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MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
WORDT FINANCIEEL ONDERSTEUND
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Binnen het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) kunnen land- en tuinbouwers
vrijwillig intekenen op 7 verschillende agromilieumaatregelen. Uitgebreide en actuele informatie
hierover vindt u terug op de weblink: http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieumaatregelen.
Op de keper beschouwd, is het waarschijnlijk enkel de agromilieumaatregel ‘Mechanische
onkruidbestrijding’ die mogelijkheden biedt voor telers met sierteelten in vollegrond. Hieronder
vatten we nog eens de voornaamste aandachtspunten samen voor degenen die een verbintenis
voor deze agromilieumaatregel willen aangaan.
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Pascal Braekman (pascal.braekman@lv.vlaanderen.be)
Beleidsadviseur Sierteelt en Bemesting, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling – Dept. Landbouw & Visserij.
Hoe loopt aanvraagprocedure ?
Subsidies voor agromilieumaatregelen
moeten in twee stappen worden aangevraagd: een verbintenisaanvraag voorafgaand aan de start van de vijfjarige
verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag.
STAP 1:
voorafgaand aan de start van uw
verbintenis dient u een verbintenisaanvraag via de tegel
‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry) ’ op het
startscherm van het E-loket
(www.landbouwvlaanderen.be). Dit kan
vanaf 2 oktober tot uiterlijk 30 november

18

van het jaar voorafgaand aan de start
van uw verbintenis. Een verbintenis
vangt steeds aan op 1 januari. Bij de
verbintenisaanvraag geef je het gekozen
verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal op. Dit is de oppervlakte of aantal
waaraan je gedurende 5 jaar minstens
aan moet voldoen.
De administratie beoordeelt de aanvragen, afhankelijk van het budget
dat in dat jaar beschikbaar is voor de
maatregel, onder meer op basis van
teelt en oppervlakte. Uiterlijk op 31
december van het aanvraagjaar ontvang
je de goedkeuring of weigering van de
aanvraag.

STAP 2:
na goedkeuring van de verbintenisaanvraag moet je jaarlijks betaling aanvragen via je verzamelaanvraag.

Kan ik de bestaande verbintenis veranderen?
Het is mogelijk om je verbintenisoppervlakte of je verbintenisaantal van je
lopende verbintenis(sen) te verhogen:
• voorafgaand aan het tweede en derde
jaar van je lopende verbintenis kan je
het verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal nog uitbreiden tot maximaal
120% van jouw oorspronkelijk gekozen verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal. Deze verhoogde verbinte-
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nisoppervlakte of verbintenisaantal
moet je dan toepassen gedurende de
resterende looptijd van je verbintenis.
• je kan in elk jaar een nieuwe vijfjarige
verbintenis, ter vervanging van jouw
lopende, aangaan voor een oppervlakte/aantal dat hoger is dan 120% van
jouw huidige verbintenisoppervlakte/
verbintenisaantal.
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s De subsidie voor het toepassen van mechanische onkruidbestrijding bedraagt vanaf 1 januari 2015
jaarlijks 260 euro/ha.

ht

oppervlakte komt in aanmerking voor
de subsidie, alsook de onverharde oppervlakte die noodzakelijk is voor de
teeltwerkzaamheden. Enkel percelen
waarop aanplantingen kunnen gebeuren, komen in aanmerking. Sierteelt
in potten op containervelden valt hier
niet onder.
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Aan welke subsidievoorwaarden moet
ik voldoen?
• Toepassen gedurende vijf opeenvolgende jaren van mechanische
onkruidbestrijding op minstens de
verbintenisoppervlakte.
• Geen herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen gebruiken tijdens de
hele hoofdteelt en de voorbereidingswerkzaamheden op de percelen waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.
Voor eenjarige teelten gelden die
voorwaarden eveneens voor de voorof nateelten, behalve als de nateelt de
hoofdteelt van het volgende jaar is.
• Het gebruik van mechanische onkruidbestrijding moet kunnen aangetoond worden bij controle.
• Alle openluchtteelten met uitzondering van grasland, grasklaver, grasluzerne, klaver, luzerne, vlinderbloemige mengsels en bebossing komen
in aanmerking.
• Per teeltgroep dient een teeltfiche
bijgehouden te worden waarin de verschillende toegepaste onkruidbestrijdingstechnieken beschreven worden.
Deze fiche moet bij controle kunnen
voorgelegd worden, via het formulier
‘Teeltfiche mechanische onkruidbestrijding’ op de webpagina ‘extra
formulieren’. Deze teeltfiche kan ook
opgevraagd worden bij de buitendiensten van het Departement Landbouw
en Visserij.
• De 1 meter spuitvrije zone langs
waterlopen dient gerespecteerd te
worden.
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Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?
De subsidie voor het toepassen van mechanische onkruidbestrijding bedraagt
jaarlijks 260 euro/ha vanaf 1 januari
2015.
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• Je hebt de percelen waarop je mechanische onkruidbestrijding toepast in
eigen gebruik van 21 april tot en met
31 december.
• De betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden door de landbouwer
die deze subsidie aanvraagt.
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Welke percelen komen in aanmerking?
• De volledig ingezaaide of beteelde
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Deze uitbreidingen en vervangingen
moeten, net als nieuwe inschrijvingen,
worden aangevraagd via het e-loket
uiterlijk op 30 november voorafgaand
aan het jaar met de verhoogde verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal.

• De bemestingsrechten kunnen aangevraagd worden door een andere
landbouwer.

Op hoeveel oppervlakte moet ik
mechanische onkruidbestrijding
toepassen?
In jouw inschrijving voor een vijfjarige
verbintenis voor toepassing van mechanische onkruidbestrijding kies je zelf
een ‘verbintenisoppervlakte’.
• Deze bedraagt minstens 0,5 ha/bedrijf.
• De verbintenisoppervlakte is de minimale oppervlakte waarop vijf jaar lang
mechanische onkruidbestrijding dient
toegepast.
• De percelen waarop mechanische onkruidbestrijding toepast wordt, mogen
jaarlijks wisselen binnen het bedrijf.
• De maximale oppervlakte waarvoor

je jaarlijks kan uitbetaald worden is
120% van de verbintenisoppervlakte.

Een voorbeeld ...
Reeds in 2015 ging je een verbintenis
aan om onder de agromilieumaatregel
op een oppervlakte van 2 ha enkel en
alleen mechanische onkruidbestrijding
in te zetten. Aangezien je heel tevreden bent over deze werkwijze wil je de
verbintenisoppervlakte uitbreiden tot 5
ha. Hiertoe dien je voor eind november
2017 opnieuw een verbintenisaanvraag
in te dienen met specifieke vermelding
dat het:
1. een uitbreiding-vervanging van een
bestaande verbintenis betreft;
2. en waarbij de verbintenisoppervlakte
opgetrokken wordt tot 5 ha wat ruim
boven het vereiste minimum van 120%
van de oorspronkelijke verbintenisoppervlakte is.
Deze nieuwe verbintenis zal, na goedkeuring door de administratie, ingaan
op 1 januari 2018 en over 5 jaar lopen tot
en met 2022. Je kunt dan elk jaar een
betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag indienen voor een oppervlakte van
maximaal 6 ha (120% van 5 ha), waarop
je effectief het onkruid enkel en alleen
mechanisch bestrijdt.
Meer informatie ?
Voor bijkomende informatie via:
• tel. 09 276 28 43
• pascal.braekman@lv.vlaanderen.be. n
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