
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

  

  

 
 

 

 

Betalingsrechten: Kortingen en sancties 
1 april 2019 

Wij kunnen u korten op de uitbetaling van uw betalingsrechten, de vergroeningsbetalingen de extra 
betaling jonge landbouwers of u een sanctie geven, als u niet voldoet aan de voorwaarden. 

Voorbeelden vanaf 2018: 

Situatie 1: 
Bij een bedrijf wordt voor het eerst een afwijkingspercentage van 4% en < 2 ha geconstateerd op 

de aangevraagde percelen. De afgekeurde oppervlakte is 3,2 ha.
 

Korting op de basisbetaling:  

Dit bedrijf krijgt voor dat jaar een gele kaart toegekend omdat het de eerste keer is (na de 

wijziging van de kortingspercentages) dat een afwijking van 3 tot 10% of 2 ha is geconstateerd.
 
Door de gele kaart wordt de afgekeurde oppervlakte in plaats van 1,5 keer 0,75 meegenomen in
 
de berekening van het sanctiebedrag.
 

Afgekeurde oppervlakte: 3,2 ha 

Gemiddelde waarde betalingsrechten: € 340
 

Berekening sanctiebedrag met gele kaart:  

0,75 * 3,2 = 2,4 ha * € 340 = € 816 korting op de basisbetaling. 


Situatie 2: 
Bij een bedrijf wordt in het voorgaande jaar een afwijkingspercentage van 4% geconstateerd op de 

aangevraagde percelen. De afgekeurde oppervlakte is 3,1 ha. In het huidige aanvraagjaar wordt 

een afwijkingspercentage van 3,5% geconstateerd op de aangevraagde percelen. De afgekeurde 

oppervlakte is 2,7 ha.
 

Korting op de basisbetaling:
 
Dit bedrijf krijgt in het voorgaande jaar een gele kaart toegekend omdat het de eerste keer is (na 

de wijziging van de kortingspercentages) dat een afwijking van 3 tot 10% of 2 ha is geconstateerd.
 
Door de gele kaart wordt de afgekeurde oppervlakte in plaats van 1,5 keer 0,75 meegenomen in
 
de berekening van het kortings-of sanctiebedrag.
 

In het huidige jaar is er weer sprake van een afgekeurde oppervlakte van meer dan 3% of 2 ha. In 
het voorgaande jaar is het sanctiebedrag 1,5 keer de afgekeurde oppervlakte keer de gemiddelde 
waarde van de betalingsrechten. Ook moet het bedrijf in het huidige jaar de 50% van de sanctie 
die in het voorgaande jaar niet is opgelegd betalen. 

Als volgend jaar weer sprake is van een afgekeurde oppervlakte van meer dan 3% of 2 ha, dan is 
de sanctie van 1,5 van toepassing. 

Voorgaande jaar Huidige jaar 
Afgekeurde oppervlakte: 3,1 ha Afgekeurde oppervlakte: 2,7 ha 
Gemiddelde waarde betalingsrechten: € 521  Gemiddelde waarde betalingsrechten: € 512 

Voorgaande jaar: Berekening sanctiebedrag met gele kaart:  

0,75 * 3,1 = 2,325 ha * € 521 = €1.211,33 korting op de basisbetaling. 


Huidige jaar: Berekening sanctiebedrag zonder gele kaart:  

1,5 * 2,7 = 4,05 ha * € 512 = € 2.073,60 korting op de basisbetaling.
 

Ook wordt de reductie op de sanctie van het voorgaande jaar alsnog in mindering gebracht op de 

betaling van het huidige jaar. Dit bedrag is 0,75 * 3,1 = 2,325 ha * € 521 = € 1.211,33.
 




