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De teelt van vezelvlas is een duurzame teelt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is
traditioneel al uiterst beperkt. Bovendien behoeft deze teelt niet veel nutriënten waardoor vlasteelt
garant staat voor een zeer beperkte druk op het milieu en voor een toenemende biodiversiteit. Door de
bijkomende eis om geen stikstofbemesting toe te passen wordt het milieuvriendelijk karakter van deze
teelt verder versterkt.
Bovendien genereert dit gewas een lange termijn opslag van koolzuurgas (CO2) in duurzame materialen
(textiel zoals kledij, interieurbekleding, huishoudlinnen; bouwmaterialen zoals isolatie, plamuurwerk,
vezelplaat; composieten zoals aanwezig in auto-onderdelen) en draagt zodoende bij tot de strijd tegen
klimaatverandering. Per hectare kan tot 10 ton CO2-equivalenten vastgelegd worden.

1 SUBSIDIEBEDRAG
De subsidie voor de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting bedraagt jaarlijks 240 euro/ha.

2 SUBSIDIEVOORWAARDEN






U teelt gedurende vijf opeenvolgende jaren vezelvlas op minstens uw verbintenisoppervlakte.
U gebruikt gedurende de gebruiksperiode op de percelen onder verbintenis enkel PK-meststoffen.
U kan de aankoopfacturen van PK-meststoffen voorleggen.
U houdt een correct bemestingsregister bij voor de betrokken percelen en kan dat voorleggen.
Enkel gecertificeerd vezelvlaszaaizaad mag ingezaaid worden. De minimale zaaidichtheid bedraagt
100 kg/ha.
 U moet het gebruik van gecertificeerd vezelvlaszaaizaad kunnen staven aan de hand van
aankoopfacturen en keuringsetiketten die op de zakken hangen. Die bewijzen worden gedurende
minstens tien jaar na de laatste betaling voor de verbintenis bewaard en worden bij controle
voorgelegd.
 U geeft de percelen in kwestie jaarlijks aan in de verzamelaanvraag en meldt elke wijziging van de
initiële aangifte zodra die wijziging zich voordoet.
 U sluit jaarlijks voor de percelen onder deze verbintenis een aankoop- en verkoopcontract met een
eerste verwerker van vezelvlas. Als u de verwerking tot vezels zelf uitvoert of door een verwerker in
opdracht laat uitvoeren via een contract voor loonverwerking, dan wordt het aankoop- en
verkoopcontract vervangen door een verwerkingsverbintenis. De verwerkingsverbintenis is een

www.vlaanderen.be/landbouw

verbintenis van u om de verwerking tot vezels zelf uit te voeren. In deze verwerkingsverbintenis
moeten enkel de percelen in Vlaanderen die u met de bijkomende bestemming ‘VLS’ aangeeft worden
opgenomen in de lijst. In het geval dat u de verwerking tot vezels in opdracht laat uitvoeren, wordt
ook het contract voor loonverwerking toegevoegd aan de verwerkingsverbintenis. Het aankoop- en
verkoopcontract of de verwerkingsverbintenis bezorgt u, eventueel samen met het contract voor
loonverwerking, uiterlijk op 15 september aan uw buitendienst van het Departement Landbouw en
Visserij.

3 PERCEELSVOORWAARDEN
 De volledig ingezaaide oppervlakte komt in aanmerking voor de subsidie.
 U hebt de percelen waarop u de maatregel toepast in eigen gebruik vanaf 1 januari tot en met 10
augustus.
 De betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden door de landbouwer die deze subsidie
aanvraagt.
 De bemestingsrechten worden toegekend aan de landbouwer die de subsidie aanvraagt.

4 VERBINTENISOPPERVLAKTE
In uw aanvraag van een vijfjarige verbintenis voor de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting
kiest u zelf een ‘verbintenisoppervlakte’.
 Deze verbintenisoppervlakte is minstens 1 ha/bedrijf.
 Uw verbintenisoppervlakte is de minimale oppervlakte waarop u vijf jaar lang vezelvlas met
verminderde bemesting moet telen.
 De percelen waarop u vezelvlas met verminderde bemesting teelt mogen jaarlijks wisselen.
 De maximale oppervlakte waarvoor u jaarlijks kan uitbetaald worden is 120% van uw
verbintenisoppervlakte.

5 SUBSIDIEAANVRAAG
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 in via de tegel
‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)’ op het startscherm van het e-loket
(www.landbouwvlaanderen.be). Dit kan vanaf 1 oktober tot uiterlijk 30 november van het jaar
voorafgaand aan de start van uw verbintenis.
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Een verbintenis vangt steeds aan op 1 januari. Bij de verbintenisaanvraag geeft u uw gekozen
verbintenisoppervlakte op. Dit is de minimale oppervlakte waarop u gedurende 5 jaar de maatregel
moet toepassen.
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 ontvangt u de goedkeuring of weigering van de aanvraag.
Stap 2: jaarlijkse betalingsaanvraag in uw verzamelaanvraag.
Na goedkeuring van de verbintenisaanvraag moet u jaarlijks betaling aanvragen via uw
verzamelaanvraag door de bijkomende bestemming ‘VLS’ voor deze maatregel op te geven bij de
percelen waarop u vezelvlas teelt met verminderde bemesting.

6 SUBSIDIE COMBINEREN MET ANDERE SUBSIDIES
De teelt van vezelvlas met verminderde bemesting is op eenzelfde perceel combineerbaar met:
 biologische productiemethode;
 een aantal beheerovereenkomsten van VLM (zie tabel ‘Combinaties agromilieumaatregelen,
beheerovereenkomsten en hectaresteun bio’ op de webpagina ‘Tabellen’;
 aanplantsubsidie boslandbouwsystemen;
 betalingsrechten en vergroening.

7 LEES OOK
Lees ook de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen
op de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’

8 MEER INFORMATIE
Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen vindt u de meest recente
informatie.
Voor bijkomende informatie kan 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 bekomen‘ conform
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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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