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Subsidie Natuur- en 
landschapsbeheer 
Overzicht maatregelen en sancties 
 
In deze tabel leest u de maatregelen of sancties die wij kunnen toepassen bij de subsidie Natuur- en 
landschapsbeheer (SNL). In de laatste kolom vindt u de wettelijke grondslag voor de sanctie (nationaal of 
Europees). Voor SNL zijn dit de Verordening (EG) nr. 65/2011, de Beleidsregels verlagen subsidie 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) en de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer. 
 
Overtreding 

 

Om welke overtreding gaat 
het? 
 

Maatregel of sanctie 
 
Welke maatregel of sanctie hoort 
hierbij? 

Wettelijke grondslag 

 

Waar staat het in de wet? 

De controle ter plaatse is 
verhinderd. 

Al uw steunaanvragen en 
betaalverzoeken voor de 
beheervergoeding van dat 
kalenderjaar wijzen wij af. U krijgt 
voor het betreffende jaar geen 
voorschot uitbetaald. 

Verordening (EG) nr. 
65/2011 
Artikel 4, 
lid 6  

Er zijn kunstmatige 
voorwaarden aangemaakt om 
een voordeel te verkrijgen. 

U krijgt geen betaling voor de hele 
subsidieperiode van zes jaar.  
 

Verordening (EG) nr. 
65/2011 
Artikel 4,  
lid 8 
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Norm 

 

Om welke overtreding gaat 
het? 
 

Maatregel of sanctie 
 
Welke maatregel of sanctie hoort 
hierbij? 

Wettelijke grondslag 
Waar staat het in de wet? 

Er is niet voldaan aan de 
voorwaarden van de subsidie. 

Uw steunaanvraag wordt door ons 
verlaagd, ingetrokken of geweigerd 
voor het betreffende kalenderjaar.  
 
Wanneer er sprake is van meerjarige 
verbintenissen dan geldt het 
verlagen, uitsluiten en terugvorderen 
ook voor de bedragen die al eerder 
door ons aan u zijn uitbetaald zijn 
het kader van deze subsidie.   

Verordening (EG) nr. 
65/2011 
Artikel 18, 
lid 1 
in combinatie met de 
beleidsregels POP2. 
 

Er zijn opzettelijk 
onregelmatigheden 
veroorzaakt.  

U ontvangt geen steun in het 
betreffende kalenderjaar en het 
daaropvolgende kalenderjaar. 

Verordening (EG) nr. 
65/2011 
Artikel 18, 
lid 3  

 
De steunaanvraag is te laat 
ingediend bij Dienst 
Regelingen (na 15 mei van 
het betreffende kalenderjaar). 

Uw totale steunaanvraag wordt door 
ons verlaagd met 1% per werkdag 
dat de steunaanvraag te laat is 
ingediend. Deze kortingsperiode 
duurt 25 dagen. Heeft u de 
steunaanvraag na deze periode nog 
niet ingediend? Dan krijgt u geen 
betaling voor dat jaar. 

Beleidsregels verlagen 
subsidie POP2, 
Artikel 7, 
lid 1  
en 
Verordening (EG) nr. 
65/2011 
Artikel 8, 
en  
Verordening (EG) nr. 
1122/2009 
Artikel 23, 
lid 1  
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Norm 

 

Om welke overtreding gaat 
het? 
 

Maatregel of sanctie 
 
Welke maatregel of sanctie hoort 
hierbij? 

Wettelijke grondslag 

 

Waar staat het in de wet? 

De opgegeven oppervlakte 
landbouwgrond op het 
betaalverzoek 
(Gecombineerde opgave) is te 
hoog.   

Afwijking oppervlakte Korting 
< 3%  0%= 
 
= uw uitbetaling berekenen wij door 
de geconstateerde oppervlakte te 
vermenigvuldigen met de 
hectarevergoeding. 
 
Wij vorderen de teveel ontvangen 
subsidie uit voorgaande jaren van u 
terug.  

Verordening (EG) nr. 
65/2011 
Artikel 16,  
lid 1  
 
 
 

De opgegeven oppervlakte 
landbouwgrond op het 
betaalverzoek 
(Gecombineerde opgave) is te 
hoog. 
 
 

Per gewasgroep 
 
Afwijking 
oppervlakte 

Korting 

>3% of  
>2 ha en  
< 20% 

 
Korting in hectares ter 
hoogte van twee keer 
het vastgestelde 
verschil in hectares= 

 
> 20%  
en < 50% 

 
100% korting op de 
gewasgroep 

 
> 50% 

 
100% korting op de 
gewasgroep + korting 
in hectares ter hoogte 
van één keer het 
verschil in hectares. Dit 
bedrag verrekenen wij 
met de in de 
daaropvolgende drie 
jaar te ontvangen 
subsidie. 

 
= uw uitbetaling berekenen wij door 
de geconstateerde oppervlakte te 
verkleinen met twee keer het 
verschil tussen de opgegeven en de 
geconstateerde oppervlakte. Deze 
oppervlakte  vermenigvuldigen we 
met de hectarevergoeding. 
Wij vorderen de teveel ontvangen 
subsidie uit voorgaande jaren van u 
terug.  

Verordening (EG) nr. 
65/2011 
Artikel 16,  
lid 5  
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Norm 

 
Om welke overtreding gaat 
het? 
 

Maatregel of sanctie 

 
Welke maatregel of sanctie hoort 
hierbij? 

Wettelijke grondslag 

 
Waar staat het in de wet? 

De oppervlakte 
landbouwgrond op het 
betaalverzoek 
(Gecombineerde opgave) is 
opzettelijk te hoog 
opgegeven. 

Per aanvraag (alle gewasgroepen 
samen) 
 
Afwijking 
oppervlakte 

Korting 

 
>0,5% of  
>1 ha  

 
100% korting op uw 
jaarvergoeding 

 
> 20%  
 

 
100% korting op uw 
jaarvergoeding + 
korting in hectares ter 
hoogte van één keer 
het verschil in hectares. 
Dit bedrag verrekenen 
wij met de in de 
daaropvolgende drie 
jaar te ontvangen 
subsidie.  

Verordening (EG) nr. 
65/2011 
Artikel 16, 
lid 6  
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Norm 

 

Om welke overtreding gaat 
het? 
 

Maatregel of sanctie 
 
Welke maatregel of sanctie hoort 
hierbij? 

Wettelijke grondslag 

 

Waar staat het in de wet? 

Één of meerdere 
randvoorwaarden en 
aanvullende randvoorwaarden 
zijn niet nageleefd. 
 

Uw subsidie wordt door ons verlaagd 
volgens het bijbehorende 
kortingspercentage in de  
Beleidsregels regeling GLB-
inkomenssteun 2006  
 
Deze korting is standaard 3%. Dat is 
de korting die u krijgt omdat u de 
randvoorwaarde heeft overtreden. Er 
is dan wel al een weging van ernst, 
omvang, permanent karakter en het 
aantal overtredingen geweest. 
 
Bij een ‘niet-naleving van gering 
belang’ kunnen wij afzien van een 
verlaging wanneer de niet-naleving 
onmiddellijk of binnen bepaalde 
periode is hersteld. 
 
Wanneer de niet-naleving een of 
meerdere aanvullende 
randvoorwaarden betreft dan gelden 
de percentages in Bijlage 2 van de 
Beleidsregels verlagen subsidie 
POP2.  

Verordening (EG)  
nr. 65/2011, 
artikel 21  
en 
Beleidsregels regeling GLB-
inkomenssteun 2006  
en 
Beleidsregels verlagen 
subsidie POP2, 
Artikel 6   
 
 

 


