
Waarom beheer- 
overeenkomsten voor 
waterkwaliteit? 

De kwaliteit van het oppervlakte- 
en grondwater is een prioriteit 
voor het Europese en Vlaamse mi-
lieubeleid. Het verminderen van 
de verontreiniging van het water 
met nitraten afkomstig van de 
landbouw is daarbij een belang-
rijke doelstelling. 

U kunt lokaal een bijdrage leve-
ren aan de verbetering van de 
waterkwaliteit door een beheer-
overeenkomst te sluiten met de 
Vlaamse Landmaatschappij. U 
ontvangt vijf jaar lang een jaar-
lijkse vergoeding, op voorwaarde 
dat u tijdens die vijf jaar een hoog 
aandeel gewassen met een laag  
risicoprofiel teelt op uw bouw-
land1.

Teelten met een laag risicopro-
fiel hebben een laag gemiddeld 
nitraatresidu. Door dergelijke 
teelten te verbouwen, vermindert 
de uitspoeling van stikstof naar 
het grond- en oppervlaktewater. 

Daarnaast voeren laag risico-
teelten veel organische stof aan. 
Daardoor verhoogt het koolstof-
gehalte in de bodem en verbetert 
de bodemstructuur en de bodem-
biodiversiteit. 

Ten slotte worden teelten met een 
laag risicoprofiel gekenmerkt door 
een lage erosiegevoeligheid. Bij 
teelten met een lage erosiegevoe-
ligheid is het risico op afspoeling 
van bodemdeeltjes, nutriënten en 
bestrijdingsmiddelen naar het op-
pervlaktewater minder groot.

BEHEEROVEREENKOMSTEN VOOR WATERKWALITEIT

Voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst

• U bent als actieve landbouwer geregistreerd bij het Departement voor
Landbouw en Visserij;

• U kunt enkel beheerovereenkomsten sluiten op percelen uitgebaat en
geregistreerd als landbouwgrond in het Vlaamse Gewest.

Hoe vraagt u een beheerovereenkomst aan?

Als u geïnteresseerd bent in de beheerovereenkomst waterkwaliteit van 
de Vlaamse Landmaatschappij, neemt u best contact op met de dienst 
beheerovereenkomsten. U vindt de contactgegevens van de bedrijfsplan-
ners op www.vlm.be. 

Beheerovereenkomsten starten op 1 januari en hebben een looptijd van vijf 
jaar. U moet het aanvraagformulier indienen uiterlijk op 1 oktober van 
het jaar voorafgaand aan de startdatum. 

Waar kunt u een beheerovereenkomst voor waterkwaliteit 
sluiten?

Om een beheerovereenkomst voor waterkwaliteit te kunnen sluiten, moet 
u bij aanvang van de overeenkomst minimaal 2ha bouwland in gebruik
hebben in de afgebakende beheergebieden. Binnen die gebieden wordt
gestreefd naar een versnelde verbetering van de waterkwaliteit.
Wilt u graag weten of u aan bovenstaande voorwaarde voldoet? Contac-
teer dan de dienst beheerovereenkomsten van de VLM.

1De teelten met een laag risicoprofiel vindt u  
terug in de toelichting bij de verzamelaanvraag 
(lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/verzamel-
aanvraag-en-bedrijfssubsidies)
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Wat houdt de beheerovereenkomst voor waterkwaliteit in?

• Pas de beheerovereenkomst toe op minstens 2 ha bouwland;
• Meld jaarlijks via de verzamelaanvraag op welke percelen (groter dan 30 are) u de overeenkomst toepast, en doe

dat voor minstens de minimale oppervlakte vermeld in uw beheerovereenkomst;
• Verbouw op de gemelde percelen een laag risicoteelt als hoofdteelt. Na de oogst zaait u een laag risiconateelt in

die aanwezig moet zijn in de periode van 15 oktober tot en met 15 november.
• U moet geen nateelt inzaaien als de hoofdteelt bestaat uit:

1. korrelmaïs en het strooisel op het perceel blijft;
2. grasland dat een volledig jaar behouden wordt;
3. een zaadleverend gewas of gewasmengsel dat ingezaaid werd voor de beheerovereenkomst faunavoedsel-

gewas;
4. suikerbieten of spruitkool;

• Verbouw op minstens 90% van uw areaal bouwland een laag risicoteelt als hoofdteelt;
• Verbouw op uw areaal bouwland minstens 4 verschillende hoofdteelten, waarvan minstens 3 laag risicoteelten

met een oppervlakteaandeel van telkens minstens 5%;
• Laat in het eerste jaar van de beheerovereenkomst op alle percelen (per perceel en per 2 ha) die groter zijn

dan 30 are een bodemanalyse uitvoeren (in de periode van 1 oktober tot en met 15 november) waarbij minstens
het koolstofgehalte en de zuurtegraad bepaald worden;

• Laat jaarlijks op alle percelen (per perceel en per 2 ha) die groter zijn dan 30 are een nitraatresidubepaling uit-
voeren in de periode van 1 oktober tot en met 15 november;

• Het gemiddelde nitraatresidu per perceel moet meer dan 4 kg N/ha lager zijn dan de laagste nitraatresidudrem-
pelwaarde uit het Mestdecreet;

• Doe tijdens de looptijd van het contract minstens 1 keer een beroep op begeleiding door een bedrijfsadviseur
van de VLM.

VLM.be

Beheerpakket Jaarlijkse vergoeding 

Waterkwaliteit 245 euro/ha

Welke vergoeding ontvangt u?
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