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Landbouwers die voldoen aan het lastenboek voor de biologische productie kunnen rekenen op een financiële 
ondersteuning voor de extra kosten. Biologische landbouw heeft een voorbeeld- en hefboomfunctie die essentieel 
is in de evolutie naar een duurzame landbouw in Vlaanderen. De biologische landbouw heeft belangrijke troeven 
op het vlak van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van overbemesting en met betrekking tot biodiversiteit 
en diergezondheid. De biologische landbouw draagt bovendien bij tot het voorkomen van verontreiniging door 
chemische gewasbeschermingsmiddelen, luchtverontreiniging alsook tot het voorkomen van verontreiniging van 
het (oppervlakte)water. 

Subsidiebedragen 
Er zijn verbintenissen voor percelen in omschakeling (2 of 3 jaar) en verbintenissen voor bio-percelen (5 jaar). Het 
bedrag dat u jaarlijks kunt ontvangen is afhankelijk van het type verbintenis en de teelt op de percelen: 

Jaarlijks subsidiebedrag per teeltgroep 
(euro/ha) 

Omschakeling Voortzetting 

Eenjarige akkerbouw- en ruwvoederteelten 480 260 

Eenjarige fruit- en groenteteelten en kruiden 850 400 

Beschutte teelten 1320 400 

Grasland en meerjarige voederteelten 300 120 

Meerjarige fruit- en groenteteelten en kruiden 860 210 

Subsidievoorwaarden 
 Uw perceel is in het kader van de biologische productiemethode aangemeld bij en staat onder controle van een 

door de Vlaamse overheid erkend controleorgaan voor de biologische productiemethode (TÜV-Nord Integra, 
Certisys bvba of Quality Partner n.v.; zie onderaan voor de contactgegevens). 

 Uw perceel werd in het betrokken jaar niet gedeclasseerd. Uw bedrijf of product werd niet geschorst. 
 U geeft uw perceel jaarlijks aan in de verzamelaanvraag. U meldt elke wijziging van de initiële aangifte zodra 

die wijziging zich voordoet. 
 Indien u hectaresteun voor meerjarige fruitteelt aanvraagt voor hoogstammige fruit- of notenbomen, moet de 

fruitopbrengst van de bomen die meer dan 5 jaar voordien werden aangeplant, gecommercialiseerd worden. 
 U bent actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)’ (zie fiche ‘GLB-

actieve landbouwer’ op de webpagina ‘Actieve landbouwer’). 

Perceelsvoorwaarden 
 Enkel percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest komen in aanmerking voor de 

subsidie. 
 De volledig ingezaaide of beteelde oppervlakte komt in aanmerking voor de subsidie, alsook de onverharde 

oppervlakte die noodzakelijk is voor de teeltwerkzaamheden. 
 Om in aanmerking te komen voor hectaresteun voor meerjarige fruitteelten, moeten hoogstammige fruitbomen 

een dichtheid hebben van minimum 15 bomen/ha (homogeen verspreid over het perceel). Laagstammige 
fruitbomen en heesters moeten een dichtheid hebben van minimum 300 bomen/ha. 

 Onder meer tabak, champignons, bos, spontane bedekking, gronden in natuurbeheer, teelten niet in volle grond 

en sierteelt komen NIET in aanmerking voor de subsidie. (Zie ‘Tabel teeltcodes’ voor de volledige lijst van teelten 

die wel en niet in aanmerking komen voor hectaresteun op de webpagina ‘Tabellen’).  

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8121
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 U hebt de percelen waarop u de biologische productiemethode toepast, in eigen gebruik vanaf 21 april en 
gedurende de volledige teeltperiode van de hoofdteelt. Als uitzondering op het in eigen gebruik hebben, wordt 
het sluiten van een inscharingscontract toegestaan. 

 De betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden door de landbouwer die deze subsidie aanvraagt. 
 De bemestingsrechten kunnen aangevraagd worden door een andere landbouwer.  

Twee soorten verbintenissen 

Hectaresteun voor omschakeling naar de biologische productiemethode ‘HOB’ 
 Voor percelen in omschakeling. 
 Verbintenis van 2 of 3 jaar, afhankelijk van de omschakelingstermijn. 
 Het perceel mag tijdens de laatste vijf jaar voor de start van de verbintenis geen deel hebben uitgemaakt van 

een biologische productie-eenheid. 
 De omschakeling van het perceel moet gestart en aangemeld zijn bij uw controleorgaan vóór de uiterste 

indieningsdatum van de verzamelaanvraag.  
 Na afloop van deze verbintenis, kunt u eventueel een vijfjarige verbintenis voor de voortzetting van de 

biologische productiemethode aangaan. 

Hectaresteun voor voortzetting van de biologische productiemethode ‘HVB’ 
 Vijfjarige verbintenis voor bio-percelen. 
 Na het doorlopen van de wettelijke omschakelingstermijn, eventueel volgend op een verbintenis voor 

omschakeling naar de biologische productiemethode ‘HOB’ of op een eerdere verbintenis voor voortzetting van 
de biologische productiemethode ‘HVB’ (niet verplicht).  

Subsidieaanvraag 
 Per perceel gaat u een aparte verbintenis aan. 
 Om een nieuwe verbintenis aan te gaan, vult u in uw verzamelaanvraag de bijkomende bestemming ‘HOB’ of 

‘HVB’ in bij de percelen waarvoor u een verbintenis wenst aan te gaan. De verzamelaanvraag geldt dan als 
verbintenisaanvraag en ook als betalingsaanvraag voor het eerste jaar.  

 Gedurende de looptijd van uw verbintenis, doet u jaarlijks een betalingsaanvraag door de bijkomende 
bestemming (‘HOB’ of ‘HVB’) aan te geven op de overeenkomstige percelen in uw verzamelaanvraag.  

 U kan ook jaarlijks in de verzamelaanvraag aanduiden welke percelen u wenst te laten attesteren door uw 
controleorgaan. Het departement Landbouw en Visserij geeft deze percelen dan door aan uw controleorgaan. 
Let op: Nieuwe percelen moeten nog wel apart bij het controleorgaan aangemeld worden. 

Subsidie combineren met andere subsidies 
Hectaresteun voor de biologische productiemethode is op eenzelfde perceel combineerbaar met: 
 teelt van vlinderbloemigen; 
 een aantal beheerovereenkomsten van VLM (zie tabel ‘Combinaties agromilieumaatregelen, 

beheerovereenkomsten en hectaresteun bio’ op de webpagina ‘Tabellen’); 
 aanplantsubsidie boslandbouwsystemen;  
 basisbetaling en vergroening. 

Let op: het uitbetaald bedrag voor de biologische productiemethode kan gereduceerd worden op bosranden 
zonder productie die u heeft in het kader van de vergroeningsvereiste voor ecologisch aandachtsgebied.  
Lees zeker ook de tabel ‘Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen/beheerovereenkomsten/ 
hectaresteun bio’ (op de webpagina ‘Tabellen’) en ‘Dubbele financiering en combinaties van 
subsidiemaatregelen’ (op de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’) als u over betalingsrechten beschikt. 

Hectaresteun voor de biologische productiemethode is eveneens combineerbaar met de subsidie voor de 
gedeeltelijke terugbetaling van de controlekosten biologische productiemethode. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3477
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Lees ook 
 De fiche ‘Subsidies voor agromilieumaatregelen – algemeen’ voor de algemene subsidievoorwaarden, 

herzieningsclausule, niet-naleving van de verbintenisvoorwaarden, uitbreidingsregels en verklaringen. U vindt 
deze fiche terug op de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’. 

 De fiche ‘Subsidiabiliteit van landbouwareaal’ voor meer info over welke types arealen er moeten aangegeven 
in de verzamelaanvraag. Ook al bent u vrijgesteld van de vergroening moet u bepaalde arealen opnemen in uw 
verzamelaanvraag, zoals houtkanten, poelen en bomen in groep die u ter beschikking hebt. U vindt deze fiche 
terug op de webpagina van ‘Vergroening’. 

 
 

Lijst van de door de Vlaamse overheid erkende controleorganen voor de biologische productiemethode: 

CERTISYS BVBA 
K. Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent 
T 09 245 82 36 | F 081 60 03 13 
www.certisys.eu | info@certisys.eu 

 

TÜV NORD INTEGRA 
Statiestraat 164, 2600 Berchem 
T 03 287 37 60 | F 03 287 37 61 
www.tuv-nord-integra.com | info@tuv-nord-integra.com 

 

QUALITY PARTNER N.V. 
Rue Hayeneux 62, 4040 Herstal 
T 04 240 75 00 | F 04 240 75 10 
www.quality-partner.be | info@quality-partner.be 

 
Waar vind ik meer informatie? 
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) 2020) vindt u onder 'informatiefiches per onderwerp - 2018' per maatregel informatiefiches 
met de meest recente informatie.  

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Alle 
contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere 
beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’. 

 

 

Kunstmatige creatie van voordelen 
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van 
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening, 
randvoorwaarden,… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform 
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot 
correctieve acties. 

Disclaimer 
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. 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 verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen. 
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