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Vergroening – Blijvend grasland 
 

Via de vergroening van directe steun wil Europa landbouwers betalen voor drie praktijken die van groot 
maatschappelijk nut zijn, maar niet vergoed worden door een normale marktwerking. Het behoud van blijvend 
grasland is één van deze drie praktijken. Omwille van de opgeslagen koolstof in de bodem is het behoud van het 
areaal blijvend grasland van belang in de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast zijn sommige percelen 
blijvend grasland door de aanwezige fauna en flora ecologisch kwetsbaar en is het nodig deze te beschermen.  

Deze fiche verduidelijkt de aanduiding van blijvend grasland onder de vergroeningsmaatregel “behoud van 
blijvend grasland” en de eraan gekoppelde concrete verplichtingen op het niveau van het landbouwbedrijf.  

Wanneer moet ik aan de maatregel blijvend grasland voldoen? 

Wanneer u betalingsrechten ontvangt in kader van de basisbetaalregeling bent u verplicht de 

vergroeningsmaatregelen na te leven. Beschikt u over percelen blijvend grasland of percelen ecologisch 

kwetsbaar blijvend grasland dan moet u voldoen aan de vergroeningsmaatregel behoud blijvend grasland. 

Deze maatregel omvat enerzijds de bescherming van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland en anderzijds 

een meer algemene regeling om het behoud van het areaal blijvend grasland te waarborgen.  

Welke percelen moet ik beschouwen als blijvend grasland? 

De manier waarop percelen blijvend grasland onder vergroening worden aangeduid, gebeurt volgens nieuwe 

Europese voorschriften.  

Vanaf campagne 2015 zal u in de verzamelaanvraag op het e-loket percelen blijvend grasland herkennen via 

het attribuut “BG”.  

De administratie kent het attribuut “BG” toe aan een perceel, op basis van de gewascodes die u de voorbije jaren 

in de verzamelaanvraag aan dit perceel heeft toegekend.  

Een perceel krijgt het attribuut “BG”, als het gedurende 5 opeenvolgende jaren wordt aangegeven met een 

teeltcode voor gras, zoals de codes 9, 61, 62, 638, 701, 702, 745, 9823 of 9824. Sommige van deze teeltcodes 

zullen vervangen worden door nieuwe teeltcodes en er zullen nieuwe teeltcodes met betrekking tot grasland 

ontwikkeld worden; onder andere de gewascodes 61 (blijvend grasland) en 62 (tijdelijk grasland) zullen vanaf 

2015 vervangen worden door één nieuwe code 60 (grasland).  

Welke percelen moet ik aanzien als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland? 

Binnen Vogel- en Habitatrichtlijngebied (Natura 2000-gebied), zullen in 2015 sommige percelen blijvend grasland 

worden aangeduid als “ecologisch kwetsbaar blijvend grasland” (EKBG). De Vlaamse overheid kiest er voor 

om niet alle blijvende graslanden in Natura 2000 als ecologisch kwetsbaar aan te duiden, maar focust zich op die 

blijvende graslanden die gelegen zijn in waterrijke gebieden, of op veengronden, of waarvoor reeds een 

scheurverbod geldt onder het Natuur- en Bosdecreet. In de verzamelaanvraag op e-loket zal u kunnen zien of een 

perceel blijvend grasland binnen Natura 2000-gebied is aangeduid als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. 

Welke verplichtingen moet ik naleven wanneer ik ecologisch kwetsbaar blijvend grasland 

heb op mijn bedrijf? 

Wanneer u beschikt over percelen EKBG, dan mag u die niet omzetten noch omploegen. 

Welke verplichtingen moet ik naleven in het kader van de algemene regeling voor het 

behoud van blijvend grasland? 

Landbouwers moeten ervoor zorgen dat het areaal blijvend grasland behouden blijft. Indien landbouwers een  

areaal omzetten, moeten ze dit elders binnen hun bedrijf compenseren met een nieuw perceel blijvend grasland. 

Vlaanderen moet er immers voor zorgen dat de Vlaamse ratio blijvend grasland, dit is de verhouding tussen het 

Vlaamse areaal blijvend grasland en het totale Vlaamse landbouwareaal, behouden blijft ten opzichte van het 

referentiejaar 2012.  Vlaanderen als regio voldoet aan deze verplichting indien de ratio ten opzichte van de 

referentie met niet meer dan 5% daalt. 

Indien Vlaanderen, in een campagnejaar X, de tolerantie van 5% overschrijdt, zal Vlaanderen twee bijkomende 

maatregelen nemen vanaf campagnejaar X+1, op perceelsniveau: 

- een algemeen verbod op het omzetten van alle percelen blijvend grasland; 



 

- een verplichting tot herstel van blijvend grasland.  Vergroeningsplichtige landbouwers die in campagne X 

beschikken over percelen die in campagne X-1, X-2 (en eventueel X-3) van blijvend grasland zijn omgezet 

in percelen voor ander gebruik, moeten de gescheurde percelen gedeeltelijk of volledig heraanleggen. 

Indien heraanleg op de oorspronkelijke percelen niet mogelijk is, mag u een overeenkomstige oppervlakte 

als grasland inzaaien. In beide gevallen zullen deze heringezaaide percelen vanaf die campagne 

beschouwd worden als blijvend grasland en moeten deze minstens gedurende 5 opeenvolgende jaren als 

grasland aangehouden blijven. 

Indien deze laatste situatie van toepassing is in campagne X+1, zal de administratie u hiervan op de 

hoogte brengen in het laatste kwartaal van X. 

 

Landbouwers die geen gevolg geven aan een scheurverbod of een herstelverplichting voor blijvend grasland 

voldoen niet aan de vergroeningsverplichting blijvend grasland (zie verder). 

Wanneer ben ik vrijgesteld van de herinzaaiverplichting en het scheurverbod? 

Percelen die het attribuut “BG” krijgen in de periode dat er een agromilieumaatregel of een 

beheersovereenkomst op van toepassing is, maar die u in het jaar na afloop van de agromilieumaatregel of 

beheersovereenkomst omzet, zijn vrijgesteld van een herinzaaiverplichting, tenzij zij als EKBG worden aangeduid. 

Wat zijn de gevolgen als ik niet voldoe aan mijn verplichtingen? 

Wanneer uw bedrijf niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen zal het areaal dat in aanmerking komt voor 

de vergroeningspremie verminderd worden. Concreet betekent dit dat de vergroeningspremie voor ten 

minste de volgende arealen niet zal uitgekeerd worden: 

- het areaal ecologisch kwetsbaar blijvend grasland dat omgezet is, ondanks het omzettingsverbod; 

- het areaal blijvend grasland dat onderhevig aan een scheurverbod dat desalniettemin is omgezet; 

- het areaal blijvend grasland dat onderhevig is aan een heraanlegverplichting, maar waarop deze heraanleg 

niet is uitgevoerd, of dat na heraanleg vroegtijdig is omgezet. 

Daarbovenop is een bijkomende administratieve sanctie mogelijk (zie fiche Vergroening - algemeen). 

Heeft het attribuut “BG” impact op mijn verplichtingen m.b.t. de overige 

vergroeningsmaatregelen? 

Er is inderdaad een impact. Een perceel dat via het attribuut “BG” wordt aangeduid als blijvend grasland, is 

daardoor ook geen “bouwland” of “blijvende teelt”. De oppervlakte van dit perceel zal dus niet meetellen bij 

de berekening van het benodigde areaal ecologisch aandachtsgebied (zie ook fiche vergroening - ecologisch 

aandachtsgebied). Daarnaast maakt dit perceel geen deel uit van het areaal bouwland waarop u 

gewasdiversificatie moet toepassen. Het is dus het attribuut “BG” en niet de status “P” (zie fiche 

randvoorwaarden - vergroening) die bepaalt of grasland al dan niet tot het bouwland behoort. 

Hoe kan ik in 2015 en 2016 aan de randvoorwaardenmaatregel blijvend grasland voldoen? 

Zie fiche “randvoorwaarden - blijvend grasland”. 

Waar vind ik meer informatie? 

Voor bijkomende informatie richt u zich tot de buitendiensten van Landbouw. 
Op www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020 vindt u algemene informatie over het nieuw GLB. Op 
www.ruraalnetwerk.be/node/1740 vindt u per deelaspect van het nieuwe GLB een informatiefiche. 
 
Disclaimer 

Deze fiche is door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. 
Deze fiche heeft een informatief karakter. Bij discussie is enkel de relevante wetgeving bepalend. 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 verantwoordelijkworden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze 
fiches is opgenomen. 


