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Regeling LNV-subsidies (RLS) 
Overzicht maatregelen en sancties 
 

In deze tabel leest u de maatregelen of sancties die wij kunnen toepassen bij de Regeling LNV-subsidies 

(RLS). In de laatste kolom ziet u waar u dit kunt vinden in de regelgeving. 

 

Een overzicht van POP-subsidies staat onder deze tabel.  

 

 

Overtreding 

 

 

Om welke overtreding gaat het? 

 

Sanctie 

 

 

Welke sanctie hoort hierbij? 

Wettelijke grondslag  

 

 

Waar staat het in de wet? 

 

De subsidieaanvraag is buiten 

een openstellingsperiode 

ingediend.  

 

Uw aanvraag is niet ontvankelijk. Artikel 1:3, lid 1 van de 

Regeling LNV-subsidies 

 

De aanvraag voor 

subsidievaststelling is niet op 

tijd ingediend. 

 

Uw subsidie wordt ambtshalve 

vastgesteld  

Artikel 4:44, lid 4 van de Awb 

Er wordt niet (volledig) aan de 

voorwaarden voor het 

verkrijgen van subsidie voldaan. 

 

U krijgt geen of minder subsidie. Bij lagere subsidie-

vaststelling: artikel 4:46 van 

de Awb 

 

Bij correctie subsidie-

verlening: artikel 4:48 van de 

Awb. 

 

Er zijn onjuiste of onvolledige 

gegevens verstrekt. 

 

Uw subsidie wordt ingetrokken of 

gewijzigd. Bij een POP-subsidie kan dat 

leiden tot uitsluiting van subsidie voor 

dezelfde maatregelen gedurende het 

lopende – en daarop volgende 

kalenderjaar. 

 

 

Artikel 4:48 Awb  

 

Bij POP-subsidies artikel 1:20 

lid 3 van de Regeling LNV-

subsidies, gebaseerd op 

artikel 30 lid 2 van 

Verordening (EU) nr. 65/2011 

 

Het voortgangsverslag is niet op 

tijd ingediend. 

 

Betalingen worden opgeschort. Artikel 4:59 van de Awb 
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Bij een betalingsaanvraag (voor een 

voorschot of een subsidievaststelling) 

is voor meer subsidie aangevraagd 

dan waarop de aanvrager recht heeft. 

U krijgt alleen dat waar u recht op heeft. 

Bovendien wordt uw POP-subsidie extra 

verlaagd wanneer de gewone verlaging 

meer dan 3% is. De extra verlaging die 

er dan bovenop komt is gelijk aan de 

gewone verlaging. Dit gebeurt niet als de 

aanvrager aantoont dat de aanvraag 

buiten zijn schuld onjuist is. 

 

Artikel 1:20, lid 4, van 

de Regeling LNV-

subsidies, gebaseerd 

op artikel 30 lid 1 van 

Verordening (EU) nr. 

65/2011 

Alleen bij POP-subsidies: er zijn 

kunstgrepen uitgevoerd om aan de 

eisen voor subsidieverstrekking te 

kunnen voldoen. 

De subsidieverlening wordt geweigerd of 

ingetrokken. 

 

Artikel 1:20, lid 3, van 

de Regeling LNV-

subsidies, gebaseerd 

op artikel 30 lid 2 van 

Verordening (EU) nr. 

65/2011, gebaseerd 

op artikel 4 lid 8 van 

Verordening (EU) nr. 

65/2011 

 

Er is sprake van een onjuiste 

subsidievaststelling en de  

subsidieontvanger wist dit of had dit 

moeten weten.   

 

Uw subsidie wordt ingetrokken of 

gewijzigd.  

 

Artikel 4:49 Awb 

Alleen bij POP- en visserijsubsidies: 

er wordt niet voldaan aan de 

instandhoudingsverplichting van de 

investering van vijf jaar of de 

investering levert in die tijd 

onrechtmatig voordeel op. 

Krijgt u subsidie voor een investering, 
dan kan de subsidie tot vijf jaar na de 
subsidievaststelling geheel of gedeeltelijk 
worden ingetrokken als het resultaat van 
het project of de activiteit waarvoor 
subsidie is verstrekt, wordt gewijzigd: 

- waardoor de aard van het resultaat van 
het project of de activiteit is veranderd 
- waardoor in strijd met de 
uitvoeringsvoorwaarden van de subsidie 
wordt gehandeld 

- waardoor de subsidieontvanger een 

onrechtmatig voordeel heeft 

 

Artikel 1:20, lid 5 en 

artikel 4:1, lid 4 van 

de Regeling LNV-

subsidies 

Alleen bij POP- en visserijsubsidies: 

er wordt niet voldaan aan de 

publiciteitseisen. 

Een verlaging van de subsidievaststelling 

met 3%. 

Artikel 1:20, lid 6 

Verordening 498/2007 

Artikel 32, lid 1  
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Overzicht subsidies vanuit het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma POP2 

 

In de linker kolom staan de Europese maatregelen, in de middelste kolom de LNV-subsidies die daaronder 

vallen en in de rechterkolom hoe u deze subsidies vindt op www.drloket.nl. 

 

Voor deze subsidies zijn een aantal bepalingen uit de Awb verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze vindt u 

op http://wetten.overheid.nl (Beleidsregels verlagen subsidie POP2). De POP2-subsidies vanuit de Regeling 

LNV-subsidies vallen onder hoofdstuk 3 van de beleidsregels: ‘Voorschriften inzake niet-

oppervlaktegebonden subsidies’. 

 

Maatregel LNV-subsidie Aanduiding op DR-Loket 

Acties op het gebied van 

beroepsopleiding en voorlichting 

Beroepsopleiding en voorlichting 

 

Praktijknetwerken 

 

Demonstratieprojecten 

 

Beroepsopleiding en voorlichting 

 

Praktijknetwerken 

 

Demonstratieprojecten 

Gebruik van adviesdiensten door 

landbouwers en bosbezitters 

Bedrijfsadviesdiensten 

 

Bedrijfsadvies randvoorwaarden 

GLB 

 

Modernisering van 

landbouwbedrijven 

Jonge landbouwers 

 

Marktintroductie energieinnovaties 

 

 

Investeringen in gecombineerde 

luchtwassystemen 

 

 

Investeringen in integraal 

duurzame stallen en 

houderijsystemen 

 

Verdergaande verduurzaming 

land- en tuinbouw in het kader van 

nieuwe uitdagingen (POP NU) 

 

Jonge landbouwers 

 

Marktintroductie energie-

innovaties 

 

Gecombineerde 

luchtwassystemen 

 

 

Investeringen in integraal 

duurzame stallen (RLS) 

 

 

Investeringen in 

milieuvriendelijke maatregelen 

 

Samenwerking voor de 

ontwikkeling van nieuwe 

producten, procédés en 

technologieën in de landbouw-, de 

voedings- en de bosbouwsector 

 

Samenwerking bij 

innovatieprojecten 

Samenwerking bij 

innovatieprojecten 

Steun verlenen aan landbouwers 

die deelnemen aan 

voedselkwaliteitsregelingen 

 

Voedselkwaliteitsregelingen – 

biologische landbouwers 

Voedselkwaliteit – biologische 

landbouw 

Basisvoorzieningen voor de 

economie en de 

plattelandsbevolking 

 

Investeringen in toegang tot 

breedbandinternet 

 

- 

 


