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Niet naleving voorschriften beheeractiviteit 

Omvang, ernst en duur 
Effect op 0%–25% van de 

beheerde oppervlakte 

Effect op meer dan 25%–

50% van de beheerde 

oppervlakte 

Effect op meer dan 50%–

100% van de beheerde 

oppervlakte 

Afwijking heeft weinig 

effect op het realiseren 

van de doelstelling van 

de beheeractiviteit, en is 

binnen een termijn van 
maximaal 3 maanden te 

herstellen, afhankelijk 

van de betreffende 

fysieke doelstelling. 

Geen verlaging Geen verlaging Geen verlaging 

Heeft weinig effect op de 

realisatie doelstelling 

van de beheeractiviteit. 

Verlaging bedraagt 10% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

Verlaging bedraagt 15% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

Verlaging bedraagt 30% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

Heeft een aanzienlijk 

effect op de realisatie 

van de doelstelling van 

de beheeractiviteit. 

Verlaging bedraagt 15% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

Verlaging bedraagt 30% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

Verlaging bedraagt 60% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

De realisatie van de 

doelstelling van de 

beheeractiviteit komt in 

gevaar. 

Verlaging bedraagt 30% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

Verlaging bedraagt 60% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

Verlaging bedraagt 100% 

van de betaling in het jaar 

dat de niet-naleving heeft 
plaatsgevonden. 

De realisatie van de 

doelstelling van de 

beheeractiviteit kan in 

de verdere looptijd van 

de beschikking niet 
meer behaald worden. 

Verlaging bedraagt 100% van de betaling in het jaar dat de niet-naleving heeft 

plaatsgevonden 

 
 
Buiten AAN: 

- 100% korting en BE opheffen (uitzondering: ANLB op grond dat vanwege de uitvoering van ANLB-
beheer de status landbouwgrond (AAN) heeft verloren en een functie heeft voor het leefgebied. 
Concreet: plasdrassen die zijn ingericht op landbouwgrond waardoor vegetatie is verdwenen maar die 
niet zijn verruigd) 

 
Oppervlakte afwijkingen: 

- Indien sprake is van een intekenfout en geen opzet of nalatigheid; geen sanctie. Afwijkingen wel direct 
oplossen in SCAN-GIS door de intekening aan te passen door de mozaïekregisseur. Indien het beheer 
in SCAN-GIS is geblokkeerd (na 30 sept), dan corrigeren in uitbetaling en in SCAN-GIS voor het 
volgende beheerjaar (door de mozaïekregisseur). 

- Indien de oppervlakteafwijking verwijtbaar is, en substantiële omvang heeft; oppervlakte corrigeren in 
de uitbetaling en daarbovenop sanctie conform tabel. 

- Oppervlakte afwijkingen worden niet gecorrigeerd in betalingen over eerdere jaren. 
 
Randvoorwaardenkorting:  

- voor 50% doorberekenen (de hoogte van de doorberekening van de sanctie is in 2018 verlaagd omdat 
de naleving van de randvoorwaarden niets te maken heeft met de uitvoering van ons ANLB. Het 
doorberekenen is niet verlaagd naar 1 of 3% omdat een groot aantal overtredingen op de 
randvoorwaarden, er wel toe zouden kunnen leiden dat de fictieve rekenruimte voor een te groot deel 



wordt benut. Let op: de beslissing baseren op een beslissing van RVO en niet op de aankondiging van 
RVO). Met een maximum van € 1.000 korting op de uitbetaling van het ANLB, per jaar. 

 
 
Herhaaldelijk dezelfde fout/opzet: 100% korting plus 30% boete 
 
Geen voornemen tot verbetering: beëindiging overeenkomst 
 
 
Bovenstaande sancties/kortingen/correcties kunnen maximaal worden opgelegd. Afhankelijk van de 
toedracht/omstandigheden/etc, kan het bestuur een lagere sanctie toepassen. 
Eerste beoordeling door bestuur op de tekortkomingen uitvoeren in augustus. Eventueel kan een tekortkoming 
dan worden gecorrigeerd door de intekening van het beheerpakket in SCAN-GIS aan te passen. Het 
daadwerkelijk uitgevoerde beheer wordt daarna betaald en er hoeft geen sanctie/korting toegepast te worden. 
Na 30 september wordt het beheer voor dat beheerjaar bevroren en kan niet meer aangepast worden. 
 
 
Herstelmogelijkheid 
Herstel is alleen mogelijk bij voorgeschreven handelingen: 

- Water bijpompen op een plasdras 
- Alsnog RM uitrijden als dat niet (volledig) is gedaan 
- Alsnog hekkelspecie afvoeren 

Bij Open Grasland bestaat het weidevogelbeheer veel meer uit opgelegde beperkingen dan voorgeschreven 
handelingen. 
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