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 PRE-ECOREGELINGEN – ALGEMEEN 

1.1 Zijn pre-ecoregelingen verplicht toe te passen door de 
landbouwers (zoals vergroening)? 

 Neen, pre-ecoregelingen zijn niet verplicht. Het is een keuze van de landbouwer om er mee aan de 
slag te gaan. Een beetje vergelijkbaar met de agromilieuverbintenissen voor inzaai 
vlinderbloemigen of mechanische onkruidbestrijding bijvoorbeeld, maar dan éénjarig, alleen in 
2022. 
 

1.2 Er is steeds sprake van maximale subsidiebedragen. Waarom? En 
zijn er ook minimale subsidiebedragen? 

 Voor de pre-ecoregelingen in 2022 is een bepaald budget voorzien. Als er heel veel landbouwers 
deelnemen aan de pre-ecoregelingen zou het kunnen dat dit budget ontoereikend is. In dat geval 
zullen bedragen die uitbetaald kunnen worden lager zijn dat de vooropgestelde maximale 
subsidiebedragen. Er zijn geen minimale subsidiebedragen vastgelegd.   
 

1.3 Kunnen de subsidies voor pre-ecoregelingen gecombineerd 
worden met andere subsidies? Is er een plafond op het 
gecumuleerde bedrag? 

 In bepaalde gevallen kunnen de subsidies voor pre-ecoregelingen gecombineerd worden met 
elkaar of met andere subsidies zoals EAG vergroening, agromilieumaatregelen of bio-hectaresteun. 
Zie combinatietabel voor welke combinaties mogelijk zijn. Let wel: Wanneer pre-ecoregelingen 
onderling of pre-ecoregelingen met agromilieumaatregelen worden gecombineerd zijn er 
plafondbedragen van toepassing. Zo kan voor éénjarige gewassen maximaal 600 euro/ha 
uitbetaald worden, voor gespecialiseerde blijvende teelten (bijvoorbeeld fruitteelten) maximaal 
900 euro/ha en voor andere teelten (zoals grasland) maximaal 450 euro/ha.  
Deze plafondbedragen zijn niet van toepassing bij combinatie van pre-ecoregeling met bio-
hectaresteun. 
 

 INZAAI VAN PRODUCTIEF KRUIDENRIJK GRASLAND 

2.1 Is doorzaai van kruiden in bestaand grasland ook toegelaten? 

 Neen, dat is niet toegelaten. Doorzaai heeft immers een erg kleine kans op slagen en wordt 
daarom niet ondersteund. 
 

2.2 Komt productief kruidenrijk grasland dat de voorbije jaren (bvb. 
najaar 2020) al werd ingezaaid in aanmerking voor subsidie? 

 Neen, de pre-ecoregelingsubsidie is enkel voor inzaai van kruidenrijk grasland vanaf najaar 2021. 
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2.3 Moet het mengsel als commercieel mengsel aangekocht worden of 
mag het ook zelf samengesteld worden op de boerderij? 

 Beide zijn mogelijk. Wel moet van alles (commercieel mengsel of apart aangekochte zaden) de 
factuur minstens 10 jaar bijgehouden worden en moeten de verhoudingen uit de regelgeving van 
de verschillende soorten (grassen, kruiden, vlinderbloemigen) in het mengsel gerespecteerd 
worden (=min. 2 grassoorten uit de lijst, min. 5 kruiden + vlinderbloemigen uit de lijst, waarvan 
min. 2 kruiden en min. 1 vlinderbloemige). 
 

2.4 Mogen er nog extra andere kruiden of vlinderbloemigen die niet in 
de lijst staan opgenomen worden in het mengsel? 

 Ja, dat mag. Zolang voldaan is aan de vereisten van het mengsel (=min. 2 grassoorten uit de lijst, 
min. 5 kruiden + vlinderbloemigen uit de lijst, waarvan min. 2 kruiden en min. 1 vlinderbloemige) 
mag daarnaast eventueel ook nog een ander kruid of vlinderbloemige (niet uit de lijst) 
opgenomen worden in het mengsel. 
 

2.5 Als ik in najaar 2021 nog productief kruidenrijk grasland inzaai, 
met welke teeltcode moet ik dit dan aangeven als nateelt in mijn 
verzamelaanvraag 2021? 

 Teeltcode 63 – graskruidenmengsel. 
 

2.6 Facturen moeten 10 jaar bijgehouden worden. Geldt dit ook voor 
de etiketten?  

 Neen, de etiketten/certificaten hoeven voor deze pre-ecoregeling subsidiemaatregel niet 
bijgehouden te worden. 
 

2.7 Is er een uiterste datum waarop de inzaai moet gebeurd zijn? 

 Neen, er is geen uiterste inzaaidatum vastgelegd. Maar de teelt moet wel aanwezig zijn als 
hoofdteelt. Eind mei moet de teelt er dus zeker al staan. Het meeste kans voor een succesvolle 
teelt wordt bekomen bij inzaai in het najaar (2021).  
 

2.8 Mag ingezaaid productief kruidenrijk grasland begraasd worden? 

 Ja, dat mag. Er is geen verbod op begrazen van deze percelen. Let wel: te veel begrazen kan leiden 
tot vertrappeling en verdwijnen van bepaalde soorten. 
 

2.9 Enkel percelen bouwland in 2020 en 2021 komen in aanmerking. 
Bouwland = akkerland, of welke definitie wordt hier gehanteerd? 

 Bouwland zijn de akkerbouwpercelen, inclusief tijdelijk grasland, maar dus geen blijvend grasland 
of blijvende teelten. 
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2.10 Wanneer ingezaaid productief kruidenrijk grasland vijf jaar 
aanligt, wordt het dan blijvend grasland of blijft het bouwland? 

 Ingezaaid productief kruidenrijk grasland is grasland, dus krijgt na vijf jaar aanliggen de status 
blijvend grasland.  

 

 

 ECOLOGISCH BEHEERD GRASLAND 

3.1 Ecologisch beheerd grasland kan niet toegepast worden op 
percelen in kwetsbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha. Wat 
met percelen met ontheffing voor de nulbemesting? 

 Ecologisch beheerd grasland kan toegepast worden op percelen met ontheffing. Er moet wel aan 
alle subsidievoorwaarden voldaan worden, dus ook die rond bemesting. 
 

3.2 Kan ecologisch beheerd grasland toegepast worden op percelen 
met teeltcode 6 – begraasde niet-landbouwgrond?  

 Neen, dit kan enkel op percelen subsidiabel landbouwareaal. Begraasde niet-landbouwgrond komt 
dus niet in aanmerking voor subsidie. 
 

3.3 Mag ecologisch beheerd grasland begraasd worden en zo ja, vanaf 
welke datum?  

 Er zijn geen voorwaarden opgenomen in verband met begrazing. Dat is dus (het hele jaar) 
toegestaan. 
 

3.4 Zijn er bepaalde maaidatums die gerespecteerd moeten worden 
bij ecologisch beheerd grasland? 

 Er zijn geen voorwaarden opgenomen in verband met maaien en maaidata. 
 

3.5 Er mag geen kunstmest aangebracht worden op ecologisch 
beheerd grasland. Drijfmest voeren mag dus wel? 

 Ja, dat mag. 
 

3.6 Er mag geen kunstmest aangebracht worden op ecologisch 
beheerd grasland. Wat wordt juist verstaan onder kunstmest? Mag 
kali eventueel wel aangevoerd worden?  

 Volgens de definitie van VLM Mestbank wordt met 'kunstmest' elke stof bedoeld die stikstof- of 
fosforverbindingen bevat en die op het land wordt gebruikt ter bevordering van de gewasgroei, 
en die met een industrieel proces vervaardigd werd, met inbegrip van het ammoniumsulfaat uit 
spuiwater. (Art 3, §5 Mestdecreet)  
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Een meststof die geen N en geen P bevat (bv. kieseriet) valt niet onder de definitie van kunstmest. 
 

3.7 Er mag geen kunstmest aangebracht worden op ecologisch 
beheerd grasland. Verlies je dan de kunstmestruimte in je 
mestbalans? Of mag die op andere percelen gebruikt worden? 

 In de mestbalans wordt met werkzame stikstof gerekend. Er wordt hierin geen onderscheid meer 
gemaakt tussen kunst- of dierlijke mest. Voor het niet gebruiken van kunstmest zal er niets 
afgetrokken worden in de mestbalans. 
 

3.8 Er mag geen kunstmest aangebracht worden op ecologisch 
beheerd grasland. Wat met digestaat van een vergister (niet 
dierlijke mest, maar fruit, groenten, groentenafval,…)? 

 Digestaten zonder dierlijke mest zijn een ‘andere meststof’, dus geen kunstmest. 

 

 INZAAI VAN MILIEU-, KLIMAAT- EN BIODIVERSITEITS-
VRIENDELIJKE TEELTEN 

4.1 ALGEMEEN: Inzaai van milieu-, klimaat en 
biodiversiteitsvriendelijke teelten komen enkel als hoofdteelt in 
aanmerking. Wanneer spreken we over hoofdteelt? 

 De hoofdteelt is de teelt die volgens de gangbare teeltpraktijk op een perceel overwegend 
aanwezig is van 15 mei tot 31 augustus. 

 

4.2 ALGEMEEN: Is er een uiterste datum waarop de inzaai moet 
gebeurd zijn? 

 Neen, er zijn geen uiterste inzaaidata vastgelegd. Maar de teelt moet aanwezig zijn en geteeld 
worden als volwaardige hoofdteelt. Eind mei moet de teelt er dus zeker al staan. 
 

4.3 ALGEMEEN: Moet het mengsel (faunamengsel of mengteelt 
eiwitteelten) als commercieel mengsel aangekocht worden of mag 
het ook zelf samengesteld worden op de boerderij? 

 Beide zijn mogelijk. Wel moet van alles (commercieel mengsel of apart aangekochte zaden) de 
factuur minstens 10 jaar bijgehouden worden en moeten de opgelegde 
verhoudingen/hoeveelheden uit de wetgeving gerespecteerd worden (zie fiche met 
subsidievoorwaarden). 
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4.4 ALGEMEEN: Facturen moeten 10 jaar bijgehouden worden. Geldt 
dit ook voor de etiketten?  

 Neen, de etiketten/certificaten hoeven voor deze pre-ecoregeling subsidiemaatregel niet 
bijgehouden te worden.  
 

4.5 ALGEMEEN: Komt wintergerst en wintertarwe die wordt ingezaaid 
in sept/okt 2021 ook in aanmerking?  

 Zuivere wintertarwe of wintergerst komt niet in aanmerking als milieu-, klimaat- of 
biodiversiteitsvriendelijke teelt. 

 Als mengteelt met een vlinderbloemige (voedererwten of veldbonen) kan het eventueel wel als 
eiwitteelt. Zie fiche voor de voorwaarden. 

 In beheergebieden voor akkervogelsoorten komen zomergranen wel in aanmerking. Reden is dat 
de gewasdensiteit van wintergranen niet optimaal is voor de akkervogels. Door de meer open 
gewasstructuur van zomergranen is er meer ruimte om te nestelen en te foerageren en kunnen 
kuikens zich makkelijker verplaatsen. 
 

4.6 EIWITTEELTEN: Waarom komt de teelt van luzerne of zuivere 
klaver niet in aanmerking als eiwitteelt?  

 De pre-ecoregelingen zijn van toepassing in 2022 en deze maatregel is enkel voorzien voor 
éénjarige teelten. Luzerne en klaver zijn typisch meerjarige teelten. 
 

4.7 EIWITTEELTEN: Mag een mengteelt van granen en vlinderbloemigen 
als GPS (gehele planten silage) geoogst worden? 

 Ja, dat mag. Er is voor de pre-ecoregeling inzaai van milieu-, klimaat en biodiversiteitsvriendelijke 
soorten geen datum vastgelegd waarop de mengteelt ten vroegste geoogst mag worden.  
Let wel: een méteil teelt die vroeg op het jaar geoogst wordt om vervolgens nog maïs op het 
perceel te zetten komt niet in aanmerking voor subsidie, want is geen hoofdteelt. 
 

4.8 EIWITTEELTEN: Komt een mengteelt van maïs en 
veldbonen/voedererwten ook in aanmerking als eiwitteelt?  

 Neen, enkel mengteelten van granen met voedererwten/veldbonen komen in aanmerking voor 
deze pre-ecoregeling. Maïs wordt hierbij niet beschouwd als een graangewas. 
 

4.9 DIEPWORTELENDE MAAIGEWASSEN: Komen gele mosterd en 
bladrammenas als groenbedekker na graanteelt ook in 
aanmerking voor de subsidie? 

 Neen, om in aanmerking te komen als pre-ecoregeling moeten deze teelten als hoofdteelt geteeld 
worden. 
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4.10 DIEPWORTELENDE MAAIGEWASSEN: Is het ok dat ik gele mosterd 
vroeg op het jaar inzaai en vervolgens begin juni bonen of mais 
op het perceel zet? 

 Neen, om in aanmerking te komen als pre-ecoregeling moeten deze teelten als hoofdteelt geteeld 
worden. Gele mosterd of bladrammenas kunnen enkel als hoofdteelt beschouwd worden als ze op 
31/5 maar ook overwegend in de periode van 15/5 tot 31/8 op het perceel staan. Indien niet wordt 
de teelt die erop volgt als hoofdteelt beschouwd en de gele mosterd of bladrammenas als 
voorteelt. 
 

4.11 FAUNAVRIENDELIJKE TEELTEN: Hoe kan ik weten of een perceel in 
het beheergebied voor akkervogelsoorten ligt (= vereiste voor 
zomergraan en faunamengsel)? 

 De beheergebieden voor akkervogelsoorten kunnen geraadpleegd worden in de verzamelaanvraag 
op e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Zowel bij de perceelsinfo in de percelentabel (veldje 
‘gelegen in akkervogelgebied’) als in het grafische luik: bij ‘andere lagen’ de laag ‘extra informatie 
raadplegen (beheergebieden akkerfauna 2021)’ aanvinken.  
Bij het opvragen van de info van een perceel wordt dan weergegeven of het perceel gelegen is in 
een beheergebied voor akkervogelsoorten. 

                  

 

Of op www.geopunt.be: Bij ‘kaarten’ >> ‘Natuur en Milieu’ >> ‘Milieu’ >> ‘beheergebieden 
akkervogelsoorten’ aanvinken.  

http://www.landbouwvlaanderen.be/
http://www.geopunt.be/
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4.12 FAUNAVRIENDELIJKE TEELTEN:  Voor faunamengsel is er een 
minimale aanhouddatum. Is deze afhankelijk van de 
landbouwstreek (bvb. korter voor de polders)? 

 Neen, de minimale aanhouddatum voor faunamengsel is niet verschillend per landbouwstreek en 
is overal 15 maart 2023. 
 

 PRECISIELANDBOUW – AUTOMATISCHE (RTK-) GPS-
AANSTURING 

5.1 Is het voldoende dat enkel de trekker van gps is voorzien?  

 Enkel gps op de trekker volstaat niet voor de pre-ecoregeling. De spuitmachines (en/of 
korrelmeststofstrooier) moet ook via gps worden aangestuurd. De sectieafsluiting moet 
automatisch (=gps-gestuurd op basis van de positie) gebeuren, zonder menselijke tussenkomst. 
 

5.2 Volstaat een sproeier met automatische sectieafsluiting per 3 
meter of moet dit dop per dop kunnen gebeuren?  

 Een automatische sectieafsluiting per 3 meter volstaat. Dit hoeft niet dop per dop te kunnen 
gebeuren. Let wel: het moet gaan om een automatische (gps-aangestuurde) sectieafsluiting, 
zonder menselijke tussenkomst. 
 

5.3 Telt gps-zaaien met rijenbemesting mee?  

 Voor de pre-ecoregeling valt rijenbemesting tijdens het zaaien buiten de maatregel. Voor deze 
maatregel doelen we op het breedwerpig toedienen van korrelmeststoffen via automatische 
(RTK)gps-aansturing op de hoofdteelt. 
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5.4 Hoe kan ik aantonen dat ik gewasbeschermingsmiddelen en/of 
korrelmeststoffen gps-aangestuurd heb toegediend?  

 Als u als landbouwer zelf precisielandbouw toepast, moet u op elk moment de machines kunnen 
tonen met functionerende besturing. Dat kunnen eigen machines zijn of eventueel machines die u 
bv. via een machinering samen met collega’s gebruikt. 

 Als een loonwerker de precisielandbouw op uw percelen toepast, moet u de facturen van de 
loonwerker op uw naam op elk moment kunnen voorleggen. 
 

 Om de toepassing van precisielandbouw op elk perceel te kunnen aantonen, moet u op elk 
moment één van de volgende bewijsstukken (per perceel) kunnen voorleggen: 

1. de as-applied kaarten die de gps aanmaakt en die aangeven hoe de toediening van 
gewasbeschermingsmiddelen, korrelmeststoffen of kalk daadwerkelijk uitgevoerd is: zie 
vraag ‘Hoe kan ik de as-applied (vertaling: ‘zoals uitgevoerd’) kaarten van de gps halen?' 

2. de (geotagged) foto’s die de toepassing van precisielandbouw aantonen: meer info volgt 
als de applicatie LV-AgriLens | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) klaar is; 
zie ook: ‘Wat moet er op de foto staan?’ 

3. de facturen van de loonwerker: zie vraag ‘Wat moet er op de factuur van de loonwerker 
staan?’ 

 

5.5 Mag de precisielandbouw ook door een loonwerker uitgevoerd 
worden? 

 Ja, dat mag. Zie fiche en verdere vragen in deze lijst voor meer details over welke bijkomende 
bewijzen moeten bijgehouden worden indien een loonwerker (een deel van) de precisielandbouw 
uitvoert. 

 

5.6 Factuur loonwerkers  

5.6.1 Wat moet er op de factuur van de loonwerkers staan?  

 Zie modelfactuur op de webpagina ‘Pre-ecoregelingen’ 

5.6.2 Wat als alle noodzakelijke gegevens al op de perceelsfiche van de landbouwer 
staan, is dat ook voldoende?  

 Neen. Naast de perceelsfiche van de landbouwer, moet er ook altijd een duidelijk bewijs zijn van 
de loonwerker. Op de factuur van de loonwerker moeten dus alle noodzakelijke gegevens worden 
vermeld. Dat kan gebeuren via een bijlage bij de factuur, zoals bv. een perceelsfiche die de 
loonwerker voor de landbouwer heeft gemaakt. 

 

5.7 Moet de loonwerker bij iedere behandeling op eenzelfde perceel 
alle data telkens toepassen of volstaat 1 maal per perceel per jaar? 

 De landbouwer moet voor elke behandeling op een perceel kunnen aantonen dat die is uitgevoerd 
met precisielandbouw. Als de loonwerker maar één factuur per perceel per jaar opstelt, zullen 
daarop dus alle behandelingsdata moeten vermeld worden. 

 

https://lv.vlaanderen.be/nl/node/10007#precisie
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5.8 Als bewijsmateriaal kan de landbouwer ook een foto doorsturen 
via de LV-AgriLens app of digitaal zolang de app nog niet 
beschikbaar is. Wat moet er op de foto staan?  

 De voorwaarden voor de foto’s zijn:  
 

1. De foto’s moeten worden genomen op het behandelde perceel, (al dan niet) geotagged 
2. Op de eerste foto moet het volledige gps-scherm duidelijk zichtbaar zijn met de 

werkgangen (na de behandeling) 
3. Op de tweede foto (van het scherm of de machine) is duidelijk welke behandeling er 

gebeurde op het perceel (gewasbeschermingsmiddelen, korrelmeststoffen of kalk).  
4. Er moet een foto zijn van elke behandeling op elk perceel dat in aanmerking komt voor de 

subsidie 

 

5.9 Hoe kan ik de as-applied (vertaling: ‘zoals uitgevoerd’) kaarten van 
de gps halen?  

 Neem contact op met de leverancier van jouw gps of van je spuittoestel en/of 
meststoffenstrooier. 

 

5.10 Hoe moet de landbouwer het afkantstrooien van 
korrelmeststoffen bewijzen?  

 Als u als landbouwer zelf precisielandbouw toepast, moet u op elk moment de machine met het 
afkantstrooisysteem kunnen tonen. 

 Als een loonwerker de precisielandbouw op uw percelen toepast, moet u de facturen van de 
loonwerker op elk moment kunnen voorleggen, waarop duidelijk vermeld staat dat afkantstrooien 
werd toegepast. 

 

5.11 Kan precisielandbouw ook op graslandpercelen uitgevoerd 
worden, of is het enkel voor akkerbouw? 

 Precisielandbouw kan ook op graslandpercelen uitgevoerd worden. Om in aanmerking te komen 
voor de pre-ecoregeling moet de precisielandbouw op bedrijfsniveau uitgevoerd worden: Op 
minstens 80% van het areaal subsidiabele hoofdteelten (zie fiche voor meer details). 
Graslandpercelen vallen daar ook onder.  

 
5.12 Mag de precisielandbouw ook op slechts één teelt (bvb. maïs) 

toegepast worden? 

 Om in aanmerking te komen voor de pre-ecoregeling moet de precisielandbouw op bedrijfsniveau 
uitgevoerd worden op minstens 80% van het areaal subsidiabele hoofdteelten (zie fiche voor meer 
details). 
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5.13 Wat met een dubbele teelt op een perceel waarbij ik op één teelt 
wel precisielandbouw toepas en op de andere niet?  

 De hoofdteelt telt. Hierop moet de maatregel zeker worden toegepast.  

 

5.14 Is 1 fractie vloeibare kunstmeststof toedienen op grasland 
voldoende om voor grasland ook in orde te zijn voor het deel 
gewasbeschermingsmiddelen?  

 Neen. Als je werkt met vloeibare kunstmeststoffen dan moet je die toepassen samen met de 
gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Als er niet gesproeid wordt (GBM), dan kun je de maatregel 
dus niet invullen door alleen 1 keer vloeibare kunstmeststoffen toe te passen. 
 

 

5.15 Wanneer gekozen wordt om precisielandbouw toe te passen op 
gewasbeschermingsmiddelen OF korrelmeststoffen, mag ik dan op 
sommige percelen het ene doen en op andere percelen het 
andere?  

 Ja, dat mag. Je kan op een deel van de percelen precisielandbouw gewasbeschermingsmiddelen 
toepassen en op een ander deel korrelmeststoffen. Er moet wel op minstens 80% van het areaal 
minstens één van beide via precisielandbouwtechnieken toegepast worden.  

5.16 Als 25% van mijn totale areaal weides zijn die niet bemest of 
besproeid worden (alleen organische mest), maar op de rest van 
mijn percelen wordt wel precisielandbouw toegepast: kom ik dan 
in aanmerking voor de subsidie? 

 Er wordt gekeken naar het totale aantal subsidiabele percelen. Daarvan moet minstens 80% 
voldoen aan alle voorwaarden (75% is dus niet voldoende). Er worden echter verschillende 
percelen uitgesloten van het subsidiabele areaal. Raadpleeg zeker de fiche zodat u hiermee 
rekening kan houden wanneer u de maatregel aanvraagt. 

5.17 Als een landbouwer zowel gewone gps als RTK-gps toepast op zijn 
bedrijf, welk steunbedrag krijgt hij dan?  

 Als RTK-gps en niet RTK-gps door elkaar of naast elkaar gebruikt worden, dan val je terug op het 
laagste steunbedrag (horend bij de laagste nauwkeurigheid). Het is wel zo dat de vergoeding voor 
1 maatregel met RTK-gps gelijk is aan 2 maatregelen met niet RTK-gps en dat er zo geen verschil is 
in de vergoeding. 
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 PRECISIELANDBOUW – PLAATSSPECIFIEK BEKALKEN 

6.1 Wat is een taakkaart? Waar kan ik die vinden of wie kan die 
aanmaken? 

 Een taakkaart is een kaart die - via GPS - een machine aanstuurt en zo plaatsspecifieke acties kan 
uitvoeren. Er zijn heel veel taakkaarten mogelijk in functie van wat je wilt doen. Voor deze 
maatregel (plaatsspecifiek bekalken) wil dat dus zeggen dat de kaart aangeeft waar er meer of 
minder kalk moet gestrooid worden.  
Om een taakkaart te kunnen aanmaken is er eerst een bodemscan (inclusief analyse van 
grondmonsters ter kalibratie) nodig, om de variabiliteit in pH binnen het perceel in kaart te 
brengen (= variatiekaart). Deze wordt vervolgens omgezet in een taakkaart zodat men via gps 
variabel kan gaan bekalken, op maat van het perceel. Deze taakkaart kan dus niet door de 
landbouwer zelf aangemaakt worden. Er zijn verschillende firma’s die na een bodemscan een 
taakkaart kunnen aanmaken.  
 

6.2 Zijn er bepaalde specificaties waaraan de taakkaart moet 
voldoen? 

 De taakkaart moet opgemaakt zijn ten vroegste op 30 september 2021 na een recente bodemscan. 
Verder moet de taakkaart opgemaakt zijn op basis van een bodemscan inclusief analyse van 
grondmonsters ter kalibratie.  
Andere specificaties zoals bijvoorbeeld het formaat (bijvoorbeeld isoXML of shp) zijn niet 
vastgelegd. Dat is immers afhankelijk van het GPS-type dat gebruikt wordt door de toepasser.  
 

6.3 Waarom is een taakkaart alleen geldig als die is aangemaakt vanaf 
30/09/2021 en die van eerder niet? 

 We hebben de datum van 30 september genomen omdat die volgt uit de datum van de 
inwerkingtreding van het Besluit van de Vlaamse Regering. 

 

6.4 Kan ik ook via de GMO een terugbetaling voor een bodemscan en 
bijhorende opmaak van een taakkaart ontvangen?  

Via de GMO kan ook terugbetaling voor een bodemscan en bijhorende opmaak van een taakkaart 
aangevraagd worden. Let wel: Beide subsidies kunnen NIET gecombineerd worden. De landbouwer 
moet kiezen via welk kanaal (GMO of pre-ecoregeling) hij terugbetaling wil aanvragen.  

 

6.5 Met welke producten kan ik de bekalking uitvoeren?  

 Alle zuivere kalkproducten zijn daarvoor toegelaten alsook schuimaarde. Kalkslib kan niet gebruikt 
worden. Vanzelfsprekend moet de bekalking plaatsspecifiek gebeuren aan de hand van een 
taakkaart en GPS aansturing. 
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6.6 Wanneer er kalk wordt gestrooid op RTK-gps en de strooier is 
voorzien van een afkantstrooisysteem, zijn er dan ook premies 
mogelijk? 

 Neen, voorlopig is er enkel een premie voor het plaatspecifiek bekalken. Dit betekent dat 
het bekalken zo correct mogelijk moet gebeuren aan de hand van taakkaarten waaraan een 
bodemscan voorafgaat. 

 

6.7 Waar kan ik de premie aanvragen voor plaatsspecifieke bekalking? 

 Via de verzamelaanvraag. In de percelentabel moet de bijkomende bestemming 'EPK' geplaatst 
worden op elk perceel waarvoor een taakkaart is aangemaakt en waarop plaatsspecifiek wordt 
bekalkt in 2022. 

 VERHOGEN VAN HET EFFECTIEVE ORGANISCHE 
KOOLSTOFGEHALTE VAN BOUWLAND VIA HET 
TEELTPLAN  

7.1 Hoe kan je weten of je teeltplan in aanmerking komt voor de 
organische koolstofopbouw? 

 In de verzamelaanvraag zal een tool voorzien worden om te zien of het teeltplan in aanmerking 
komt voor deze pre-ecoregeling. Er staat ook al een tabel met indicatie van EOC-waarden van de 
verschillende teelten op de website. 

 

7.2 Enkel percelen bouwland in 2020 en 2021 komen in aanmerking. 
Bouwland = akkerland, of welke definitie wordt hier gehanteerd?   

 Bouwland zijn de akkerbouwpercelen, inclusief tijdelijk grasland, maar dus geen blijvend grasland 
of blijvende teelten. 
 

 

 


