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Provinciale subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer 
(PSAN) 
Overzicht maatregelen en sancties 
 

In deze tabel leest u de maatregelen of sancties die wij kunnen toepassen bij de Provinciale 

subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN). In de laatste kolom ziet u waar u dit kunt vinden in de 

nationale of Europese wetgeving. Voor de PSAN zijn dit de Verordening (EG) nr. 65/2011, de Beleidsregels 

verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) en de Provinciale subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer (PSAN). 

 

 

Verordening (EG) nr. 65/2011 

 

Overtreding 

 

 

Om welke overtreding 

gaat het? 

 

Sanctie 

 

 

Welke sanctie hoort hierbij? 

Wettelijke 

grondslag  

 

Waar staat het in 

de wet? 

 

Er zijn controles 

verhinderd. 

Uw subsidieaanvragen, betalingsaanvragen en 

andere verklaringen worden afgewezen. 

Bedragen die al zijn betaald, worden 

teruggevorderd. 

 

Artikel 4, lid 6, 

van Verordening 

(EG) nr. 65/2011 

Er zijn kunstmatige 

voorwaarden aangemaakt 

om een voordeel te 

krijgen. 

 

U ontvangt geen subsidie. Artikel 4, lid 8, 

van Verordening 

(EG) nr. 65/2011 

Er is meer subsidie 

ontvangen dan waar recht 

op is. 

 

U moet het bedrag terugbetalen, verhoogd  

met de rente. 

Artikel 5, lid 1, 

van Verordening 

(EG) nr. 65/2011 

Het verschil tussen de in 

de betalingsaanvraag op- 

gegeven totale 

oppervlakte aan 

landbouwgrond, en de 

som van de aangegeven 

oppervlakte en de totale 

oppervlakte van de niet-

aangegeven percelen 

landbouwgrond is groter 

Het totale bedrag aan subsidie voor 

oppervlaktegebonden maatregelen dat u dat jaar 

krijgt, wordt verlaagd met maximaal 3%. De 

hoogte van het percentage is afhankelijk van de 

ernst van het verzuim. 

Artikel 16, lid 1, 

van Verordening 

(EG) nr. 65/2011 
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dan 3% van de 

aangegeven oppervlakte. 

 

Het verschil tussen de in 

de betalingsaanvraag 

opgegeven totale 

oppervlakte aan 

landbouwgrond, en de 

som van de opgegeven 

oppervlakte en de totale 

oppervlakte van de niet-

aangegeven percelen         

landbouwgrond is groter 

dan 3% van de 

aangegeven oppervlakte. 

De oppervlaktegebonden subsidie wordt 

verminderd met tweemaal het vastgestelde 

verschil als dat verschil meer dan drie, maar 

minder dan 20% van de oppervlakte is, of meer 

dan twee hectare is.  

Als het verschil meer dan 20% van de 

geconstateerde oppervlakte is, dan krijgt u voor 

deze gewasgroep geen subsidie.  

Is het verschil meer dan 50%? Dan wordt u 

nogmaals van subsidie uitgesloten tot het 

verschil tussen de in de betalingsaanvraag 

aangegeven oppervlakte en de geconstateerde 

oppervlakte. 

 

Artikel 16, lid 5, 

van Verordening 

(EG) nr. 65/2011 

Er is opzettelijk een te 

hoge aangifte gedaan. 

Is er opzettelijk een te hoge aangifte gedaan en 

is het verschil meer dan 0,5% van de 

geconstateerde oppervlakte of meer dan één 

hectare? Dan ontvangt u geen subsidie in dat 

kalenderjaar.  

Is het verschil meer dan 20% van de 

geconstateerde oppervlakte? Dan wordt u 

nogmaals van subsidie uitgesloten voor een 

bedrag dat even groot is als het verschil tussen 

de aangegeven oppervlakte en de 

geconstateerde oppervlakte. 

 

Artikel 16, lid 6, 

van Verordening 

(EG) nr. 65/2011 

Er wordt niet voldaan aan 

de subsidiabiliteitscriteria. 

Uw subsidie wordt verlaagd of u ontvangt geen 

subsidie. Bedragen die in voorgaande jaren zijn 

betaald voor meerjarige verbintenissen, kunnen 

worden verlaagd of teruggevorderd. 

 

Artikel 18, lid 1, 

van Verordening 

(EG) nr. 65/2011 

Er zijn opzettelijk 

onregelmatigheden 

veroorzaakt. 

U wordt uitgesloten van subsidie voor het 

kalenderjaar waarop de onregelmatigheid 

betrekking heeft en het kalenderjaar dat daarop 

volgt.  

 

Artikel 18, lid 3, 

van Verordening 

(EG) nr. 65/2011 
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Sancties Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) 

Onderliggende rechtsgrondslag: afdelingen 4.2.5 en 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 

18 en 21 van Verordening (EG) nr. 65/2011 (voormalig artikelen 18 en 23 Verordening (EG)  

nr. 1975/2006). 

 

 

Overtreding 

 

 

Om welke overtreding gaat 

het? 

 

Sanctie 

 

 

Welke sanctie hoort hierbij? 

Wettelijke 

grondslag  

 

Waar staat het in 

de wet? 

 

De landbouwgrond voldoet 

niet aan de 

terreinkenmerken die voor 

de subsidie zijn 

voorgeschreven of de 

subsidieontvanger voldoet 

niet aan de voorschriften 

voor het beheer. 

 

Uw subsidie wordt verlaagd met het 

kortingspercentage in Bijlage 1 van de 

Beleidsregels verlagen subsidie 

Plattelandsontwikkelingsprogramma POP2. 

Artikel 5 van de 

Beleidsregels 

verlagen subsidie  

POP2 

De randvoorwaarden en/of 

de aanvullende 

randvoorwaarden worden 

niet nageleefd. 

Uw subsidie wordt verlaagd. Als u niet aan 

één of meerdere randvoorwaarden voldoet, 

wordt het kortingspercentage bepaald aan de 

hand van de Beleidsregels regeling GLB-

inkomenssteun 2006. Als het om één of 

meerdere aanvullende randvoorwaarden gaat, 

is Bijlage 2 van de Beleidsregels verlagen 

subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma 

POP2 van toepassing. 

 

Artikel 6 van de 

Beleidsregels 

verlagen subsidie 

POP2 

De aanvraag voor 

subsidievaststelling is niet op 

tijd ingediend. ‘Op tijd’ houdt 

in: 25 dagen nadat de 

aanvraag binnen had moeten 

zijn, op basis van de 

Subsidieverordening natuur- 

en landschapsbeheer, de 

Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer van de 

onderscheiden provincies of 

de beschikking tot 

subsidieverlening. 

 

Als u de aanvraag niet op tijd heeft ingediend, 

wordt het subsidiebedrag verlaagd. 

Artikel 7, lid 1, 

van de 

Beleidsregels 

verlagen subsidie 

POP2 

De aanvraag voor 

subsidievaststelling is niet 

volledig ingediend. 

Als uw aanvraag na de hersteltermijn nog 

onvolledig is en daardoor niet beoordeeld kan 

worden, wordt het subsidiebedrag verlaagd. 

Artikel 7, lid 2, 

van de 

Beleidsregels 

verlagen subsidie 

POP2 
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De aanvraag voor 

subsidievaststelling is niet 

volledig ingediend. 

Als u bij uw aanvraag geen of onvoldoende 

gegevens heeft meegestuurd over de 

realisatie van het doel waarvoor u de subsidie 

aanvraagt, dan wordt het subsidiebedrag 

verlaagd. 

Artikel 7, lid 3, 

van de 

Beleidsregels 

verlagen subsidie 

POP2 

 

 

 

 

Sancties Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) 

Onderliggende rechtsgrondslag: afdelingen 4.2.5 en 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 

18 en 21 van Verordening (EG) nr. 65/2011 (voormalig artikelen 18 en 23 Verordening (EG) nr. 

1975/2006). 

 

 

Overtreding 

 

 

Om welke overtreding gaat 

het? 

 

Sanctie 

 

 

Welke sanctie hoort hierbij? 

Wettelijke 

grondslag  

 

Waar staat het in 

de wet? 

 

Er is sprake van cumulatie 

van subsidie voor dezelfde 

activiteiten. 

Ontvangt u een beheersbijdrage of 
inrichtingssubsidie voor deze regeling? En 
ontvangt u ook een andere overheidssubsidie 
voor de kosten die voor deze regeling wordt 
gemaakt (inclusief vergoeding van 
inkomstenderving)? Als het totaal van de 

overheidsbijdragen hierdoor hoger is dan de 

beheersbijdrage, of bij de inrichtingssubsidie 

meer dan 95% van de werkelijke kosten is, 

dan wordt uw subsidie verlaagd, zodat het 

totaal van de overheidsbijdragen niet hoger is 

dan die beheersbijdrage of die 95%. 

 

Artikel 4 van de 

Provinciale 

subsidieregeling 

agrarisch 

natuurbeheer 

Er is opzettelijk of door 
ernstige nalatigheid een 
onjuiste aanvraag voor 
subsidie en/of 
subsidievaststelling 
ingediend, of er zijn onjuiste 
gegevens verstrekt om een 
subsidie te krijgen op grond 
van een andere regeling van 
artikel 20, onderdeel a, 
onder IV of V, onderdeel b, 
onder V of VI of onderdeel c 
of op artikel 52 onderdeel a, 
onder I of III of onderdeel b 
van verordening (EG) nr. 
1698/2005. 

 

De subsidie wordt voor de duur van een jaar 

niet verstrekt.  
Artikel 11 van de 

Provinciale 

subsidieregeling 

agrarisch 

natuurbeheer 

Er is een opzettelijk of door 
ernstige nalatigheid een 
onjuiste aanvraag voor 

U ontvangt geen subsidie in het 
daaropvolgende jaar.  

Artikel 12 van de 

Provinciale 



 
 

 

 5 van 6 

subsidieverlening of 
subsidievaststelling 
ingediend, of er zijn onjuiste 
gegevens verstrekt om een 
subsidie te krijgen op grond 
van een andere regeling van 
artikel 20, onderdeel a, 
onder IV of V, onderdeel b, 
onder V of VI of onderdeel c 
of op artikel 52 onderdeel a, 
onder I of III of onderdeel b 
van verordening (EG) nr. 
1698/2005. 
 

subsidieregeling 

agrarisch 

natuurbeheer 

Er is onopzettelijk een 

onjuiste aanvraag voor 

subsidieverlening gedaan 

voor deze regeling of voor de 

Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer (SAN). 

 

U ontvangt in het volgende jaar geen 
subsidie. 

Artikel 13 van de 

Provinciale 

subsidieregeling 

agrarisch 

natuurbeheer 

Er is niet aan de 

subsidiabiliteitscriteria 

voldaan, omdat: 

- het terrein in een 

probleemgebied ligt of omdat 

er voor het terrein al een 

probleemgebiedenvergoeding 

wordt verstrekt op grond van 

de Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer  
- er niet is voldaan aan één 
van de verplichtingen uit 
artikel 18, eerste lid, 
onderdelen b tot en 

met e van de Provinciale 

subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer. 

 

De probleemgebiedenvergoeding wordt 

geheel of gedeeltelijk afgewezen of 

teruggevorderd. 

Artikel 20 van de 

Provinciale 

subsidieregeling 

agrarisch 

natuurbeheer 

Er is niet voldaan aan de 

subsidiabiliteitscriteria.  

Uw subsidie wordt per beheerspakket 
verlaagd met: 
 
15%, als u niet heeft voldaan aan de 
verplichting uit artikel 43, eerste lid, 
onderdeel a of onderdeel b 
(instandhoudingsdoel, ontwikkeldoel), maar 
wel heeft voldaan aan de verplichting uit 
artikel 43, eerste lid, onderdeel c 
(pakketeisen). 
 
100%, als u niet heeft voldaan aan de 
verplichting uit artikel 43, eerste lid, 
onderdeel c (pakketeisen). Afhankelijk van de 
aard en de ernst van het niet nakomen van de 
verplichtingen, kan dit percentage verlaagd 
worden. 

Artikel 47 van de 

Provinciale 

subsidieregeling 

agrarisch 

natuurbeheer 



 
 

 

 6 van 6 

 
100%, als u niet heeft voldaan aan de 
verplichting uit artikel 43, 
eerste lid, onderdelen d en e (handhaving van 
het reliëf en de waterhuishouding). 
Afhankelijk van de aard en de ernst van het 
niet nakomen van de verplichtingen, kan dit 
percentage verlaagd worden. 
 
5%, als u niet heeft voldaan aan de 
verplichting uit artikel 43, eerste lid, 
onderdeel f of g (de meldingsplicht wat 
betreft het niet halen van het 
instandhoudings- of ontwikkeldoel, de 
pakketeisen, en de meldingsplicht bij 
overdracht van het beheer van het 
betreffende terrein) van de Provinciale 
subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. 
 

De aanvraag voor 
subsidieverlening- of 
vaststelling bevat 
onjuistheden door ernstige 
nalatigheid of doordat er 
opzettelijk onjuiste gegevens 
zijn verstrekt. 
Het gaat hierbij om een  
subsidie op grond van een 
andere regeling die 
gebaseerd is op artikel 20, 
onderdeel a, onder IV of V, 
onderdeel b, onder V of VI of 
onderdeel 
c of op artikel 52 onderdeel 
a, onder I of III of onderdeel 
b van verordening nr. 
1698/2005. 
 

Uw subsidie wordt voor de duur van één jaar 
ingetrokken.  

 

Artikel 86 van de 

Provinciale 

subsidieregeling 

agrarisch 

natuurbeheer 

De aanvraag voor 
subsidieverlening- of 
vaststelling bevat 
onjuistheden door ernstige 
nalatigheid of doordat er 
opzettelijk onjuiste gegevens 
zijn verstrekt. Het gaat 
hierbij om een  
subsidie op grond van een 
andere regeling die 
gebaseerd is op artikel 20, 
onderdeel a, onder IV of V, 
onderdeel b, onder V of VI of 
onderdeel c of op 

artikel 52 onderdeel a, onder 

I of III of onderdeel b van 

verordening nr. 1698/2005. 

 

Uw subsidie wordt geheel of gedeeltelijk 

ingetrokken. 

Artikel 87 van de 

Provinciale 

subsidieregeling 

agrarisch 

natuurbeheer 

 


