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Beperkte aanvragen agromilieumaatregelen 
indienen van 13 tot 30 november 2020 
 
Vanaf vrijdag 13 november tot uiterlijk maandag 30 november 2020 kunnen de klaargezette 
verlengingen van aflopende verbintenissen en uitbreidingen van lopende verbintenissen ingediend 
worden via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket. 
 
Omdat het GLB afloopt eind 2020, zijn in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen 
uitgewerkt. Vanaf 2021 zijn de verbintenisaanvragen hierdoor beperkt (onder voorbehoud van 
goedkeuring van Vlaamse Regering). 
 
Voor de LV-agromilieuverbintenissen betekent dit: 

 Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021), dus geen nieuwe inschrijvingen en 
hernieuwingen meer mogelijk. 

 Aflopende verbintenissen (eind 2020) kunnen indien gewenst met één jaar verlengd worden 
in 2021, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/hetzelfde verbintenisaantal. 

 Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen, kan indien gewenst 
de verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De 
looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden. 

 Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte/-aantal verhogen met meer dan 20%, waardoor 
een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen. 

 
Welke agromilieuverbintenissen? 
 
Het Departement Landbouw en Visserij beheert de lopende agromilieuverbintenissen voor de teelt 
van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha afhankelijk van de teelt), mechanische onkruidbestrijding 
(260 euro/ha), de verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha), de teelt van vezelvlas met 
verminderde bemesting (240 euro/ha) en het behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap en 150 
of 175 euro/rund). 
 
Beperkte aanvraagprocedure: voorafgaande aanvraag via het e-loket 
 
Het departement beoordeelt de aanvragen op basis van het budget dat beschikbaar is voor de 
maatregel. Uiterlijk op 31 december 2020 ontvangt de aanvrager een goedkeuring of weigering van 
zijn aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag vraagt de landbouwer de uitbetaling van de subsidie 
aan via de verzamelaanvraag. 
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Wat met de nog lopende agromilieuverbintenissen? 
 
Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische 
onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde 
bemesting en het behoud van lokale veerassen hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. 
Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van een lopende verbintenis kunnen ze, indien gewenst, 
wel een aanvraag via een klaargezette uitbreiding indienen om hun verbintenisoppervlakte of 
verbintenisaantal tot maximaal 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende 
verbintenis. 
 
Voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode is geen voorafgaande 
inschrijving vereist: een nieuwe verbintenis kan aangevraagd worden via de 
verzamelaanvraag 2021. 
 
 

 
VACcent klanten worden door het VAC individueel geïnformeerd 

over de mogelijkheden van aanvraag. 
 


