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Verzamelaanvraag 2019
Wat je als bioboer moet weten
De verzamelaanvraag 2019 staat klaar op het e-loket. Je kan je verzamelaanvraag indienen
tot en met zaterdag 21 april. Alle nodige informatie vind je op de website van het
Departement Landbouw en Visserij. Nieuwigheden vind je op deze pagina. Voor specifieke
vragen kan je terecht bij de buitendiensten.
Hieronder willen we even wijzen op de punten die specifiek betrekking hebben op de
biologische landbouwproductie.

Disclaimer: We proberen je zo correcte en accuraat mogelijke informatie te geven over de
bio-gerelateerde aspecten van de verzamelaanvraag. BioForum is niet aansprakelijk voor
eventuele foute informatie. Neem bij twijfel best rechtstreeks contact op met het
Departement Landbouw & Visserij.

Vergroeningsvereisten: bio voldoet automatisch
De directe steun bestaat deels uit een vergroeningspremie. Landbouwers krijgen de
verroeningspremie als compensatie voor specifieke inspanningen die ze doen voor het
toepassen van klimaat- en milieuvriendelijke praktijken.
Biologische producenten voldoen automatisch aan de voorwaarden voor de
vergroeningspremie voor die percelen die gecertificeerd zijn. Je ontvangt automatisch de
vergroeningspremie voor je biologische percelen. Voor de eventuele niet-gecertificeerde
percelen moet je wel voldoen aan de vergroeningsverplichtingen.
In bepaalde gevallen kan het nuttig zijn om afstand te doen van dit recht automatisch te
voldoen aan de voorwaarden voor de vergroeningspremie, met name om dubbelfinanciering
te vermijden met de premie voor vlinderbloemigen of met de biologische hectarepremie. (Zie
verder).

Blijvend grasland
Vroeger vielen de voorwaarden omtrent het behoud van blijvend grasland onder de
“randvoorwaarden”. De laatste jaren valt dit onder de vergroeningsmaatregelen. Dat heeft
als gevolg dat deze vereisten, in tegenstelling tot vroeger, niet gelden voor biologische
producenten, behalve wanneer je afstand neemt van het recht om automatisch te voldoen
aan de voorwaarden voor de vergroeningspremie.
Als je zou overwegen om grasland te scheuren, ga dan wel na of het perceel niet onder
andere wetgeving beschermd wordt. Zo zijn er ook percelen blijvend grasland die beschermd
worden onder de natuurwetgeving of onder de wetgeving erfgoed. De vrijstelling geldt
immers niet voor die types grasland. Via deze link vind je terug hoe je dit kan verifiëren (zie
checklist).

Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG) mag niet gescheurd worden. Het gaat dan
om graslanden die door de aanwezige fauna en flora ecologisch kwetsbaar zijn en waarvor
bescherming dus nodig is. Meer informatie over deze EKBG’s vind je onder deze link, meer
bepaald onder “Vergroening – behoud blijvend grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend
grasland). EKGB wordt op twee manieren aangeduid op de kaart van de verzamelaanvraag:
- Rood vertikaal gearceerd: scheurverbod en verbod op reliëfwijziging, maar er mag
doorgezaaid worden;
- Rood horizontaal gearceerd: scheurverbod, verbod op reliëfwijziging én
doorzaaiverbod.
Niet alle beschermd grasland is zichtbaar op de verzamelaanvraag. Bij twijfel kan je de
informatieve kaart raadplegen, nml. via https://tinyurl.com/beschermde-graslanden: klik
vervolgens op “bekijk op kaart”. Op die kaart zie je ook waar een verbod geldt of waar je
vergunningsplichtig bent (zie knop “legende”).
Akkerland gelegen in beschermde gebieden wordt permanent grasland (en wordt dus als
dusdanig beschermd) na vier jaar grasland (gras of grasklaver) en niet na vijf jaar zoals bij
de landbouwwetgeving.

Verbod op dubbelfinanciering
Europa laat niet toe dat dezelfde maatregel twee keer gesubsidieerd wordt. Dat heeft als
gevolg dat bepaalde combinaties van subsidies op dezelfde oppervlakte niet mogelijk zijn of
kunnen leiden tot een verlaagde uitbetaling. Alle informatie over de dubbelfinanciering vind
je via deze link (zie fiche “dubbele financiering en combinaties van subsidiemaatregelen”).
Kijk ook naar de flow chart “dubbelfinanciering”.
Goed nieuws: de mogelijke dubbelfinanciering voor wie de premie “vlinderbloemigen” (VLI)
heeft, is niet langer van tel! Tot voor kort gold een vrijstelling van de vereiste “ecologisch
focusgebied” voor wie meer dan 15 ha bouwland had en meer dan 75% grasachtigen
(waaronder grasklaver). Maar dat had als nadelig neveneffect dat de VLI premie niet werd
uitbetaald voor de oppervlakte VLI die moest gebruikt worden om aan de 75% grasachtigen
te geraken. Die regel is nu afgeschaft, maw de VLI premie wordt niet langer gekort!
Mogelijke dubbelfinanciering als gevolg van vrijstelling als bioproducent
Indien je over meer dan 15 ha bouwland beschikt, dan zijn er kansen op dubbelfinanciering
als gevolg van de vrijstelling van de vergroeningsvereisten als bioproducent.
Indien de nadelen voor jouw bedrijf te groot zijn, kan je er hier wel voor opteren om afstand
te nemen van deze vrijstelling. Uiteraard moet je dan, net zoals gangbare boeren, voldoen
aan de vergroeningsvereisten. Voordeel is dat je dan zelf kan kiezen welke EAG’s je wil
inzetten.
Als bioboer zijn er dan combinaties mogelijk met verschillende “potentiële” EAG’s. Door
wijzingen in de voorwaarden van sommige EAG’s (namelijk de vereiste “verbod op gebruik
van pesticiden”), zijn er vorig jaar enkele combinaties bijgekomen.
Concreet gaat het over volgende combinaties waarbij je (een gedeelte van) een premie kan
verliezen omwille van dubbelfinanciering met potentiële EAG’s.

De VLI premie:
-

vervalt in combinatie met potentieel EAG stikstofbindende gewassen. Dit geldt niet
voor grasklaver of grasluzerne omdat die onder EAG niet als stikstofbindende
gewassen worden beschouwd (maar wel onder de vlinderbloemigenpremie).
vervalt in combinatie met potentieel EAG 1 meter teeltvrije zone. De 1 m teeltvrije
zone is een mogelijke EAG, die vergroeningsplichtige landbouwers kunnen laten
meetellen. Ze zijn gelegen langs waterlopen, -vlakken en –lijnen zoals weergegeven
in de verzamelaanvraag.

De biohectarepremie:
- wordt verminderd tot 20% van het oorspronkelijke bedrag in combinatie met
potentieel EAG “stikstofbindende gewassen” (dus nie in geval van grasklaver of
grasluzerne);
- vervalt in combinatie met potentieel EAG “bosranden zonder productie”;
- wordt verminderd tot 20% van het oorspronkelijke bedrag in combinatie met
potentieel EAG “bosranden met productie”;
- vervalt in combinatie met potentieel EAG “1 m teeltvrije zone”
Overige
Er zijn nog diverse andere combinaties mogelijk met gevolgen voor bepaalde premies (oa
voor diverse VLM beheerovereenkomsten), die echter minder frequent voorkomen. Voor een
volledig overzicht van alle mogelijke combinaties: zie de combinatietabel via deze link (zie
pdf: “dubbele financiering en combinaties van subsidiemaatregelen”).

Hectaresteun voor de biologische productiemethode
Alle informatie over de biologische hectarepremie is samengevat in een fiche die je vindt via
deze link. Lees zeker ook de informatie over de mogelijke dubbelfinanciering hierboven.
Aanvinken van biopercelen
Via de verzamelaanvraag geef je ook door op welke percelen biologisch geteeld wordt. Voor
nieuw aan te melden percelen moet je echter wel zelf nog de controleorganisatie
contacteren. Dit moet gebeuren voor 21 april als je dit jaar nog de biohecateresteun voor
omschakeling wil ontvangen.
“Bijkomende bestemming HOB of HVB” aangeven als je de biohectarepremie wilt
ontvangen
Als je de hectaresteun voor omschakeling naar de biologische productiemethode (HOB)
respectievelijk voortzetting van de biologische productiemethode (HVB) wenst te ontvangen,
dan moet je dit expliciet aanvragen door de bijkomende bestemming HOB of HVB aan te
geven op de percelen. Het volstaat dus niet enkel aan te vinken dat de percelen biologisch
(of in omschakeling) zijn. Vergeet dit niet, anders wordt de premie niet uitbetaald.

Gedeeltelijke terugbetaling bio-controlekosten

Het vaste deel van de biologische controlekosten wordt terugbetaald. Meer info daaromtrent
vind je via deze link. Deze subsidie is niet combineerbaar met de steun verkregen voor de
certificatiekosten voor biologische productie die wordt uitbetaald in het kader van de ‘GMOverordening Groenten en Fruit’. De aanvraag van deze subsidie gebeurt door in de
verzamelaanvraag onder “andere premies”, “terugbetaling controlekosten bio” aan te
vinken en de naam van de controle-organisatie in te vullen.

Uitwisselen of overdracht van percelen met agromilieuverbintenissen
Bij uitwisselen of overdracht van dergelijke percelen, moet het Formulier Overdracht
agromilieuverbintenissen bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht - 2019 (versie
06.02.2019) ingevuld worden.

Belangrijke opmerking
In de verzamelaanvraag worden heel wat mogelijke opmerkingen weergegeven. Daarbij
worden kleurcodes gebruikt. De rode opmerkingen zijn blokkerend en moet je in elk geval
aanpassen. Maar volg zeker ook de gele en groene opmerkingen op: ook die kunnen
belangrijke gevolgen hebben voor de uitbetaling van je premies.

