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Kwaliteitsindicatoren die horen bij de resultaten van de controles op de omvang van de percelen. 

 

Nummer van de 

kwaliteitsindicator 

Omschrijving van de controle Oorsprong voor het 

controlepunt 

KI 2110 Het door u opgegeven perceel is niet als 

landbouwgrond aangegeven op de AAN-laag.  

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer artikel 1.1. lid k. 

 

KI 12151 Het door u opgegeven perceel ligt op 

landbouwgrond terwijl er landschaps-  

of waterbeheer op plaats vindt.  

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer artikel 1.1. lid k. 

 

GSL Een (deel van het) door u opgegeven 

perceel is geen landbouwgrond. Dit is bij een 

controle in het veld geconstateerd. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer artikel 1.1. lid k. 

 

VPI Een (deel van het) door u ingetekende 

perceel is bij een controle in het veld op een 

andere plaats aangetroffen. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer artikel 1.1. lid k. 

 

 

 
Kwaliteitsindicatoren die horen bij de resultaten van de controles op de subsidievoorwaarden. 

 

Nummer van de 

kwaliteitsindicator  

of code 

Omschrijving van de controle Oorsprong voor het 

controlepunt 

GAL  Een (deel van het )perceel grenst niet aan 

landbouwgrond. 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer artikel 1.1. lid k. 

 

KI 11130 Een (deel van het) perceel overlapt met een 

(deel van een) perceel van een andere 

aanvrager van de ANLb. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 3.3. 

KI 11140 Een (deel van het) perceel overlapt met een 

ander (deel van een) perceel van uw 

collectief. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 3.3. 

KI 12150 Een (deel van het) perceel ligt buiten de 

begrenzing van het opgegeven 

leef/deelgebied. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 

3.11, onderdeel a en c. 
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KI 12160 Een (deel van het) perceel ligt niet binnen 

de grenzen van het werkgebied van uw 

collectief zoals deze zijn aangegeven in de 

subsidieverlening. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 3.4 

lid 1c5 en artikel 3.11, onderdeel a. 

 

KI 14010 Voor een (deel van het) perceel komt het 

afgeleide grondgebruik/gewas uit de 

beheercode (en bij beheercode 4a ook 

gerelateerd aan de cluster van 

beheeractiviteiten) niet overeen met het  

gewas dat in de bedrijfssituatie van het 

perceel is opgenomen. 

 

U vindt gewascodes hiervoor in de 

Tabel gewascodes op mijn.rvo.nl.  

 

KI 16110 Een (deel van het) perceel heeft al een 

andere beheercode op dit perceel. Deze 

beheercodes mogen niet samen. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 3.3. 

KI 16120 Een (deel van het) perceel heeft al een 

andere subsidie toegewezen gekregen. 

Deze subsidie kan niet samen met de ANLb. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 3.3. 

 

KI 17150 Een (deel van het) perceel heeft een 

combinatie van activiteiten die niet 

toegestaan zijn volgens de koppeltabel. 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 1.1, 

onderdeel f. U vindt de koppeltabel 

op het Portaal Natuur en Landschap. 

 

KI 20010 Een (deel van het) perceel heeft een 

beheerfunctie gekregen die niet is 

opgenomen in het leef/deelgebied van het 

natuurbeheerplan. 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 

3.11, onderdeel c. 

KI 20020 Een (deel van het) perceel heeft een cluster 

van beheeractiviteiten gekregen die niet is 

opgenomen in het natuurbeheerplan bij het 

opgegeven leefgebied/deelgebied. 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 3.4 

lid 1b Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 

3.11, onderdeel c. 

 

KI 20030 Een (deel van het) perceel ligt in een 

deelgebied dat niet geldig is binnen het 

leefgebied. 

 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 

3.11, onderdeel c. 

KI 20040 Een (deel van het) perceel ligt niet in een 

toegestaan Leefgebied. 

Subsidieregeling natuur en 

landschapsbeheer 2016, artikel 

3.11, onderdeel c. 

 
 

Kwaliteitsindicatoren die horen bij de overige kortingen. 

Nummer van de 

kwaliteitsindicator  

of code 

Omschrijving van de controle Oorsprong voor het 

controlepunt 

WCE1 Voor deze percelen is de toegang tot de te 

controleren percelen geweigerd. 

Verordening (EU) nr. 1306/2013 

artikel 59 lid 7 en Subsidieregeling 

natuur en landschapsbeheer 2016, 

artikel 3.11 lid l.  

 

KI 12230 Een (deel van een) perceel is buiten de 

bedrijfspercelen van de beheerder 

ingetekend. 

 

Verordening (EU) nr. 1306/2013, 

artikel 72 lid 1a. 

 


