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Algemene voorwaarden behorende bij het contract deelnemer ANLb 

 

Algemeen; 

1.  

De verplichtingen uit de beschikking op de gebiedsaanvraag, de provinciale subsidieverordening of 

subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer en aanverwante Europese wetgeving zijn van 

toepassing op dit contract deelnemer ANLb en de bijbehorende bijlagen.  

2.  

De voorwaarden in het contract deelnemer ANLb NFW - Beheerder houden onder andere in dat de 

deelnemer zich, bij het uitoefenen van zijn bedrijf moet houden aan de minimum vereisten 

(Randvoorwaarden), behorende bij een goede landbouwpraktijk. De Europese en Nationale 

minimumnormen op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn, de minimumeisen voor het 

gebruik van meststoffen en gewasbescherming-maatregelen zijn van toepassing op dit contract.  

3.  

Hoewel in sommige gevallen binnen de regeling stapeling van beheerpakketten mogelijk is, kan 

vanuit de overheid niet voor dezelfde activiteit twee maal betaald worden via verschillende 

regelingen. De deelnemer is voor het opgeven daarvan in het e-GDI systeem zelf verantwoordelijk. 

4.  

De deelnemer verleent aan de provincie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

toestemming voor het verstrekken van persoonlijke (bedrijfs-)gegevens aan het collectief (zoals 

perceelsregister, lopende contracten, naam, adres, woonplaats etc.). 

5.  

Ingeval de deelnemer niet aan de contractuele afspraken kan voldoen, worden de financiële 

gevolgen van het niet nakomen van de overeengekomen verplichtingen, in rekening gebracht bij de 

deelnemer. Dit punt is niet van toepassing indien er sprake is van faillissement of ingeval van 

overlijden van de deelnemer. 

6. 

Als de gebiedsaanvraag door de provincie wordt goedgekeurd en leidt tot een subsidiebeschikking, 

gaat dit contract deelnemer “eventueel met verplichte aanpassingen vanuit de provincie” met de 

hierin vermelde gegevens voor het uitvoeren van het beheer, automatisch over in een definitief 

contract deelnemer tussen deelnemer en het collectief. Indien er aanpassingen moeten plaatsvinden 

vindt er opnieuw overleg plaats met de deelnemer.  

 

Tussentijdse wijziging; 

7. 

De deelnemer moet er rekening mee houden dat jaarlijks bij de evaluatie van de uitgevoerde 

beheereenheden, op basis van ecologische kennis en ontwikkelingen, aanpassingen van de 

beheerafspraken, kunnen plaatsvinden.  

Voor het zogenaamde ‘flexibele beheer’ geldt hetzelfde, maar dan vinden aanpassingen nog tijdens 

het seizoen plaats.  

Daarnaast kan door een beslissing van RVO de omvang beheereenheden wijzigen, indien RVO beslist 

dat het onderliggende perceel groter/kleiner is. 
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8.  

Aanpassingen zoals bedoeld onder punt 6 van het contract deelnemer ANLb NFW – Beheerder 

vinden plaats op basis van onderlinge afspraken tussen partijen. De wijzigingen worden vastgelegd in 

een ‘Formulier wijzigingen in het beheer’, welke door partijen als aanvulling op dit contract 

deelnemer wordt ondertekend.     

9.  

Dit contract deelnemer ANLB NFW – Beheerder inclusief bijlagen geldt als raamcontract, dat door 

mogelijke jaarlijkse overeengekomen aanpassingen in beheer, exact aangeeft wat waar gebeurt. Dit 

contract deelnemer inclusief bijlagen geeft het collectief de zekerheid ten aanzien van de uitvoering 

van het voorgestelde beheer, zoals verwoord wordt in de gebiedsaanvraag. Voor de deelnemer 

geven deze contractvoorwaarden inclusief de bijlagen, inzicht in de voorwaarden waaronder 

meegedaan kan worden.  

 

Het betreft: 

a) de kaart met daarop de aangegeven ligging, de omvang (kadastrale) en duiding van de 

hectares of strekkende meters van de beheereenheden;   

b) de hoogte van de beheervergoeding; 

c) de beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorend bij het overeengekomen 

beheer;  

d)  de overige contractvoorwaarden; 

e) de schouw en sanctievoorwaarden; 

       

Vergoeding 

10. 

Na beëindiging van de beschikking op de gebiedsaanvraag tussen collectief en provincie, stelt het 

bestuur bij de eindafrekening de totale omvang van de transactiekosten vast. Op basis van die 

uitkomst kan op voorstel van het bestuur een eenmalige nabetaling plaatsvinden aan de beheerders.  

11. 

Het collectief is op grond van Europese regelgeving verplicht om sancties in het kader van de cross 

compliance te verrekenen met de door de beheerder te ontvangen beheervergoedingen. Dit geldt 

alleen voor agrarische ondernemers welke een steunbetaling ontvangen.  

 

Aansprakelijkheid 

12.  

Het collectief is niet aansprakelijk voor de schade van de beheerder, die direct dan wel indirect 

voortvloeit uit het niet of niet volledig verkrijgen van beheervergoeding, dan wel het wijzigen van de 

beheerpakketten.  


