Persbericht

Verzamelaanvraag: enkel voor landbouwgrond
In de verzamelaanvraag kunnen alleen landbouwpercelen worden aangegeven. Percelen die
door ligging, aard of gebruik niet als landbouwgrond worden beschouwd, kunnen niet
gebruikt worden voor de activering van toeslagrechten of voor de toekenning van de
mestrechten.
Gras is niet altijd landbouwgrond
De landbouwer moet in de verzamelaanvraag alle landbouwpercelen vermelden die hij in
gebruik heeft binnen de uitbating van zijn landbouwbedrijf. Zowel voor de activering van de
toeslagrechten als voor de mestbankaangifte is het belangrijk dat alle gebruikte gronden
correct worden aangegeven. Het aangeven van percelen die bestaan uit niet-landbouwgrond
of die niet landbouwkundig worden uitgebaat, is niet toegelaten. Wanneer bij een
administratieve controle of een controle ter plaatse toch zo’n perceel wordt aangetroffen,
wordt dit perceel uit de aangifte geschrapt. Dit kan aanleiding geven tot kortingen en boetes.
Door aard en ligging
Vaak gaat het om percelen die zich bevinden in zones waar andere activiteiten belangrijk
zijn. Geregeld worden voor bebouwing klaarliggende bouwgronden, tuinen, parken,
sportvelden, wegbermen, stukken gras of zelfs braakland gelegen tussen spoorwegen,…
aangegeven in de verzamelaanvraag. Deze percelen worden altijd en blijvend geschrapt uit
de huidige en de toekomstige aangiften. Met name brede bermen van autowegen (zijkanten
of middenbermen van snelwegen, ingesloten stukken tussen op- en afritten) worden altijd
beschouwd als niet-landbouwgrond.
Ook als de landbouwer de toelating heeft van de beheerder van de gronden om deze aan te
geven in zijn verzamelaanvraag, is dat onvoldoende reden om de aangifte ervan toe te laten.
De aard van het perceel wordt door deze overeenkomsten immers niet gewijzigd.
Door gebruik
Ook het effectieve landbouwgebruik van een dergelijk perceel wordt altijd beoordeeld. Het
contractueel onderhouden (bijvoorbeeld door éénmalig of periodiek maaien) van stukken
grasland, bermen, privéterreinen,… is onvoldoende om deze percelen te beschouwen als
landbouwgrond in landbouwgebruik.
Wanneer een perceel echter gebruikt wordt voor akkerbouwteelten of wanneer het
aantoonbaar begraasd wordt door de dieren van de aangever, is het landbouwkarakter
duidelijk en zal het perceel aanvaard worden, tenminste als de landbouwer ook
daadwerkelijk het gebruiksrecht bezit.
Indien u twijfelt over bepaalde percelen is het aangewezen om voorafgaand aan de aangifte
uw buitendienst te contacteren.

