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In het GLB zijn er subsidies voorzien voor maatregelen die in-
zetten op milieu, klimaat en biodiversiteit. Ecoregelingen zijn 
eenjarige verbintenissen, agromilieu- en milieumaatregelen 
lopen over meerdere jaren. Er is een groot pakket aan verschil-
lende maatregelen. Die gaan van het stimuleren van blijvend 
grasland, aanleg van bufferstroken tot het stimuleren van be-
paalde teeltrotaties. Ook de stimulerende maatregelen voor de 
bio-landbouw vindt u hier terug.

Verwar deze maatregelen niet met de beheersovereenkom-
sten. Beheersovereenkomsten blijven bestaan naast de ecore-
gelingen en de AMKM’s, maar er zijn substantiële verschillen 
tussen de twee soorten regelingen. De beheersovereenkom-
sten behoren bij het departement Omgeving, de ecoregelingen 
en AMKM’s bij het departement Landbouw.
Een aantal BO’s zijn verdwenen en keren terug bij de ecore-
gelingen. Dit is soms een goede zaak, denk hierbij maar aan 
de BO mechanische onkruidbestrijding die nu een eenjarige 
ecoregeling is. Ook de erosiebestrijding is verhuisd.

Er wordt een onderscheid gemaakt in maatregelen op perceels- 
of bedrijfsniveau en maatregelen gericht op dier en gewas.

Het GLB strategisch plan is dan wel al door Europa goedge-
keurd, de Vlaamse regering heeft dit nog steeds niet gedaan. 
Alle vermelde maatregelen, bedragen of andere informatie in 
dit artikel zijn daarom onder het voorbehoud van wijzigingen.

Overzicht:
Perceelsgebonden

• Omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland (AMKM);
• Behoud van blijvend grasland (ecoregeling);
• Ecologisch beheren grasland (ecoregeling);
• Inzaai van meerjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of 

klimaatbestendige teelten (‘meerjarige ecoteelten’, AMKM)
• Inzaai van éénjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of kli-

maatbestendige teelten (‘eenjarige ecoteelten’, ecoregeling))
• De toepassing van vruchtafwisseling met vlinderbloemigen 

(ecoregeling)
• De aanleg en het onderhoud van meerjarige bloemenstroken 

in de fruitteelt (AMKM)
• De aanplant en het onderhoud van een boslandbouwsys-

teem (ecoregeling, AMKM)
• Omschakeling naar biologische productiemethode (AMKM)
• Toepassen biologische productiemethode (ecoregeling)
• Mechanische onkruidbestrijding (ecoregeling)
• Aanleg van een bufferstrook (ecoregeling)
• Erosiebestrijdende technieken (ecoregeling)

Bedrijfsgebonden

• Verhogen organisch koolstofgehalte van bouwland (ecore-
geling). Dit bestaat uit 3 verschillende maatregelen:
- Via het teeltplan
- Via het gebruik van producten met een hoog koolstofge-

halte
- Speciale regeling voor percelen waar het organisch kool-

stofgehalte reeds op peil is
• Toepassen van precisielandbouw (bemesten, toepassen ge-

wasbescherming, bekalken) (ecoregeling)
• Bodempaspoort (ecoregeling)

Diergebonden maatregelen:

• Behoud van lokale rassen (AMKM)

• Methaanreductie bij rundvee via voeders en voederadditie-
ven (AMKM)

• Reductie antibioticagebruik (AMKM)

De verschillende maatregelen kunnen soms gecombineerd 
worden. Zo kan de ecoregeling precisielandbouw gecombi-
neerd worden met de ecoregeling eiwitteelten. Op het einde 
van de artikelenreeks zal er een tabel staan met de mogelijke 
combinaties.

Voorwaarden
De belangrijkste regel is wel dat u geen ecoregelingen of AM-
KM’s kan activeren als er al een wettelijke verplichting bestaat 
of u past al een andere maatregel toe die hetzelfde of meer 
beogen dan de beoogde ecoregeling of AMKM. Zo kunt u geen 
regeling behoud blijvend grasland afsluiten voor een perceel 
grasland waar een scheurverbod van toepassing is. Evenmin 
kunt u de ecoregeling “erosiereducerende technieken” aanvra-
gen voor rode of paarse percelen.

Deze regelingen zijn enkel bedoeld voor actieve landbouwers. 
Enkel de AMKM “behoud lokale rassen” kunt u ook als niet-ac-
tieve landbouwer aanvragen. De percelen moeten gelegen zijn 
in het Vlaams gewest zijn voor de AMKM’s. Voor de ecorege-
lingen komen zowel percelen in Vlaanderen als Brussel in aan-
merking.

Elke ecoregeling of AMKM start in principe op 1 januari en ein-
digt op 31 december. Let wel goed op dat voor een aantal rege-
lingen u al in het najaar voorafgaand aan de regeling een aantal 
handelingen moet uitvoeren. Evengoed zijn er een aantal rege-
lingen waarbij er ook na 31 december nog verplichtingen zijn.

Moet u bewijsstukken bewaren, dan moet u dat gedurende 10 
jaar doen.

De minimumperceelsgrootte is, tenzij anders vermeld, altijd 0,3 
ha.

Wat brengt het op?
Bij elke maatregel worden er bedragen vermeld. Voor de AM-
KM’s zijn dit vaste bedragen, onafhankelijk van het aantal aan-
vragen.

Voor de ecoregelingen is dit niet het geval. Alle vernoemde 
bedragen zijn maximumbedragen. Het definitieve bedrag is 
afhankelijk van het aantal aanvragen en het definitief vastge-
stelde budget in 2023. Pas nadat alle aanvragen ingediend en 
gecontroleerd zijn, worden de definitieve steunbijdragen be-
kend gemaakt.

Hoe aanvragen?
De subsidie wordt via de verzamelaanvraag aangevraagd ten 
laatste op de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaan-
vraag. De verzamelaanvraag moet tijdig zijn ingediend. 
Bij de eenjarige ecoregelingen is de verbintenisaanvraag via de 
verzamelaanvraag ook meteen de betalingsaanvraag. Deze kan 
jaarlijks worden ingediend. 

Bij de agromilieu-klimaatmaatregelen geldt de aanvraag via de 
verzamelaanvraag als steun- en als betalingsaanvraag voor het 
eerste jaar voor die verbintenissen. Hiermee start tegelijkertijd 
de looptijd van de meerjarige verbintenis en wordt tevens een 
engagement aangegaan om de verbintenissen de volledige 
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Voorwaarden:
• Het perceel grasland moet gedurende het huidige en de 9 

voorgaande jaren als grasland in de verzamelaanvraag aan-
gegeven zijn.

• In de laatste 6 jaar is het perceel niet vernieuwd (omgeploegd 
en opnieuw ingezaaid).

• U behoudt al uw percelen blijvend grasland (Zowel in Vlaan-
deren als in Brussel indien van toepassing).

• Het perceel is in eigen gebruik gedurende het gehele jaar.

Aanvraag:
• Per perceel met de code “BMG”.

Bedrag:
• € 90/ha voor grasland dat 10 tot 14 jaar aanligt.
• € 120/ha van zodra het minimaal 15 jaar grasland is.

Ecologisch beheerd grasland

Deze ecoregeling stimuleert een ecologisch beheer van 
grasland via beperkende voorwaarden rond 
bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Het grasland mag zowel tijdelijk als blijvend grasland zijn.
Zoals ook voor alle andere ecoregelingen geldt, komen perce-
len waar er reeds door andere wetgeving of subsidiemaatrege-
len reeds gelijkaardige beperkingen gelden, niet in aanmerking.

Voorwaarden:
• Aangegeven als grasland in de verzamelaanvraag. Het 

grasland moet van 1 januari tot 31 december onafgebroken 
aangehouden worden. In het geval van tijdelijk grasland 
moet het dus minimaal het jaar voordien ingezaaid zijn.

• Subsidiabel areaal.
• Het perceel moet gedurende het jaar van de aanvraag in 

eigen gebruik zijn.
• Geen gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmidde-

len gedurende het jaar van de verbintenis. De plaatselijke 
bestrijding van distels is toegestaan.

• Geen derogatiepercelen.
• Er kan een bijkomende premie ontvangen worden wanneer 

het perceel extensief begraasd wordt met een bezetting die 
nooit de twee grootvee-eenheden per hectare overschrijdt. 
Hiervoor moet u een actief veebeslag met herkauwers heb-
ben

Aanvraag:
• Per perceel met de code “EBG”
• Doet u ook aan extensieve begrazing, dan vult u de bijko-

mende code “EXB” in op het perceel.

Bedrag:
• € 300/ha
• Bijkomend + € 100/ha indien u op het perceel tegelijkertijd 

extensieve begrazing toepast.

Het volgende artikel over het GLB zal dieper ingaan op 
de overige ecorgelingen en AMKM’s.
De gehele artikelenreeks, tezamen met bijkomende 
info kunt u terugvinden op onze website absvzw.be.

looptijd na te leven. Let goed op dat u elk jaar een betalings-
aanvraag moet indienen. 

Grasland
Omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland (AMKM)

Dit is een 5 jarige overeenkomst en beoogt de langdurige om-
zetting van tijdelijk naar blijvend grasland. 

Voorwaarden:
• Het perceel moet in eigen gebruik zijn gedurende de volle-

dige looptijd van de verbintenis.
• Het perceel moet de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag als 

(tijdelijk) grasland aangegeven geweest zijn en gedurende 
deze jaren niet hernieuwd zijn. 

• Het vijfde jaar voorafgaand aan de aanvraag was het perceel 
niet als grasland aangegeven.

• In de komende 5 jaar van de verbintenis wordt het perceel 
grasland aangehouden en niet geploegd en heringezaaid.

• U behoudt uw andere percelen blijvend grasland.

Aanvraag:
• Per perceel apart aanvragen
• Code: TBG
• Niet vergeten jaarlijks de betalingsaanvraag te doen door de 

bijkomende bestemming “TBG” aan de betrokken percelen 
te geven.

Bedrag:
• € 325/ha gedurende 5 jaar

Behoud blijvend grasland (ecoregeling)

Dit is een eenjarige ecoregeling die het behoud van blijvend 
grasland stimuleert.

Kom naar de ABS-informatievergaderingen over het nieuwe 
GLB. Ook in Leest was er in samenwerking met het Boerenfront 
afgelopen dinsdagavond een grote opkomst. Bedankt dat je 
erbij was! 

NIEUW GLB: 
Wat mag je als landbouwer vanaf 2023 verwachten? 
Wij gidsen jou door de GLB-subsidiewijzer. 

Kom langs voor een babbel op de ABS-stand, 
hal 4, standnr. 4411

HET BOEREN-
FRONT


