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Bedrijf 1: 

Bedrijfsgegevens:  
 160 ha wintertarwe
 14 ha suikerbieten
 20 ha koolzaad
 6 ha beheerde akkerrand voor het ecologisch aandachtsgebied (EA)

(akkerbouwstrokenpakket)
 Totaal 200 ha

I. Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden van EA

Bedrijf heeft >15 ha bouwland. Het bedrijf moet dus minimaal 5% EA hebben.  

Verplichte EA: 200 ha x 5% = 10 ha  
Ingevulde EA: 6 ha x 1,5 (weegfactor beheerde akkerrand) = 9 ha  
Tekort EA: 10 ha - 9 ha = 1 ha  

Verlaging op vergroeningsbetaling: 1*10= 10 ha. Bedrijf krijgt door het niet voldoen aan EA voor 
10 ha geen vergroeningsbetaling.  

II. Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden van gewasdiversificatie

Bedrijf heeft >30 ha bouwland. Het bedrijf moet dus minimaal 3 gewassen hebben voor 
gewasdiversificatie (GWD). Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland 
beslaan en de 2 grootste gewassen samen zijn maximaal 95%.  

Het grootste gewas is wintertarwe: 160/200 = 80% van de totale oppervlakte bouwland. Dit mag 
maar maximaal 75% zijn, namelijk 150 ha. De twee grootste gewassen zijn maximaal 95% 
(180/200= 90%). Dus aan die voorwaarde wordt voldaan.  

Verlaging op vergroeningsbetaling:  
1. Oppervlakte te veel t.o.v. 75%: 160-150= 10 ha. 

10 * 1 = 10 ha.
2. Oppervlakte te veel t.o.v. 95%: 0 

0 *5 = 0 ha. 

Bedrijf krijgt door het niet voldoen aan gewasdiversificatie voor 10 ha (10 + 0) geen 
vergroeningsbetaling.  

III. Sanctie

De totale verlaging in dit voorbeeld is 10 + 10 = 20 ha. Het te betalen aantal ha komt daarmee op 
200 – 20 =180 ha. Het afwijkingspercentage in dit voorbeeld is 20 ha verlaging op 180 ha = 
11,11%. Bij deze afwijking is de sanctie tweemaal de verlaging gedeeld door 4 = 2*20/4 = 10 ha.  

Dit bedrijf ontvangt nu voor 170 ha (200 – 10 – 10 - 10) vergroeningsbetaling in plaats 
voor 200 ha.  



    

       

  

 
  

     

 

  

 
 

  

 
  

  

 

Bedrijf 2: 

Bedrijfsgegevens:  
 160 ha wintertarwe
 34 ha koolzaad
 6 ha beheerde akkerrand voor het ecologisch aandachtsgebied (EA)

(akkerbouwstrokenpakket)
 Totaal 200 ha

I. Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden van EA

Bedrijf heeft >15 ha bouwland. Het bedrijf moet dus minimaal 5% EA hebben. 

Verplichte EA: 200 ha x 5% = 10,0 ha  
Ingevulde EA: 6 ha x 1,5 (weegfactor beheerde akkerrand) = 9 ha  
Tekort EA: 10 ha - 9 ha = 1 ha  

Korting op vergroeningsbetaling: 1*10= 10 ha. Bedrijf krijgt door het niet voldoen aan EA voor 10 
ha geen vergroeningsbetaling. 

II. Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden van gewasdiversificatie.

Bedrijf heeft >30 ha bouwland. Het bedrijf moet dus minimaal 3 gewassen hebben voor 
gewasdiversificatie (GWD). Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland 
beslaan en de 2 grootste gewassen samen maximaal 95%. 

Het grootste gewas is wintertarwe: 160/200 = 80% van de totale oppervlakte bouwland. Dit mag 
maar maximaal 75% zijn, 150 ha. De twee grootste gewassen komen boven de 95% uit 
(194/200= 97%), dus aan die voorwaarde wordt ook niet voldaan. 

Korting op vergroeningsbetaling:  
1. Oppervlakte te veel t.o.v. 75%: 160-150= 10 ha. 10*1 = 10 ha.
2. Oppervlakte te veel t.o.v. 95%: 95%*200 = 190 ha: 4 ha. 5 *4 = 20 ha. 

Bedrijf krijgt door het niet voldoen aan gewasdiversificatie voor 30 ha (10 + 20) geen 
vergroeningsbetaling. 

III. Sanctie

De totale verlaging in dit voorbeeld is 10 + 30 = 40 ha. Het te betalen aantal ha komt daarmee op 
200 – 40 =160 ha. Het afwijkingspercentage in dit voorbeeld is 40 ha verlaging op 160 ha = 25%. 
Omdat de afwijking meer dan 20% is, is de sanctie gelijk aan het aantal hectares na de totale 
verlaging gedeeld door 4 = 160/4 = 40 ha. 

Dit bedrijf ontvangt nu voor 120 ha (200 – 10 – 30 - 40) vergroeningsbetaling in plaats 
voor 200 ha. 




