BR 2021: 10 BR   BR 2022: 15 BR (waarvan 5 gehuurd) 

Subsidiabele opp. 2021: 7 ha   Subsidiabele opp. 2022: 13 ha 

Niet geactiveerde BR: 3 (maakt niet uit welke) Niet geactiveerde BR: 2 (maakt niet uit 
welke) 

 In 2021 zijn er 3 betalingsrechten niet geactiveerd. In 2022 zijn er 2 betalingsrechten niet 
geactiveerd. Er zijn WEL verliezen want niet alle rechten zijn 2 opeenvolgende 
campagnes geactiveerd. Bij de huurder zullen 2 betalingsrechten vervallen aan de 
reserve. Welke rechten er komen te vervallen, hangt af van de eenheidswaarde. De 
rechten met de laagste eenheidswaarde vervallen aan de reserve, ongeacht of ze 
gehuurd zijn of in eigendom bij de huurder. Indien de 5 gehuurde rechten een lagere 
eenheidswaarde hebben dan de eigen rechten, zullen er 2 gehuurde rechten vervallen 
aan de reserve.  

Verlies van betalingsrechten bij de huurder kan alleen voorkomen wanneer de huurder 
gedurende 2 opeenvolgende jaren meer betalingsrechten dan subsidiabele areaal heeft én de 
gehuurde betalingsrechten de laagste waarde hebben.  

8.8 KOMT ER EEN NIEUWE REFERENTIE VOOR HET TOEKENNEN 

VAN BETALINGSRECHTEN IN HET NIEUWE GLB? 

Na meer dan 3 jaar onderhandelen is er een politiek akkoord over de hervorming van het 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Dit akkoord moet echter nog formeel goedgekeurd 
worden door het Europees Parlement. Dit antwoord is dan ook onder voorbehoud van de 
definitieve goedkeuring door het Parlement. 

Een nieuwe toewijzing van betalingsrechten in het nieuwe GLB is niet mogelijk volgens dit 
politieke akkoord. Als de lidstaat ook in de toekomst gebruik maakt van een systeem met 
betalingsrechten, voorziet het akkoord dat de waarde van de bestaande betalingsrechten 
proportioneel worden aangepast Concreet wil dat zeggen dat er volgens het politiek akkoord 
dat nu op tafel ligt, geen nieuwe betalingsrechten worden toegekend maar dat de huidige 
verder blijven bestaan, mits een aanpassing van de eenheidswaarde. Er is hierbij dan ook geen 
historische referentieperiode die belangrijk is. 

8.9 KAN IN GEBIEDSTYPE 0 OF 1 DE VERANTWOORDELIJKE VOOR 
DE BEMESTING VERSCHILLEND ZIJN VAN DE VERBOUWER VAN 

DE HOOFDTEELT? 

In gebiedstype 0 of 1 blijft het mogelijk dat de landbouwer die verantwoordelijk is voor 
bemesting niet  de hoofdteelt verbouwt, ook voor winterteelten. 

In gebiedstype 2 of 3 geldt wel dat bemestingsrechten enkel toegekend worden indien de 
verantwoordelijke voor de bemesting ook de hoofdteelt verbouwt. 
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8.10 MOET EEN BUITENLANDER DE VLAAMSE PERCELEN DIE 

GEBRUIKT WORDEN AANGEVEN IN DE VERZAMELAANVRAAG? 

Alle Vlaamse landbouwpercelen die gebruikt worden voor landbouwdoeleinden moeten 
worden aangegeven in de verzamelaanvraag, ook door buitenlandse landbouwers.  

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. 

 


