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3.10 - Beheerovereenkomsten ter bescherming van fauna en flora gebonden aan 
landbouwactiviteiten (afgekort: Beheerovereenkomsten soortenbescherming)
Interventiecode (lidstaat) 3.10
Naam interventie Beheerovereenkomsten ter bescherming van fauna en flora 

gebonden aan landbouwactiviteiten (afgekort: 
Beheerovereenkomsten soortenbescherming)

Soort interventie ENVCLIM(70) - Milieu-, klimaatgerelateerde en andere 
beheersverbintenissen

Gemeenschappelijke outputindicator O.14. Aantal hectaren (met uitzondering van bosbouw) en 
aantal andere eenheden vallend onder milieu- of 
klimaatgerelateerde verbintenissen die verder gaan dan de 
verplichte vereisten

Draagt bij tot de ringfencing vereiste voor/in verband met Generatievernieuwing: Nee
Milieu: Ja
Kortingstelsel ecoregeling: Nee
LEADER: Nee

1 Territoriaal toepassingsgebied en, indien relevant, regionale dimensie
Territoriaal toepassingsgebied: Regionaal
Code Beschrijving
BE2 Vlaams Gewest
Beschrijving van het territoriaal toepassingsgebied
Percelen gelegen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

De interventie wordt toegepast op landbouwgebruikspercelen in beheergebied. Gebieden waarvoor 
specifieke beleidsinstrumenten (subsidies) worden ingezet, worden uitgesloten zoals, natuur- en 
bosgebieden (i.c. reservaten), gebieden waarvoor een natuurbeheerplan werd opgemaakt, …
2 Gerelateerde specifieke doelstellingen, horizontale doelstelling en relevante sectorale doelstellingen
Code + beschrijving SPECIFIEKE GLB-DOELSTELLING Aanbevolen specifieke GLB-doelstellingen voor dit type 
interventie zijn vet gedrukt
SO6 Bijdragen tot het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, tot versterking van ecosysteemdiensten en tot 
de instandhouding van habitats en landschappen

3 Via de interventie aangepakte behoefte(n)

Code Beschrijving Prioritering op het niveau 
van het strategisch GLB-plan

Aangepakt in strategisch 
GLB-plan

N13

Versterken van de 
biodiversiteit in het 
landbouwlandschap en de 
natuur

Zeer hoog Gedeeltelijk

N14
Versterken van de 
landschappelijke kwaliteit in 
het landbouwlandschap

Hoog Gedeeltelijk

4 Resultaatindicator(en)
Code + beschrijving RESULTAATINDICATOREN Aanbevolen resultaatindicatoren voor de geselecteerde specifieke GLB-
doelstellingen van deze interventie zijn vet gedrukt
R.24 Percentage oppervlakte cultuurgrond (OCG) vallend onder ondersteunde specifieke verbintenissen die leiden tot een 
duurzaam gebruik van pesticiden ter vermindering van de risico's en effecten van pesticiden zoals de uitspoeling van pesticiden
R.31 Percentage oppervlakte cultuurgrond (OCG) vallend onder ondersteunde verbintenissen ter ondersteuning van 
biodiversiteitsbehoud en -herstel, met inbegrip van landbouwpraktijken met een hoge natuurwaarde
R.33 Percentage van het totale Natura 2000-gebied vallend onder ondersteunde verbintenissen
5 Specifiek ontwerp, vereisten en subsidiabiliteitsvoorwaarden van de interventie
Beschrijf de specifieke doelstellingen en de inhoud van de interventie, inclusief specifieke gerichtheid, 
selectiebeginselen, verband met relevante regelgeving en met andere interventies/maatregelenpakketten in 
het kader van beide pijlers en andere relevante informatie.
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De primaire doelstelling van deze interventie is de instandhouding van fauna en flora gebonden aan 
landbouwgebied en het in stand houden en ontwikkelen van hun leefgebied. De interventie zet in op het 
aanpakken van de nood tot zorg voor natuur/biodiversiteit (nood 13) en dus specifieke doelstelling f. 
Meer specifiek zet deze interventie in op en vergoedt deze de multifunctionaliteit van de landbouw voor 
de biodiversiteit. De interventie zet ook in op het stopzetten van de achteruitgang en verbeteren van de 
toestand van de Europees en Vlaams te beschermen habitats en soorten en op het in stand houden van 
blijvend en waardevol grasland. De beheerovereenkomsten “soortenbescherming” worden ingezet om mee 
uitvoering te geven aan de soortenbeschermingsprogramma’s akkervogels, weidevogels, grauwe 
kiekendief, hamster, bruine kiekendief, zomertortel, grauwe klauwier, hazelmuis, boomkikker, 
kamsalamander, vroedmeesterpad, knoflookpad, beekprik, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, …
De interventie verhoogt bovendien de overlevingskansen van (wilde) bestuivers.

Gezien de beperking op landbouwactiviteit en het verbod op bestrijdingsmiddelengebruik is er tevens een 
indirect effect op water- en bodemkwaliteit (specifieke doelstelling e).

Een aantal acties onder deze interventie betreffen het ontwikkelen en in stand houden van (soortenrijke) 
graslanden en hebben daardoor ook indirect een effect op de specifieke doelstelling (d) m.b.t. klimaat.

De voorgestelde interventie bouwt voort op een bestaande maatregel die opgenomen is in het Vlaamse 
Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III 2014–2022. Het betreft het behoud van een bestaande 
maatregel, mits optimalisaties en een aantal nieuwe acties voor fauna en flora gebonden aan 
landbouwgebied. De huidige pakketten werden geëvalueerd en bijgestuurd op basis van hun bijdrage aan 
de doelstellingen, hun inpasbaarheid in de landbouwbedrijfsvoering en hun administratieve 
opvolging/controle.

De acties zijn semi-vast. Dat betekent dat ze gedurende de looptijd van de overeenkomst in overleg met de 
beheerdienst op andere percelen van het bedrijf kunnen toegepast worden als dat nuttig is voor de 
doelstelling.

Voor alle acties zal een herzieningsclausule van toepassing zijn cfr. Punt 7 van Art. 70 van Verordening 
2021/2115 zodat de overeenkomsten kunnen aangepast worden in geval van wijzigingen in de baseline of 
indien de overeenkomsten de programmaperiode van het GLB SP overschrijden opdat ze kunnen 
aangepast worden aan het nieuwe rechtskader. Als de begunstigde deze aanpassing niet aanvaardt, eindigt 
de verbintenis en wordt geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis is toegepast.

De beheersdienst zorgt voor de nodige expertise door het inzetten van deskundigen die de begunstigden 
informeren, ondersteunen en begeleiden bij het aanvragen en bij het uitvoeren van de verschillende acties.

Wanneer ecoregelingen, AMKM en beheerovereenkomsten gedeeltelijk hetzelfde vergoeden, mogen ze 
niet gelijktijdig op eenzelfde perceel toegepast worden om dubbelfinanciering uit te sluiten.

De beheerovereenkomsten “soortenbescherming” bestaan uit 13 acties:
Actie 1: Faunavoedselgewas
Het doel van deze actie is: op bouwland wintervoedsel en jaarrond dekking voorzien voor (groepen van) 
faunasoorten door het inzaaien van granen of andere zaadleverende gewassen. Door geen 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken, wordt bijkomend het jaarrond een insectenrijk leefgebied gecreëerd.
Actie 2A en 2B: Faunarand en Faunarand plus
Het doel van deze actie is: op bouwland faunastroken aanleggen en/of behouden en door en door 
aangepast maaibeheer (vroege maaibeurt voorjaar, late maaibeurt vanaf half augustus) een structuurrijke 
vegetatie realiseren. Hierdoor worden foerageermogelijkheden, zomervoedsel, dekking en 
nestgelegenheid geboden voor (groepen van) faunasoorten. Een overblijvend deel zorgt ervoor dat 
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insecten kunnen overwinteren en dat in het voorjaar en de zomer een insectenrijk leefgebied ontstaat.
Actie 3A en 3B: Fauna – akkerland en Fauna - akkerland plus
Het doel van deze actie is: op bouwland door combinatie van een faunavoedselgewas en faunaranden het 
jaarrond geschikt leefgebied (nestgelegenheid, foerageermogelijkheden en dekking) realiseren voor 
(groepen van) faunasoorten.
Actie 4: Fauna - akkerland luzerne
Het doel van deze actie is: op bouwland foerageermogelijkheden, dekking en nestgelegenheid voorzien 
voor (groepen van) faunasoorten door combinatie van extensieve luzerneteelt luzerneteelt (uitgestelde 
maaidatum (juni) in functie van eerste legsel akkervogels) (of andere voor soortenbescherming geschikte 
teelten) en extensieve kruidenrijke stroken..
Actie 5: Luzernehooiland
Het doel van deze actie is : op bouwland foerageermogelijkheden, dekking en nestgelegenheid voorzien 
voor (groepen van) faunasoorten door zeer extensief luzerne te telen (uitgestelde maaidatum (augustus) 
i.f.v. laat broedende soorten) gevolgd door een faunavriendelijke teelt van wintergranen en zomerstoppel.
Actie 6A: Faunagrasland-ontwikkeling
Het doel van deze actie is: op tijdelijk grasland nestgelegenheid, schuilgelegenheid en foerageergebied 
voor weidevogels realiseren door een rustperiode in acht te nemen tijdens het broedseizoen (tot 22 juni)
Actie 6B: Faunagrasland rustperiode 22 juni
Het doel van deze actie is: op blijvend grasland nestgelegenheid, schuilgelegenheid en foerageergebied 
voor weidevogels realiseren door een rustperiode in acht te nemen tijdens het broedseizoen (tot 22 juni).
Actie 7: Faunagrasland rustperiode 22 juni – plasdras
Het doel van deze actie is: op grasland nestgelegenheid, schuilgelegenheid en foerageergebied voor 
weidevogels realiseren door een rustperiode in acht te nemen tijdens het broedseizoen (tot 22 juni) en het 
grasland te vernatten.
Actie 8: Faunagrasland rustperiode 15 juli
Het doel van deze actie is: op grasland nestgelegenheid, schuilgelegenheid en kruidenrijk foerageergebied 
voor weidevogels realiseren door een rustperiode in acht te nemen tijdens het broedseizoen (tot 15 juli). 
De verder uitgestelde maaidatum (15 juli) creëert insectenrijk leefgebied voor o.a. grutto jongen.
Actie 9: Botanisch grasland - instandhouden – graskruidenmix
Het doel van deze actie is: door aangepast graslandbeheer soortenrijk grasland in stand houden en/of 
verder ontwikkelen.
Actie 10: Botanisch grasland - instandhouden - bloemenrijk grasland
Het doel van deze actie is : door aangepast graslandbeheer soortenrijk grasland in stand houden en/of 
verder ontwikkelen.
Actie 11: Botanisch grasland - ontwikkelen – raaigras
Het doel van deze actie is: door aangepast graslandbeheer of door het omzetten van bouwland in grasland 
de soortendiversiteit van grasland bevorderen.
Actie 12: Botanisch grasland - ontwikkelen – grassenmix
Het doel van deze actie is: door aangepast graslandbeheer de soortendiversiteit van grasland bevorderen.
Actie 13: Botanisch grasland - ontwikkelen - dominant grasland
Het doel van deze actie is: door aangepast graslandbeheer de soortendiversiteit van grasland bevorderen

De verschillende acties van interventies 3.8 ‘Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden’, 3.9 
‘Beheerovereenkomsten KLE’ en 3.10 ‘Beheerovereenkomsten soortenbescherming’ zijn onderling niet 
combineerbaar.
Wat betreft de combineerbaarheid van de acties uit deze interventie met de ecoregelingen, de interventies 
3.1 tot en met 3.5 en 3.7. zijn enkel volgende combinaties toegelaten:

 alle acties met interventie 1.9 ‘voortzetting biologische landbouw’
 alle acties met interventie 1.16 ‘bodempaspoort’
 acties 6A tot en met 12 met interventie 1.5 ‘behoud meerjarig grasland’;
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 acties 6A tot en met 12 met interventie 3.1 ‘tijdelijk naar blijvend grasland’
 acties 1, 3A, 3B en 6A met interventie 1.13 ‘gewasrotatie met leguminosen’
 actie 1 met actie 2 en 3 van interventie 1.7 ‘organisch koolstofgehalte bouwland’.

Definieer in aanmerking komende begunstigden en, indien relevant, de specifieke subsidiabiliteitscriteria 
in verband met de begunstigde en het areaal
Begunstigden:

De begunstigden zijn actieve landbouwers en andere grondgebruikers mits ze gronden registeren in het 
GBCS. Overheden en terreinbeherende organisaties worden uitgesloten.

specifieke subsidiabiliteitscriteria:

Algemene Vlaamse voorwaarden

 Met betrekking tot de begunstigde van de interventie zal opgelegd worden dat deze niet mag vallen 
onder één van deze categorieën:

1. Dienst of agentschap die afhangt van het Vlaamse Gewest;
2. Bestuur, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest 

belast is met taken van openbaar nut;
3. Erkende terreinbeherende natuurverenigingen.

De reden is het vermijden van dubbelfinanciering.

 Er wordt een instapdrempel ingevoerd, die bepaalt dat de beheervergoeding bij de start van de 
beheerovereenkomst minstens 150 euro per jaar bedraagt. Het sluiten van een beheerovereenkomst 
vergt immers inzet van personeel en IT (beheerskosten) en via deze instapdrempel wordt beoogd 
dat de baten van de beheerovereenkomst (output op het terrein) in evenwicht zijn met de kosten 
voor het sluiten van de beheerovereenkomst.

 Het perceel moet uitgebaat en geregistreerd zijn als subsidiabele landbouwgrond, waarbij voldaan 
is aan de definitie van subsidiabele hectare zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EU) 
2021/2115.

Hiermee wordt bewaakt dat er betaald wordt voor agromilieu-klimaatmaatregelen gelinkt aan het 
landbouwlandschap.

 De beheerovereenkomsten mogen niet gelegen zijn in gebieden waar reeds specifieke 
beleidsinstrumenten beschikbaar zijn zoals bos- of natuurreservaten, gebieden waarvoor een 
natuurbeheerplan werd opgemaakt, … . Het uitsluiten gebeurt met het oog op het vermijden van 
dubbelfinanciering.

Daarnaast wordt voorzien dat ze gelegen moeten zijn binnen het beheergebied voor 
beheerovereenkomsten. De afbakening gebeurt in overleg met externe experten van het Agentschap voor 
Natuur en Bos en met het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek. Voor deze interventie ‘BO’s 
soortenbescherming’ is de afbakening gebaseerd op de actiegebieden uit de Soortenbeschermingsplannen 
(SBP’s) van de soorten waarvoor de Beheerovereenkomsten worden ingezet. Deze beheergebieden 
worden vastgelegd in de Vlaamse wetgeving en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze kunnen 
geëvalueerd worden op basis van nieuwe terreindata.
Het instellen van een beheergebied voor beheerovereenkomsten heeft als doel de acties in te zetten in 
gebieden waarvan verwacht wordt dat de acties het meest kunnen bijdragen aan de doelstelling en kunnen 
bijdragen aan het behoud en het versterken van het leefgebied van soorten en soortengroepen. Bijkomend 
kan om de effectiviteit van de acties (d.m.v. hogere dichtheden) te stimuleren, gebiedsgerichte 
samenwerking bevorderd worden.
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 Voor alle beheerovereenkomsten soortenbescherming zijn geen activiteiten toegestaan op het 
perceel behoudens het uitvoeren van het opgelegde beheer (zie beheervoorwaarden). Van de 
beheervoorwaarden kan afgeweken worden mits toestemming van de beheerdienst indien dit nuttig 
is voor de doelstelling (bv. bij voorkomen van een broedgeval of in kader van bestrijding 
ongewenste soorten). De beheerdienst kan bepalen welke activiteiten naast het beoogd beheer 
toegestaan worden op het perceel / strook.

 Voor de acties waar een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen van toepassing is, kan 
hier in uitzonderlijke gevallen en steeds in overleg met de beheerdienst van afgeweken worden 
voor de bestrijding van ongewenste soorten. In deze gevallen zal de uitbetaalde vergoeding 
verlaagd worden. In het geval van een pleksgewijze bestrijding kan hiervan afgeweken worden.

 De beheervoorwaarden kunnen in overleg met de beheerdienst aangepast worden tijdens de 
looptijd van de overeenkomst als dat nuttig is voor de doelstelling. Een aanpassing is alleen 
mogelijk als het aangepaste beheer minstens gelijkwaardig is aan de beheervoorwaarden hieronder 
beschreven in de tabel.

De beheerdienst kan afwijkingen voorzien van de opgelegde referentiedatums inzake het uitvoeren van het 
beoogde beheer.
De beheerdienst kan in functie van de doelstelling een oppervlakte vaststellen die minimaal en of 
maximaal beheerd wordt.

 De verplichtingen inzake het in stand houden van blijvend grasland gelden niet in het geval dat 
landbouwers blijvend grasland hebben aangelegd in uitvoering van actie 2 en 11 in hoofde van 
voorliggend GLB-strategisch plan (Verordening (EU) nr. 2020/2115) als voor gelijksoortige acties 
onder de programmaperiode voor plattelandsontwikkeling 2014-2022 (Verordening (EU) nr. 
1305/2013).

 In het geval de soortenrijkdom van een perceel blijvend grasland (actie 9 of 10) niet 
instandgehouden wordt, wordt het steunbedrag verlaagd. Het steunbedrag kan nooit hoger zijn dan 
het steunbedrag dat overeenstemt met de fase die de deskundige vaststelt in het vijfde jaar van de 
overeenkomst.

 Tenslotte gelden voor elke actie binnen de interventie ‘soortenbescherming’ ook specifieke 
inhoudelijke instapvoorwaarden die als doel hebben de actie ruimtelijk te focussen.

Actie 1: Faunavoedselgewas

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.

Beheervoorwaarden:
1. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
2. Het beheerobject jaarlijks inzaaien met een goedgekeurd zaadleverend mengsel
3. Het ingezaaide mengsel aanhouden in de winter (niet oogsten of onderwerken)

Actie 2A: Faunarand
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.
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Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject inzaaien met een goedgekeurd kruidenrijk mengsel of een bestaande faunastrook 

behouden
2. De graskruidenvegetatie in stand houden
3. Het beheerobject jaarlijks gefaseerd maaien
4. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
5. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken

Actie 2B: Faunarand plus
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied
2. Het perceel is bouwland.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject inzaaien met een goedgekeurd kruidenrijk mengsel of een bestaande faunastrook 

behouden
2. De graskruidenvegetatie in stand houden
3. Het beheerobject jaarlijks gefaseerd maaien
4. Bijkomend, in overleg met de beheerdienst, een strook inzaaien met een goedgekeurd 

bloemenmengsel en deze strook herinzaaien in overleg met de beheerdienst
5. Bijkomend, in overleg met de beheerdienst, een strook inzaaien met een goedgekeurd laagblijvend 

gewas en deze strook het hele jaar kort houden
6. Bijkomend, in overleg met de beheerdienst, een strook bouwland niet inzaaien en de bodem open 

(bloot) te houden
7. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
8. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken

Actie 3A: Fauna-akkerland
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject voor minstens 40% inzaaien met een goedgekeurd mengsel en het beheer 

uitvoeren zoals bepaald in de actie 'faunavoedselgewas’
2. Het beheerobject voor minstens 40% inzaaien met stroken van gemiddeld minstens 3 m breed met 

een goedgekeurd kruidenrijk mengsel en het beheer uitvoeren zoals bepaald in de actie ‘faunarand’

Actie 3B: Fauna-akkerland plus
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject voor minstens 40% inzaaien met een goedgekeurd mengsel en het beheer 

uitvoeren zoals bepaald in de actie 'faunavoedselgewas’
2. Het beheerobject voor minstens 40% inzaaien met stroken van gemiddeld minstens 3 m breed met 

een goedgekeurd kruidenrijk mengsel en het beheer uitvoeren zoals bepaald in de actie 
‘Ffaunarand plus’ .

Actie 4: Fauna-akkerland luzerne
Instapvoorwaarden:
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1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject in het eerste jaar inzaaien met graan of een mengsel van graan en 

vlinderbloemigen of graan aanhouden dat regulier geoogst wordt.
2. In het najaar van het eerste jaar minstens 40 % van het beheerobject inzaaien met luzerne of een 

goedgekeurd mengsel met luzerne.
3. In het najaar van het eerste jaar minstens 40% van het beheerobject inzaaien met stroken van 

gemiddeld minstens 6 m breed met een éénjarig of meerjarig goedgekeurd mengsel, in overleg met 
de beheerdienst

4. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken, behalve een kalibemesting op de 
luzerne of het mengsel met luzerne vanaf het tweede jaar

5. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
6. Op de luzerne een extensief maaibeheer (maaidatum half juni) toepassen waarbij jaarlijks minstens 

2 keer gemaaid wordt; in overleg met de beheerdienst kan het beheer aangepast worden
7. Op de stroken met een meerjarig mengsel een extensief beheer uitvoeren door jaarlijks een deel te 

maaien; in overleg met de beheersdienst kan het beheer aangepast worden

Actie 5: Luzernehooiland
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject in het eerste jaar inzaaien met een mengsel van luzerne, andere vlinderbloemigen 

en granen of met granen of een mengteelt van granen en vlinderbloemigen.
2. Wanneer het beheerobject in het eerste jaar ingezaaid werd met een mengsel van luzerne, andere 

vlinderbloemigen en granen, op de luzerne een extensief maaibeheer (maaidatum augustus) 
toepassen

3. Wanneer het beheerobject in het eerste jaar ingezaaid werd met een mengsel van luzerne, andere 
vlinderbloemigen en granen, in het najaar van het derde jaar inzaaien met granen of een mengteelt 
van granen en vlinderbloemigen en deze aanhouden tot het najaar van het 5de jaar.

4. Wanneer het beheerobject in het eerste jaar ingezaaid werd met granen of een mengteelt van 
granen en vlinderbloemigen, een mengsel van luzerne, andere vlinderbloemigen en granen 
inzaaien in het najaar van het tweede jaar.

5. Wanneer het beheerobject in het eerste jaar ingezaaid werd met granen of een mengteelt van 
granen en vlinderbloemigen, in jaar 3 t.e.m. jaar 5 op de luzerne een extensief beheer (maaidatum 
augustus) toepassen.

6. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken, behalve een kalibemesting op de 
luzerne of het mengsel met luzerne.

7. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Actie 6A: Faunagrasland ontwikkeling
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is tijdelijk grasland
3. Een deskundige bepaalt of het perceel in aanmerking voor ontwikkelingsbeheer

Beheervoorwaarden:
1. De bestaande gras(kruiden)vegetatie in stand houden
2. Tijdens de rustperiode in het voorjaar tot 22 juni geen activiteiten uitvoeren behoudens een 

extensief graasbeheer
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3. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
4. Geen kunstmest gebruiken

Actie 6B: Faunagrasland rustperiode 22 juni
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is blijvend grasland.

Beheervoorwaarden:
1. De bestaande gras(kruiden)vegetatie in stand houden
2. Tijdens de rustperiode in het voorjaar tot 22 juni geen activiteiten uitvoeren behoudens een 

extensief graasbeheer
3. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
4. Geen kunstmest gebruiken

Actie 7: Faunagrasland rustperiode 22 juni_plasdras
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is blijvend grasland.

Beheervoorwaarden:
1. De bestaande gras(kruiden)vegetatie in stand houden
2. Tijdens de rustperiode in het voorjaar tot 22 juni geen activiteiten uitvoeren behoudens een 

extensief graasbeheer
3. Tijdens de rustperiode in het voorjaar tot 22 juni het perceel bijkomend vernatten door de inzet van 

een plas-draspomp onder begeleiding van een deskundige
4. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
5. Geen kunstmest gebruiken

Actie 8: Faunagrasland rustperiode 15 juli
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is blijvend grasland.

Beheervoorwaarden:
1. De bestaande gras(kruiden)vegetatie in stand houden
2. Tijdens de rustperiode in het voorjaar tot 15 juli geen activiteiten uitvoeren behoudens een 

extensief graasbeheer
3. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
4. Geen kunstmest gebruiken

Actie 9: Botanisch grasland – in stand houden - graskruidenmix
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is blijvend grasland.
3. Een deskundige bepaalt op basis van de aanwezige vegetatie (graslandfase) of het perceel in 

aanmerking komt (minstens graskruidenmix)
Beheervoorwaarden:

1. De graslandfase zoals bepaald door de deskundige bij aanvang van de overeenkomst minstens in 
stand houden gedurende de looptijd van de overeenkomst

2. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken, met uitzondering van bemesting door 
beweiden (indien toegestaan)
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3. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Actie 10: Botanisch grasland – in stand houden – bloemenrijk grasland
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is blijvend grasland.
3. Een deskundige bepaalt op basis van de aanwezige vegetatie (graslandfase) of het perceel in 

aanmerking komt (minstens bloemenrijk grasland)
Beheervoorwaarden:

1. De graslandfase zoals bepaald door de deskundige bij aanvang van de overeenkomst minstens in 
stand houden gedurende de looptijd van de overeenkomst

2. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken, met uitzondering van bemesting door 
beweiden (indien toegestaan)

3. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Actie 11: Botanisch grasland – ontwikkelen - raaigras
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Een deskundige bepaalt of het perceel in aanmerking voor ontwikkelingsbeheer.

Beheervoorwaarden:
1. Als het perceel bouwland is, het perceel inzaaien met een goedgekeurd mengsel
2. Als het perceel grasland is, de bestaande gras(kruiden)vegetatie gedurende de volledige looptijd 

van de overeenkomst in stand houden, doorzaaien of herinzaaien zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.
3. Het perceel jaarlijks maaien en/of beweiden zoals bepaald in het attest opgemaakt door de 

deskundige in opdracht van de beheerdienst

Actie 12: Botanisch grasland – ontwikkelen - grassenmix
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Een deskundige bepaalt op basis van de aanwezige vegetatie (graslandfase) of het perceel in 

aanmerking (minstens grassenmix).
3. Het perceel is blijvend grasland.

Beheervoorwaarden:
1. De bestaande gras(kruiden)vegetatie gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst in stand 

houden, doorzaaien of herinzaaien zijn bijvoorbeeld niet toegestaan
2. Het perceel jaarlijks maaien en/of beweiden zoals bepaald in het attest opgemaakt door de 

deskundige in opdracht van de beheerdienst
3. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken, met uitzondering van bemesting door 

beweiden (indien toegestaan)
4. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Actie 13: Botanisch grasland – ontwikkelen – dominant grasland
Instapvoorwaarden:

1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Een deskundige bepaalt op basis van de aanwezige vegetatie (graslandfase) of het perceel in 

aanmerking (minstens dominant grasland).
3. Het perceel is blijvend grasland.

Beheervoorwaarden:
1. De bestaande gras(kruiden)vegetatie gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst in stand 
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houden, doorzaaien of herinzaaien zijn bijvoorbeeld niet toegestaan
2. Het grasland jaarlijks maaien en/of beweiden zoals bepaald in het attest opgemaakt door de 

deskundige in opdracht van de beheerdienst
3. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken, met uitzondering van bemesting door 

beweiden (indien toegestaan)
4. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Definieer in aanmerking komend type steun (niet-GBCS) of toezeggingen (GBCS) en andere 
verplichtingen
Areaalgebonden subsidie
O14 Welk areaal komt in aanmerking?
Voor het GLB-plan gedefinieerd landbouwareaal
Landbouwgrond met inbegrip van landbouwareaal of verder
Niet-landbouwgrond
6 Identificatie van relevante basislijnelementen
 (relevante GLMC, uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen (RBE’s) en andere bij nationale en 
Uniewetgeving verplichte vereisten), indien van toepassing, beschrijving van de specifieke relevante 
verplichtingen op grond van de RBE’s en verklaring van de wijze waarop het engagement verder gaat dan 
de verplichte vereisten (als vermeld in artikel 28, lid 5, artikel 70, lid 3, en artikel 72, lid 5)
Lijst van relevante GLMC en RBE
Code Beschrijving

Lijst van relevante verplichte nationale normen
/
Verband tussen GLMC, RBE, nationale normen en de interventie
Volgende basiselementen zijn relevant voor de beheerovereenkomsten soortenbescherming:

 het minimaal onderhoud van landbouwgrond respecteren. Dit verwijst naar artikel 70 lid 3 c) van 
Verordening (EU) 2021/2115 dat bepaalt dat subsidiabele landbouwgrond in goede landbouw-en 
milieuconditie moet worden gehouden. Landbouwers moeten een minimumactiviteit uitvoeren op 
deze percelen (bv. minstens éénmaal om de 2 jaar maaien) om verruiging en verbossing tegen te 
gaan. Dit basiselement heeft betrekking op acties waarbij het perceel bestaat uit gras(kruiden) 
(actie 2 en 6-13). De beheervoorwaarden gaan steeds verder dan het uitvoeren van het minimaal 
onderhoud van landbouwgrond;

 geen handelingen verrichten met het opzet vogels of hun nesten te verstoren of te vernielen. Het 
betreft hier relevante nationale wetgeving die bepaalt dat het verboden is om beschermde 
diersoorten opzettelijk te doden, te vangen of betekenisvol te verstoren (art. 10 Soortenbesluit). 
Deze baseline is relevant voor alle acties gericht op fauna (actie 1 t.e.m. 8).

Alle acties van de beheerovereenkomsten soortenbescherming (interventie 3.10) zijn zo opgezet dat ze 
verder gaan dan de bepalingen waarin de conditionaliteit al voorziet (GLMC, RBE) en verder dan de 
relevante nationale normen.
7 Vorm van de steun/steunpercentage/bedragen/berekeningsmethoden
 GBCS
 Niet-GBCS

GBCS-deel
Soort betaling
 eenheidskosten op basis van aanvullende kosten en gederfde inkomsten
 transactiekosten inbegrepen
 eenmalige betaling
 vaste bedragen
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Steunspectrum op het niveau van de begunstigde
Actie 1: Faunavoedselgewas: 2.053 euro/ha/jaar
Actie 2A: Faunarand: 2.444 euro/ha/jaar
Actie 2B: Faunarand plus: 2.644 euro/ha/jaar
Actie 3A: Fauna-akkerland: 2.248 euro/ha/jaar
Actie 3B: Fauna-akkerland plus: 2.349 euro/ha/jaar
Actie 4: Fauna-akkerland luzerne: 2.072 euro/ha/jaar
Actie 5: Luzernehooiland: 2.094 euro/ha/jaar
Actie 6A: Faunagrasland ontwikkeling: 599 euro/ha/jaar
Actie 6B: Faunagrasland rustperiode 22 juni: 754 euro/ha/jaar
Actie 7: Faunagrasland rustperiode 22 juni-plasdras: 1.414 euro/ha/jaar
Actie 8: Faunagrasland rustperiode 15 juli: 1.220 euro/ha/jaar
Actie 9: Botanisch grasland - instandhouden – graskruidenmix: 1.406 euro/ha/jaar
Actie 10: Botanisch grasland - instandhouden - bloemenrijk grasland: 1.593 euro/ha/jaar
Actie 11: Botanisch grasland - ontwikkelen – raaigras: 432 euro/ha/jaar
Actie 12: Botanisch grasland - ontwikkelen – grassenmix: 870 euro/ha/jaar
Actie 13: Botanisch grasland - ontwikkelen - dominant grasland: 1.225 euro/ha/jaar
Berekeningsmethode
De vergoedingen voor de acties ‘soortenbescherming’ zijn 4-ledig: gederfde inkomsten, extra kosten, 
uitgespaarde kosten en transactiekosten:

 Gederfde inkomsten:
o Voor acties 1 t.e.m. 3: gemiddelde bruto standaard saldo van akkerbouwgewassen (100% 

opbrengstderving);
o Voor actie 4: het verschil in bruto standaard saldo tussen akkerbouwgewassen en extensief 

beheerde luzerne;
o Voor actie 5: het verschil in bruto standaard saldo tussen akkerbouwgewassen en zeer 

extensief beheerde luzerne (3 jaar) en 100% opbrengstderving (2 jaar - gemiddelde bruto 
standaard saldo van akkerbouwgewassen;

o Voor acties 6 t.e.m. 13: De berekening van de opbrengstderving voor maatregelen op 
grasland is gebaseerd op de methode van de voederwaardeprijs. Hierbij wordt de bruto 
opbrengst van ruwvoeder bepaald volgens de VEM/ DVE inhoud (voedereenheid melk en 
darmverteerbaar eiwit).

Voor de referentie van de opbrengsten onder reguliere omstandigheden, baseren we ons op de 
kostprijsraming ruwvoeders van het LCV (grasland één snede maaien dan begrazen). Voor de opbrengst 
onder beheervoorwaarden, worden een raming gemaakt van de opbrengst in VEM en DVE waarde, 
gelinkt aan tabellen uit de literatuur.

 Extra kosten (enkel van toepassing voor acties 1 t.e.m. 5):
dit omvat afhankelijk van de beheervoorwaarden:

1.
o kosten zaaizaad (actie 1 t.e.m 5);
o kosten grondbewerking i.f.v. zaaien (onderwerken stoppel, ploegen, zaaiklaar leggen, 

zaaien) (actie 1 t.e.m. 5);
o kosten voor gevraagd beheer zoals maaien, harken, oprapen, klepelen (actie 2 en 3);
o kosten voor afpaling van het perceel en voor extra bewerkingskost omwille van 

versnippering van het perceel (20%) (actie 2);
o kosten om ongewenste (kruiden)soorten te beheersen (actie 1 t.e.m. 5 en actie 7 en 8).



NL 848 NL

 Uitgespaarde kosten (enkel van toepassing voor acties 6 t.e.m. 13):
Dit omvat de uitgespaarde kosten voor chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest (verbod 
binnen beheervoorwaarden) en uitgespaarde kosten voor oogst (minder maaibeurten toegestaan onder 
beheervoorwaarden)

 Transactiekosten:
Voor alle acties wordt een transactiekost opgenomen in de vergoeding, gelinkt aan het zoeken van de 
benodigde informatie, en aan administratieve taken verbonden aan de actie. De transactiekosten zijn 
gebaseerd op een studie (Mettepenningen et al., Iteaes studie analysis of private transaction costs related 
to agrienvironmental schemes, UGent) en zijn verschillend voor complexe beheerpakketten (hogere 
transactiekost) en eenvoudigere beheerpakketten.
Acties 6 en 8 t.e.m 13 hebben de laagste transactiekost (eenvoudige beheerpakketten): 50 euro/ha.
Acties 1 t.e.m. 5 en 7 hebben de hoogste transactiekost (complexe beheerpakketten): 100 euro/ha
Aanvullende toelichting
/
8 Informatie in verband met staatssteunbeoordeling
De interventie valt buiten het toepassingsgebied van artikel 42 VWEU en is afhankelijk van 
staatssteunbeoordeling:
 Ja       Nee       Gemengd      
Type staatssteuninstrument dat wordt gebruikt voor de goedkeuring van de steun:
 Kennisgeving       AGVV       GVOL       de-minimis      
9 Aanvullende vragen/informatie specifiek voor het type interventie
Wat zijn de modellen voor de toezegging(en) in de interventie?
 op resutaten gebaseerd (met mogelijkheid te selecteren en te kiezen)
 op basis van het beheer (met mogelijkheid te selecteren en te kiezen)
 combinatie (op basis van het beheer en van de resultaten)

Verklaar de verplichtingen/mogelijkheden voor begunstigden in verband met de in de interventie 
vastgestelde toezeggingen
Acties 1 t.e.m. 8 en acties 12-13: op beheer gebaseerd
Actie 9 en 10: resultaatgericht en managementbased (hybrid)

Zie ook rubriek 5 'begunstigden en subsidiabilteitscriteria'
Wat is de looptijd van de contracten?
Alle BO hebben een looptijd van 5 jaar.

10 Naleving van de WTO-regels
 Groene doos
Punt 12 van bijlage 2 WTO
Verklaring of en hoe de interventie voldoet aan de relevante bepalingen van bijlage 2 bij de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zoals omschreven in artikel 10 van de verordening en in bijlage II bij 
de verordening (groene doos)
Deze interventie is niet productiestimulerend en valt in het bijzonder onder bijlage 2, §12 van de WTO-
Overeenkomst inzake de landbouw (‘groene doos'):

 De steun en het recht erop maakt deel uit van de groene architectuur uitgewerkt in het GLB-plan 
en is afhankelijk van de naleving van specifieke voorwaarden. 

 De betaling is niet hoger dan de extra kosten of de gederfde inkomsten als gevolg van het 
uitvoeren van de verbintenis.

11 Op deze interventie toepasselijk(e) bijdragepercentage(s)
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Regio Artikel Toepasselijk 
tarief

Minimumtarief Maximumtarief

BE - 
Belgique/België

91(2)(d) - Andere regio’s 43,00% 20,00% 43,00%

BE - 
Belgique/België

91(3)(c) - Verrichtingen die worden gefinancierd met 
middelen die naar het Elfpo zijn overgeheveld op grond 
van de artikelen 17 en 103

100,00% 20,00% 100,00%
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12 Geplande eenheidsbedragen - Definitie
Gepland eenheidsbedrag Soort 

ondersteuning
Bijdragepercentage(s) Type gepland 

eenheidsbedrag
Regio(‘s) Resultaatindicator(en) Is het eenheidsbedrag 

gebaseerd op overgedragen 
onkosten?

3.10.3.2 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 
3B – fauna-akkerland plus - gepland eenheidsbedrag per 
hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.6.2 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 
6B  – faunagrasland rustperiode 22 juni - gepland 
eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.2.2 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 
2B – faunarand plus  - gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.7 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  
7 – faunagrasland rustperiode 22 juni plas-dras - gepland 
eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.11 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  
11 – botanisch grasland - ontwikkelen - raaigras - gepland 
eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.13 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  
13 – botanisch grasland - ontwikkelen - dominant grasland - 
gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.9 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  
9  – botanisch grasland - instandhouden - graskruidenmix - 
gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.8 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  
8  – faunagrasland rustperiode 15 juli - gepland 
eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.2.1 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 
2A – faunarand  - gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.3.1 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 
3A – fauna-akkerland  - gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.4 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 4 
– fauna-akkerland luzerne  - gepland eenheidsbedrag per 
hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.6.1 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 
6A  – faunagrasland ontwikkeling - gepland eenheidsbedrag 
per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee
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3.10.12 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  
12 – botanisch grasland - ontwikkelen - grassenmix - gepland 
eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.1 - Beheerovereenkomsten soortenbescherming - actie 1 
– faunavoedselgewas  - gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(3)(c)-BE-100,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.5 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  
5 – Luzernehooiland  - gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.10.10 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  
10 – botanisch grasland - instandhouden - bloemenrijk 
grasland - gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

Toelichting en motivering in verband met de waarde van het eenheidsbedrag
3.10.3.2 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 3B – fauna-akkerland plus - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.6.2 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 6B  – faunagrasland rustperiode 22 juni - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.2.2 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 2B – faunarand plus  - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.7 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  7 – faunagrasland rustperiode 22 juni plas-dras - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.11 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  11 – botanisch grasland - ontwikkelen - raaigras - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.13 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  13 – botanisch grasland - ontwikkelen - dominant grasland - gepland eenheidsbedrag per 
hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.9 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  9  – botanisch grasland - instandhouden - graskruidenmix - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.8 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  8  – faunagrasland rustperiode 15 juli - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.2.1 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 2A – faunarand  - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.3.1 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 3A – fauna-akkerland  - gepland eenheidsbedrag per hectare
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Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.4 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 4 – fauna-akkerland luzerne  - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag
3.10.6.1 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie 6A  – faunagrasland ontwikkeling - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.12 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  12 – botanisch grasland - ontwikkelen - grassenmix - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.1 - Beheerovereenkomsten soortenbescherming - actie 1 – faunavoedselgewas  - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.5 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  5 – Luzernehooiland  - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.10.10 - Beheerovereenkomsten  soortenbescherming - actie  10 – botanisch grasland - instandhouden - bloemenrijk grasland - gepland eenheidsbedrag per 
hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
13 Geplande eenheidsbedragen - Financiële tabel met output

Gepland eenheidsbedrag Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totaal 2023 - 
2029

Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.053,00 2.053,00 2.053,00 2.053,00 2.053,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.1 - Beheerovereenkomsten 
soortenbescherming - actie 1 – 
faunavoedselgewas  - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.430,40 3.930,40
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.10 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie  10 – botanisch 
grasland - instandhouden - bloemenrijk 
grasland - gepland eenheidsbedrag per 
hectare (Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 10,00 20,00 30,00 40,00 54,56 154,56
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

432,00 432,00 432,00 432,00 432,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.11 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie  11 – botanisch 
grasland - ontwikkelen - raaigras - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 25,00 50,00 75,00 96,20 136,39 382,59
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Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

870,00 870,00 870,00 870,00 870,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.12 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie  12 – botanisch 
grasland - ontwikkelen - grassenmix - 
gepland eenheidsbedrag per hectare 
(Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 56,00 112,00 168,00 224,00 305,51 865,51
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.13 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie  13 – botanisch 
grasland - ontwikkelen - dominant grasland - 
gepland eenheidsbedrag per hectare 
(Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 24,00 48,00 72,00 96,00 130,93 370,93
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.444,00 2.444,00 2.444,00 2.444,00 2.444,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.2.1 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie 2A – faunarand  - 
gepland eenheidsbedrag per hectare 
(Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 175,00 325,00 475,00 625,00 907,66 2.507,66
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.644,00 2.644,00 2.644,00 2.644,00 2.644,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.2.2 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie 2B – faunarand 
plus  - gepland eenheidsbedrag per hectare 
(Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 175,00 325,00 475,00 625,00 907,00 2.507,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.248,00 2.248,00 2.248,00 2.248,00 2.248,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.3.1 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie 3A – fauna-
akkerland  - gepland eenheidsbedrag per 
hectare (Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 75,00 150,00 225,00 300,00 550,00 1.300,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.349,00 2.349,00 2.349,00 2.349,00 2.349,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.3.2 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie 3B – fauna-
akkerland plus - gepland eenheidsbedrag per 
hectare (Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 75,00 150,00 225,00 300,00 550,00 1.300,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.072,00 2.072,00 2.072,00 2.072,00 2.072,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.4 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie 4 – fauna-
akkerland luzerne  - gepland eenheidsbedrag 
per hectare (Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 200,00 400,00 600,00 800,00 1.200,00 3.200,00
3.10.5 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie  5 – 

Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.094,00 2.094,00 2.094,00 2.094,00 2.094,00
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Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

Luzernehooiland  - gepland eenheidsbedrag 
per hectare (Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 150,00 300,00 450,00 600,00 850,00 2.350,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

599,00 599,00 599,00 599,00 599,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.6.1 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie 6A  – 
faunagrasland ontwikkeling - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 100,00 200,00 300,00 400,00 619,00 1.619,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

754,00 754,00 754,00 754,00 754,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.6.2 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie 6B  – 
faunagrasland rustperiode 22 juni - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 270,00 585,00 900,00 1.215,00 1.669,00 4.639,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.414,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.7 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie  7 – 
faunagrasland rustperiode 22 juni plas-dras - 
gepland eenheidsbedrag per hectare 
(Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 30,00 65,00 100,00 134,99 185,50 515,49
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.8 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie  8  – 
faunagrasland rustperiode 15 juli - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 100,00 200,00 300,00 400,00 545,55 1.545,55
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.10.9 - Beheerovereenkomsten  
soortenbescherming - actie  9  – botanisch 
grasland - instandhouden - graskruidenmix - 
gepland eenheidsbedrag per hectare 
(Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 40,00 80,00 120,00 160,00 218,22 618,22
O.14 (eenheid: Hectare) 1.755,00 3.510,00 5.265,00 7.016,19 10.259,72 27.805,91
Jaarlijkse indicatieve financiële toewijzing 
(Totale publieke uitgaven in EUR)

3.065.915,00 6.045.630,00 9.025.345,00 12.003.404,26 17.783.597,49 47.923.891,75

Jaarlijkse indicatieve financiële toewijzing 
(Unie-bijdrage in EUR)

1.610.895,95 3.184.725,90 4.758.555,85 6.331.673,83 9.320.813,83 25.206.665,36

Waarvan voor financieringsinstrument 
(Totale overheidsuitgaven in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL

Waarvan voor financieringsinstrument 
(Bijdrage van de Unie in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Waarvan overdracht (Totale 
overheidsuitgaven in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan overdracht (Bijdrage van de Unie 
in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan nodig om de minimale financiële 
toewijzing van Bijlage XII te bereiken (van 
toepassing op artikel 95, lid 1, in het kader 
van de artikelen 73 en 75) (Totale 
overheidsuitgaven in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan nodig om de minimale financiële 
toewijzing van Bijlage XII te bereiken 
(Bijdrage van de Unie in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.8 - Beheerovereenkomsten voor het bufferen van kwetsbare natuur of kwetsbare 
natuurlijke elementen of voor het creëren van ecologische verbindingen (afgekort: 
Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden)
Interventiecode (lidstaat) 3.8
Naam interventie Beheerovereenkomsten voor het bufferen van kwetsbare natuur 

of kwetsbare natuurlijke elementen of voor het creëren van 
ecologische verbindingen (afgekort: Beheerovereenkomsten 
bufferen en verbinden)

Soort interventie ENVCLIM(70) - Milieu-, klimaatgerelateerde en andere 
beheersverbintenissen

Gemeenschappelijke outputindicator O.14. Aantal hectaren (met uitzondering van bosbouw) en 
aantal andere eenheden vallend onder milieu- of 
klimaatgerelateerde verbintenissen die verder gaan dan de 
verplichte vereisten

Draagt bij tot de ringfencing vereiste voor/in verband met Generatievernieuwing: Nee
Milieu: Ja
Kortingstelsel ecoregeling: Nee
LEADER: Nee

1 Territoriaal toepassingsgebied en, indien relevant, regionale dimensie
Territoriaal toepassingsgebied: Regionaal
Code Beschrijving
BE2 Vlaams Gewest
Beschrijving van het territoriaal toepassingsgebied
Percelen gelegen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest

De interventie wordt toegepast op landbouwgebruikspercelen in beheergebied. Gebieden waarvoor 
specifieke beleidsinstrumenten (subsidies) worden ingezet, worden uitgesloten zoals, natuur- en 
bosgebieden (i.c. reservaten), gebieden waarvoor een natuurbeheerplan werd opgemaakt, …
2 Gerelateerde specifieke doelstellingen, horizontale doelstelling en relevante sectorale doelstellingen
Code + beschrijving SPECIFIEKE GLB-DOELSTELLING Aanbevolen specifieke GLB-doelstellingen voor dit type 
interventie zijn vet gedrukt
SO6 Bijdragen tot het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, tot versterking van ecosysteemdiensten en tot 
de instandhouding van habitats en landschappen

3 Via de interventie aangepakte behoefte(n)

Code Beschrijving Prioritering op het niveau 
van het strategisch GLB-plan

Aangepakt in strategisch 
GLB-plan

N13

Versterken van de 
biodiversiteit in het 
landbouwlandschap en de 
natuur

Zeer hoog Gedeeltelijk

N14
Versterken van de 
landschappelijke kwaliteit in 
het landbouwlandschap

Hoog Gedeeltelijk

4 Resultaatindicator(en)
Code + beschrijving RESULTAATINDICATOREN Aanbevolen resultaatindicatoren voor de geselecteerde specifieke GLB-
doelstellingen van deze interventie zijn vet gedrukt
R.24 Percentage oppervlakte cultuurgrond (OCG) vallend onder ondersteunde specifieke verbintenissen die leiden tot een 
duurzaam gebruik van pesticiden ter vermindering van de risico's en effecten van pesticiden zoals de uitspoeling van pesticiden
R.31 Percentage oppervlakte cultuurgrond (OCG) vallend onder ondersteunde verbintenissen ter ondersteuning van 
biodiversiteitsbehoud en -herstel, met inbegrip van landbouwpraktijken met een hoge natuurwaarde
R.33 Percentage van het totale Natura 2000-gebied vallend onder ondersteunde verbintenissen
5 Specifiek ontwerp, vereisten en subsidiabiliteitsvoorwaarden van de interventie
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Beschrijf de specifieke doelstellingen en de inhoud van de interventie, inclusief specifieke gerichtheid, 
selectiebeginselen, verband met relevante regelgeving en met andere interventies/maatregelenpakketten in 
het kader van beide pijlers en andere relevante informatie.
De interventie betreft het bufferen van kwetsbare natuur en natuurlijke elementen en het creëren van 
ecologische verbindingen langs groene en blauwe landschapselementen. Bovendien draagt de interventie 
bij aan het versterken van de (functionele) biodiversiteit door o.a. bestuivers en andere functioneel nuttige 
insecten van voedsel te voorzien. Tegelijk leveren ze verschillende ecosysteemdiensten (regulerende, 
culturele en ondersteunende diensten). Verder leiden ze vaak tot een grotere waardering van de 
omgeving/het landschap/de landbouwers door bewoners en recreanten. Een geïntegreerde benadering 
waarbij meerdere uitdagingen (landschap, water, bodem, klimaat, soorten) samensporen is mogelijk 
(multifunctioneel).

De interventie zet in op het aanpakken van de nood tot zorg voor natuur/biodiversiteit (nood 13) en dus 
specifieke doelstelling f. Meer bepaald zorgt de interventie voor het bufferen van kwetsbare natuur of 
natuurlijke elementen, of het creëren van een groene en blauwe dooradering of faunavriendelijk 
leefgebied. De interventie zet zo in op en vergoedt de multifunctionaliteit van de landbouw voor de 
biodiversiteit. De ingezaaide kruidenmengsels of bloemenmengsels verhogen bovendien de 
overlevingskansen van (wilde) bestuivers. Daar waar het gaat om het bufferen en/of verbinden van 
leefgebieden van soorten gebonden aan landbouw(activiteiten) zet de interventie ook in op het stopzetten 
van de achteruitgang en het verbeteren ervan.

Ook is er een indirect effect op de specifieke doelstelling (e). De interventie draagt op lange termijn bij 
aan productieve en veerkrachtige bodems (nood 12) en zorgen door de beheersbeperkingen en het verbod 
op bestrijdingsmiddelen voor een betere waterkwaliteit (nood 11).

Verder heeft de interventie ook een indirect effect op de specifieke doelstelling (d). Door de aanleg en 
het onderhoud van bufferstroken langs kwetsbare natuur of natuurlijke elementen verminderen de acties 
de impact van de klimaatverandering op de landbouw en dragen ze bij tot het behoud van de bestaande 
koolstofvoorraden in het kader van het LULUCF-beleid (nood 7).

De voorgestelde interventie bouwt voort op een bestaande maatregel die opgenomen is in het Vlaamse 
Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III 2014 – 2022. Het betreft het behoud van een bestaande 
maatregel, mits optimalisaties en een aantal nieuwe acties De huidige pakketten werden geëvalueerd en 
bijgestuurd op basis van hun bijdrage aan de doelstellingen, hun inpasbaarheid in de 
landbouwbedrijfsvoering en hun administratieve opvolging/controle.

Voor alle acties zal een herzieningsclausule van toepassing zijn cfr. Punt 7 van Art. 70 van Verordening 
2021/2115 zodat de overeenkomsten kunnen aangepast worden in geval van wijzigingen in de baseline of 
indien de overeenkomsten de programmaperiode van het GLB SP overschrijden opdat ze kunnen 
aangepast worden aan het nieuwe rechtskader. Als de begunstigde deze aanpassing niet aanvaardt, eindigt 
de verbintenis en wordt geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis is toegepast.

De beheersdienst zorgt voor de nodige expertise door het inzetten van deskundigen die de begunstigden 
informeren, ondersteunen en begeleiden bij het aanvragen en bij het uitvoeren van de verschillende acties.

Wanneer ecoregelingen, AMKM en beheerovereenkomsten gedeeltelijk hetzelfde vergoeden, mogen ze 
niet gelijktijdig op eenzelfde perceel toegepast worden om dubbelfinanciering uit te sluiten.

De beheerovereenkomsten voor bufferen en verbinden (interventie 3.8) onderscheiden zich van de 
interventie 1.10. ecoregeling ‘bufferstroken’ doordat ze inhoudelijk verder gaan: het zijn meerjarige 
verbintenissen (5 jaar) (ecoregelingen = 1 jaar) én ze worden ingezet in specifieke gebieden met hoger 
potentieel voor bufferen en verbinden van kwetsbare natuur en/of natuurlijke elementen (ecoregelingen 
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kunnen in heel Vlaanderen). Het maaibeheer van ecoregelingen is vrij terwijl de akkerranden onder 
interventie 3.8 latere maaidata hebben met het oog op een grotere bijdrage voor fauna. Ook de verplichte 
inzaai van een mengsel in geval de strook niet voldoende kruidenrijk is (assessment door farm advisor), 
gaat verder dan de bepalingen in de ecoregeling.
De ecoregeling en de beheerovereenkomst zijn onderling niet combineerbaar op perceelsniveau.

De interventie ‘Beheerovereenkomsten voor bufferen van kwetsbare natuur en natuurlijke elementen en 
het creëren van ecologische verbindingen’ bestaat uit 6 acties:

 Actie 1: Akkerrand
Het doel van deze actie is : op bouwland stroken aanleggen of behouden om kwetsbare natuur of 
kwetsbare natuurlijke elementen te bufferen tegen de input van meststoffen en pesticiden.

 Actie 2: Kruidenrijke akkerrand 15 juni
Het doel van deze actie is: op bouwland stroken aanleggen en/of behouden om kwetsbare natuur of 
kwetsbare natuurlijke elementen te bufferen tegen de input van meststoffen of pesticiden of om 
ecologische verbindingen te realiseren.

 Actie 3: Kruidenrijke akkerrand 15 juli – volledig maaien
Het doel van deze actie is: op bouwland kruidenrijke stroken aanleggen of behouden om kwetsbare natuur 
of kwetsbare natuurlijke elementen te bufferen tegen de input van meststoffen en pesticiden of om 
ecologische verbindingen te realiseren.

 Actie 4: Kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd maaien
Het doel van deze actie is: op bouwland kruidenrijke stroken aanleggen of behouden om kwetsbare natuur 
of natuurlijke elementen te bufferen tegen de input van meststoffen en pesticiden of om ecologische 
verbindingen te realiseren en voor faunasoorten dekking, foerageermogelijkheden en voedsel (incl. pollen 
en nectar voor bestuivers) aan te bieden door gefaseerd te maaien vanaf 15 juli.
 

 Actie 5: Kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd klepelen
Het doel van deze actie is: op bouwland kruidenrijke stroken aanleggen en/of behouden om kwetsbare 
natuur of kwetsbare natuurlijke elementen te bufferen tegen de input van meststoffen en pesticiden of om 
ecologische verbindingen te realiseren en voor faunasoorten dekking, foerageermogelijkheden en voedsel 
(incl. pollen en nectar voor bestuivers) aan te bieden door gefaseerd te klepelen vanaf 15 juli.

 Actie 6: Bloemenakker
Het doel van deze actie: bouwland inzaaien met bloemrijke mengsels om het aanbod aan pollen en nectar 
te vergroten voor bestuivers en de biomassa aan insecten te verhogen.

De verschillende acties van interventies 3.8 ‘Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden’, 3.9 
‘Beheerovereenkomsten KLE’ en 3.10 ‘Beheerovereenkomsten soortenbescherming’ zijn onderling niet 
combineerbaar.
Wat betreft de combineerbaarheid van de acties uit deze interventie met de ecoregelingen, de interventies 
3.1 tot en met 3.5 en 3.7. zijn enkel volgende combinaties toegelaten:
- alle acties met interventie 1.9 ‘voortzetting biologische landbouw’;
- alle acties met interventie 1.16 ‘bodempaspoort’.
Definieer in aanmerking komende begunstigden en, indien relevant, de specifieke subsidiabiliteitscriteria 
in verband met de begunstigde en het areaal
Begunstigden:
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De begunstigden zijn actieve landbouwers en andere grondgebruikers mits ze gronden registeren in het 
GBCS. Overheden en terreinbeherende organisaties worden uitgesloten.

Specifieke subsidiabiliteitscriteria:

Algemene Vlaamse voorwaarden

 Met betrekking tot de begunstigde van de interventie zal opgelegd worden dat deze niet mag vallen 
onder één van deze categorieën:

1. Dienst of agentschap die afhangt van het Vlaamse Gewest;
2. Bestuur, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest 

belast is met taken van openbaar nut;
3. Erkende terreinbeherende natuurverenigingen.

De reden is het vermijden van dubbelfinanciering.

 Er wordt een instapdrempel ingevoerd die bepaalt dat de beheervergoeding bij de start van de 
beheerovereenkomst minstens 150 euro per jaar bedraagt. Het sluiten van een beheerovereenkomst 
vergt immers inzet van personeel en IT (beheerskosten) en via deze instapdrempel wordt beoogd 
dat de baten van de beheerovereenkomst (output op het terrein) in evenwicht zijn met de kosten 
voor het sluiten van de beheerovereenkomst.

 Het perceel moet uitgebaat en geregistreerd zijn als subsidiabele landbouwgrond, waarbij voldaan 
is aan de definitie van subsidiabele hectare zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EU) 
2021/2115.

Hiermee wordt bewaakt dat er betaald wordt voor agromilieu-klimaatmaatregelen gelinkt aan het 
landbouwlandschap.

 De beheerovereenkomsten mogen niet gelegen zijn in gebieden waar reeds specifieke 
beleidsinstrumenten beschikbaar zijn zoals bos- of natuurreservaten, gebieden waarvoor een 
natuurbeheerplan werd opgemaakt, e.a.… . Het uitsluiten gebeurt met het oog op het vermijden 
van dubbelfinanciering.

Daarnaast wordt voorzien dat ze gelegen moeten zijn binnen het beheergebied voor 
beheerovereenkomsten. Deze beheergebieden worden vastgelegd in de Vlaamse wetgeving en 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze kunnen geëvalueerd worden op basis van nieuwe terreindata.
Het instellen van een beheergebied voor beheerovereenkomsten heeft als doel de acties in te zetten in 
gebieden waarvan verwacht wordt dat de acties het meest bijdragen aan de doelstelling en aan het behoud 
en het versterken van het leefgebied van soorten en soortengroepen. Bijkomend kan om de effectiviteit 
van de acties (d.m.v. hogere dichtheden) te stimuleren, gebiedsgerichte samenwerking bevorderd worden.

Binnen de bovengenoemde beheergebieden richt deze interventie zich op het bufferen van kwetsbare 
natuur zoals Natura2000 habitats, regionaal (Vlaams) belangrijke biotopen, bosreservaten, 
natuurreservaten of gebieden met een natuurbeheerplan, soortenrijke graslanden,… en van kwetsbare 
natuurlijke elementen zoals houtkanten, holle wegen, graften, poelen, bermen… De kwetsbare natuur en 
natuurlijke elementen die in aanmerking komen voor deze interventie worden vastgelegd in de Vlaamse 
wetgeving en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 Er zijn geen activiteiten toegestaan behoudens het uitvoeren van het opgelegde beheer (zie 
beheervoorwaarden), met uitzondering van de actie 1 'akkerrand'. Van de beheervoorwaarden kan 
afgeweken worden mits toestemming van de beheerdienst indien dit nuttig is voor de doelstelling 
(bv. bij voorkomen van een broedgeval of in kader van bestrijding ongewenste soorten). De 
beheerdienst kan in functie van de doelstelling bepalen welke activiteiten naast het beoogde beheer 
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toegestaan zijn op het perceel / strook.

 Voor de acties waar een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen van toepassing is, kan 
hier in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden voor de bestrijding van ongewenste soorten 
en steeds in overleg met de beheersdienst. In deze gevallen zal de uitbetaalde vergoeding verlaagd 
worden. In het geval van een pleksgewijze bestrijding kan hiervan afgeweken worden.

 De beheervoorwaarden kunnen in overleg met de beheerdienst aangepast worden in de looptijd 
van de overeenkomsten als dat nuttig is voor de doelstelling. Een aanpassing is alleen mogelijk als 
het aangepaste beheer minstens gelijkwaardig is aan de beheervoorwaarden hieronder beschreven 
in de tabel.

De beheerdienst kan afwijkingen voorzien van de opgelegde referentiedatums inzake het uitvoeren van het 
beoogde beheer.
De beheerdienst kan in functie van de doelstelling een oppervlakte vaststellen die minimaal en/ of 
maximaal beheerd wordt als dat nuttig is voor de doelstelling.
De verplichtingen inzake het in stand houden van blijvend grasland gelden niet in het geval dat 
landbouwers blijvend grasland hebben aangelegd in uitvoering van acties 1 tot en met 5.

 Tenslotte gelden voor elke actie binnen de maatregel ‘beheerovereenkomsten bufferen en 
verbinden’ ook specifieke inhoudelijke instapvoorwaarden die als doel hebben de (sub)maatregel 
ruimtelijk te focussen.

Actie 1: Akkerrand

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.
3. Het beheerobject is gelegen langs kwetsbare natuur of een kwetsbaar natuurlijk element.

Beheervoorwaarden:
1. Een bestaande gras(kruiden)strook behouden of de strook inzaaien met een gras(kruiden)mengsel
2. De gemiddelde breedte is maximaal 6m
3. De graskruidenvegetatie in stand houden
4. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken
5. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Actie 2: Kruidenrijke akkerrand 15 juni

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.
3. Het beheerobject is gelegen langs of verbindt kwetsbare natuur of kwetsbare natuurlijke elementen 

of binnen beheergebied voor soortenbescherming.

Beheervoorwaarden:
1. Een bestaande graskruidenstrook behouden of de strook inzaaien met een goedgekeurd 

gras(kruiden)mengsel
2. De gemiddelde breedte is maximaal 12m
3. De graskruidenvegetatie in stand houden
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4. Het beheerobject jaarlijks minstens eenmaal maaien vanaf 15 juni
5. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen gebruiken
6. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Actie 3: Kruidenrijke akkerrand 15 juli – volledig maaien

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.
3. Het beheerobject is gelegen langs of verbindt kwetsbare natuur of kwetsbare natuurlijke elementen 

of binnen beheergebied voor soortenbescherming.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject inzaaien met een goedgekeurd mengsel of een bestaande kruidenrijke strook 

behouden
2. de gemiddelde breedte is maximaal 12m
3. De graskruidenvegetatie in stand houden
4. Het beheerobject jaarlijks minstens eenmaal volledig maaien vanaf 15 juli
5. Bijkomend kan een strook aangelegd worden die minstens 2 maal gemaaid wordt.
6. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
7. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken,

Actie 4: Kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd maaien

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland.
3. Het beheerobject is gelegen langs of verbindt kwetsbare natuur of kwetsbare natuurlijke elementen 

of binnen beheergebied voor soortenbescherming.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject inzaaien met een goedgekeurd mengsel of een bestaande kruidenrijke strook 

behouden
2. De gemiddelde breedte is maximaal 18m
3. De graskruidenvegetatie in stand houden
4. Het beheerobject jaarlijks minstens eenmaal gefaseerd maaien vanaf 15 juli
5. Bijkomend kan een strook aangelegd worden die minstens 2 maal gemaaid wordt.
6. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
7. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Actie 5: Kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd klepelen

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het perceel is bouwland .
3. Het beheerobject is gelegen langs of verbindt kwetsbare natuur of kwetsbare natuurlijke elementen 

of binnen beheergebied voor soortenbescherming.
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Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject inzaaien met een goedgekeurd mengsel of een bestaande kruidenrijke strook 

behouden
2. de gemiddelde breedte is maximaal 18m
3. De graskruidenvegetatie in stand houden
4. Het beheerobject jaarlijks minstens eenmaal gefaseerd klepelen vanaf 15 juli
5. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
6. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Actie 6: Bloemenakker

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. De ligging van de strook of het perceel is geschikt voor de aanleg van een bloemenakker.
3. Het perceel is bouwland.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject inzaaien met een goedgekeurd eenjarig of meerjarig mengsel
2. Bij meerjarige mengsels de strook jaarlijks gedeeltelijk maaien na de bloei en volledig maaien in 

het najaar
3. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
4. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

Voor actie 2 t.e.m.5 bestaat het goedgekeurd mengsel uit een mix van een beperkt aantal laag productieve 
grassen (bvb. Festuca rubra), een aantal vlinderbloemigen (bvb. Trifolium pratense) en een aantal 
éénjarige (bvb. Centaurea cyanus) en meerjarige kruidensoorten (bvb. Daucus carota).
Definieer in aanmerking komend type steun (niet-GBCS) of toezeggingen (GBCS) en andere 
verplichtingen
Areaalgebonden subsidie 
O14 Welk areaal komt in aanmerking?
Voor het GLB-plan gedefinieerd landbouwareaal
Landbouwgrond met inbegrip van landbouwareaal of verder
Niet-landbouwgrond
6 Identificatie van relevante basislijnelementen
 (relevante GLMC, uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen (RBE’s) en andere bij nationale en 
Uniewetgeving verplichte vereisten), indien van toepassing, beschrijving van de specifieke relevante 
verplichtingen op grond van de RBE’s en verklaring van de wijze waarop het engagement verder gaat dan 
de verplichte vereisten (als vermeld in artikel 28, lid 5, artikel 70, lid 3, en artikel 72, lid 5)
Lijst van relevante GLMC en RBE
Code Beschrijving

GAEC08

Minimumaandeel landbouwareaal dat gewijd is aan niet-
productieve oppervlakten of elementen. Minimumaandeel van 
ten minste 4 % van het bouwland op bedrijfsniveau dat 
bestemd is voor niet-productieve gebieden en elementen, met 
inbegrip van braakliggend land. Ingeval een landbouwer zich er 
in het kader van een uitgebreide ecoregeling overeenkomstig 
artikel 31, lid 6 bis, toe verbindt ten minste 7 % van zijn 
bouwland te bestemmen voor niet-productieve arealen en 
elementen, braakliggend land inbegrepen, wordt het aan de 
naleving van deze GLMC toe te rekenen aandeel beperkt tot 
3 %. Minimumaandeel van ten minste 7 % van het bouwland 
op bedrijfsniveau indien dit ook vanggewassen of 
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stikstofbindende gewassen omvat die geteeld worden zonder 
gebruikmaking van gewasbeschermingsmiddelen, waarvan 3 % 
braak ligt of niet-productieve elementen zijn. De lidstaten 
dienen voor vanggewassen de wegingsfactor 0,3 te hanteren. 
Behoud van landschapselementen. Verbod op het snoeien van 
heggen en bomen in de vogelbroedperiode. Facultatief, 
maatregelen om invasieve plantensoorten te voorkomen.

Lijst van relevante verplichte nationale normen
/
Verband tussen GLMC, RBE, nationale normen en de interventie
Voor de acties 1 t.e.m. 5 zijn volgende basiselementen relevant:

 GLMC 8b: Behoud van landschapselementen: deze GLMC bepaalt dat landbouwers binnen én 
buiten de zones aangeduid i.k.v. vogel- en habitatrichtlijn het verbod, de (natuur)vergunningsplicht 
en de voorwaarden voor het wijzigen van landschapselementen moeten naleven. Dit basiselement 
is relevant voor acties 1 t.e.m. 5 die naast deze landschapselementen liggen;

 Het minimaal onderhoud van landbouwgrond respecteren. Dit verwijst naar artikel 70 lid 3 c van 
Verordening (EU) 2021/2115 dat bepaalt dat subsidiabele landbouwgrond in goede landbouw- en 
milieuconditie moet worden gehouden. Landbouwers moeten een minimumactiviteit uitvoeren op 
deze percelen (bv. minstens éénmaal om de 2 jaar maaien) om verruiging en verbossing tegen te 
gaan. Dit basiselement heeft betrekking op acties waarbij het perceel bestaat uit gras(kruiden) 
(actie 1-5). De beheervoorwaarden gaan steeds verder dan het uitvoeren van het minimaal 
onderhoud van landbouwgrond.

Alle acties van de beheerovereenkomsten bufferen en verbinden (interventie 3.8) zijn zo opgezet dat ze 
verder gaan dan de bepalingen waarin de conditionaliteit al voorziet (GLMC, RBE) en verder dan de 
relevante nationale normen.
7 Vorm van de steun/steunpercentage/bedragen/berekeningsmethoden
 GBCS
 Niet-GBCS

GBCS-deel
Soort betaling
 eenheidskosten op basis van aanvullende kosten en gederfde inkomsten
 transactiekosten inbegrepen
 eenmalige betaling
 vaste bedragen

Steunspectrum op het niveau van de begunstigde
Actie 1: Akkerrand: 1.231 euro/ha/jaar
Actie 2: Kruidenrijke akkerrand 15 juni: 1.536 euro/ha/jaar
Actie 3: Kruidenrijke akkerrand 15 juli – volledig maaien: 1.924 euro/ha/jaar
Actie 4: :Kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd maaien: 2.058 euro/ha/jaar
Actie 5: Kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd klepelen:1.231 euro/ha/jaar
Actie 6: Bloemenakker: 1.998 euro/ha/jaar
Berekeningsmethode
De vergoedingen voor de acties ‘bufferen en verbinden’ zijn 3-ledig: gederfde inkomsten, extra kosten en 
transactiekosten:

 Gederfde inkomsten:
o Voor acties 1 t.e.m. 2: verschil tussen gemiddelde bruto standaard saldo van 

akkerbouwgewassen en het bruto saldo van grasland onder beheervoorwaarden;
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o Voor acties 3 t.e.m. 5: gemiddelde bruto standaard saldo van akkerbouwgewassen(gaat uit 
van 100% opbrengstderving);

o Voor actie 6: gemiddelde bruto standaard saldo van akkerbouwgewassen (gaat uit van 
100% opbrengstderving).

 Extra kosten:
Dit omvat afhankelijk van de beheervoorwaarden:

1.
o kosten zaaizaad (actie 3 t.e.m. 6);
o aanlegkosten (arbeid voor aanleg van de strook) (actie 1 t.e.m. 6);
o kosten voor gevraagd beheer zoals maaien of klepelen (actie 3 t.e.m. 5);
o extra bewerkingskost omwille van versnippering van het perceel (20%) (actie 1 t.e.m. 6)
o kosten om ongewenste kruidensoorten te beheersen (actie 3 t.e.m. 6).

 Transactiekosten:
Voor alle acties wordt een transactiekost opgenomen in de vergoeding, gelinkt aan het zoeken van de 
benodigde informatie, en aan administratieve taken verbonden aan de actie. De transactiekosten zijn 
gebaseerd op een studie (Mettepenningen et al., Iteaes studie analysis of private transaction costs related 
to agrienvironmental schemes, UGent) en zijn verschillend voor complexe beheerpakketten (hogere 
transactiekost) en eenvoudigere beheerpakketten.
Acties 1 t.e.m. 6 hebben de laagste transactiekost (eenvoudige beheerpakketten): 50 euro/ha.

Voor actie 5 wordt het totaal steunbedrag beperkt tot 1.231 euro (uitdoven beheer in de vorm van 
klepelen).
Aanvullende toelichting
/
8 Informatie in verband met staatssteunbeoordeling
De interventie valt buiten het toepassingsgebied van artikel 42 VWEU en is afhankelijk van 
staatssteunbeoordeling:
 Ja       Nee       Gemengd      
Type staatssteuninstrument dat wordt gebruikt voor de goedkeuring van de steun:
 Kennisgeving       AGVV       GVOL       de-minimis      
9 Aanvullende vragen/informatie specifiek voor het type interventie
Wat zijn de modellen voor de toezegging(en) in de interventie?
 op resutaten gebaseerd (met mogelijkheid te selecteren en te kiezen)
 op basis van het beheer (met mogelijkheid te selecteren en te kiezen)
 combinatie (op basis van het beheer en van de resultaten)

Verklaar de verplichtingen/mogelijkheden voor begunstigden in verband met de in de interventie 
vastgestelde toezeggingen
Zie rubriek 5 'begunstigden en subsidiabiliteitscriteria'
Wat is de looptijd van de contracten?
Alle BO's hebben een looptijd van 5 jaar.

10 Naleving van de WTO-regels
 Groene doos
Punt 12 van bijlage 2 WTO
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Verklaring of en hoe de interventie voldoet aan de relevante bepalingen van bijlage 2 bij de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zoals omschreven in artikel 10 van de verordening en in bijlage II bij 
de verordening (groene doos)
Deze interventie is niet productiestimulerend en valt in het bijzonder onder bijlage 2, §12 van de WTO-
Overeenkomst inzake de landbouw (‘groene doos'):

 De steun en het recht erop maakt deel uit van de groene architectuur uitgewerkt in het GLB-plan 
en is afhankelijk van de naleving van specifieke voorwaarden. 

 De betaling is niet hoger dan de extra kosten of de gederfde inkomsten als gevolg van het 
uitvoeren van de verbintenis.

11 Op deze interventie toepasselijk(e) bijdragepercentage(s)
Regio Artikel Toepasselijk tarief Minimumtarief Maximumtarief
BE - Belgique/België 91(2)(d) - Andere regio’s 43,00% 20,00% 43,00%
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12 Geplande eenheidsbedragen - Definitie
Gepland eenheidsbedrag Soort 

ondersteuning
Bijdragepercentage(s) Type gepland 

eenheidsbedrag
Regio(‘s) Resultaatindicator(en) Is het eenheidsbedrag 

gebaseerd op overgedragen 
onkosten?

3.8.3 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 
3 – kruidenrijke akkerrand 15 juli – volledig maaien - 
gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.8.5 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 
5 – kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd klepelen - 
gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.8.2 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 
2 – kruidenrijke akkerrand 15 juni - gepland eenheidsbedrag 
per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.8.1 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 
1 – akkerrand  - gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.8.6 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 
6 – bloemenakker -  gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

3.8.4 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 
4 – kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd maaien - 
gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.24; R.31; R.33 Nee

Toelichting en motivering in verband met de waarde van het eenheidsbedrag
3.8.3 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 3 – kruidenrijke akkerrand 15 juli – volledig maaien - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.8.5 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 5 – kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd klepelen - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.8.2 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 2 – kruidenrijke akkerrand 15 juni - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.8.1 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 1 – akkerrand  - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.8.6 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 6 – bloemenakker -  gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.8.4 - Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden  - actie 4 – kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd maaien - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
13 Geplande eenheidsbedragen - Financiële tabel met output
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Gepland eenheidsbedrag Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totaal 2023 - 
2029

Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.8.1 - Beheerovereenkomsten bufferen en 
verbinden  - actie 1 – akkerrand  - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 1.500,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.8.2 - Beheerovereenkomsten bufferen en 
verbinden  - actie 2 – kruidenrijke akkerrand 
15 juni - gepland eenheidsbedrag per hectare 
(Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 750,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.8.3 - Beheerovereenkomsten bufferen en 
verbinden  - actie 3 – kruidenrijke akkerrand 
15 juli – volledig maaien - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 2.000,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00 2.058,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.8.4 - Beheerovereenkomsten bufferen en 
verbinden  - actie 4 – kruidenrijke akkerrand 
15 juli – gefaseerd maaien - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 2.000,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.8.5 - Beheerovereenkomsten bufferen en 
verbinden  - actie 5 – kruidenrijke akkerrand 
15 juli – gefaseerd klepelen - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 750,00
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR)

3.8.6 - Beheerovereenkomsten bufferen en 
verbinden  - actie 6 – bloemenakker -  
gepland eenheidsbedrag per hectare (Subsidie 
- Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 3.750,00
O.14 (eenheid: Hectare) 850,00 1.500,00 2.150,00 2.800,00 3.450,00 10.750,00
Jaarlijkse indicatieve financiële toewijzing 
(Totale publieke uitgaven in EUR)

1.557.350,00 2.716.500,00 3.875.650,00 5.034.800,00 6.193.950,00 19.378.250,00
TOTAAL

Jaarlijkse indicatieve financiële toewijzing 
(Unie-bijdrage in EUR)

669.660,50 1.168.095,00 1.666.529,50 2.164.964,00 2.663.398,50 8.332.647,50
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Waarvan voor financieringsinstrument 
(Totale overheidsuitgaven in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan voor financieringsinstrument 
(Bijdrage van de Unie in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan overdracht (Totale 
overheidsuitgaven in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan overdracht (Bijdrage van de Unie in 
EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan nodig om de minimale financiële 
toewijzing van Bijlage XII te bereiken (van 
toepassing op artikel 95, lid 1, in het kader 
van de artikelen 73 en 75) (Totale 
overheidsuitgaven in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan nodig om de minimale financiële 
toewijzing van Bijlage XII te bereiken 
(Bijdrage van de Unie in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.9 - Beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige kleine 
landschapselementen (afgekort: Beheerovereenkomsten KLE)
Interventiecode (lidstaat) 3.9
Naam interventie Beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige kleine 

landschapselementen (afgekort: Beheerovereenkomsten KLE)
Soort interventie ENVCLIM(70) - Milieu-, klimaatgerelateerde en andere 

beheersverbintenissen
Gemeenschappelijke outputindicator O.14. Aantal hectaren (met uitzondering van bosbouw) en 

aantal andere eenheden vallend onder milieu- of 
klimaatgerelateerde verbintenissen die verder gaan dan de 
verplichte vereisten

Draagt bij tot de ringfencing vereiste voor/in verband met Generatievernieuwing: Nee
Milieu: Ja
Kortingstelsel ecoregeling: Nee
LEADER: Nee

1 Territoriaal toepassingsgebied en, indien relevant, regionale dimensie
Territoriaal toepassingsgebied: Regionaal
Code Beschrijving
BE2 Vlaams Gewest
Beschrijving van het territoriaal toepassingsgebied
Percelen gelegen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest
Gebieden waarvoor specifieke beleidsinstrumenten (subsidies) worden ingezet, worden uitgesloten zoals, 
natuur- en bosgebieden (i.c. reservaten), gebieden waarvoor een natuurbeheerplan werd opgemaakt,…
2 Gerelateerde specifieke doelstellingen, horizontale doelstelling en relevante sectorale doelstellingen
Code + beschrijving SPECIFIEKE GLB-DOELSTELLING Aanbevolen specifieke GLB-doelstellingen voor dit type 
interventie zijn vet gedrukt
SO6 Bijdragen tot het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, tot versterking van ecosysteemdiensten en tot 
de instandhouding van habitats en landschappen

3 Via de interventie aangepakte behoefte(n)

Code Beschrijving Prioritering op het niveau 
van het strategisch GLB-plan

Aangepakt in strategisch 
GLB-plan

N13

Versterken van de 
biodiversiteit in het 
landbouwlandschap en de 
natuur

Zeer hoog Gedeeltelijk

N14
Versterken van de 
landschappelijke kwaliteit in 
het landbouwlandschap

Hoog Gedeeltelijk

4 Resultaatindicator(en)
Code + beschrijving RESULTAATINDICATOREN Aanbevolen resultaatindicatoren voor de geselecteerde specifieke GLB-
doelstellingen van deze interventie zijn vet gedrukt
R.31 Percentage oppervlakte cultuurgrond (OCG) vallend onder ondersteunde verbintenissen ter ondersteuning van 
biodiversiteitsbehoud en -herstel, met inbegrip van landbouwpraktijken met een hoge natuurwaarde
R.33 Percentage van het totale Natura 2000-gebied vallend onder ondersteunde verbintenissen
R.34 Percentage oppervlakte cultuurgrond (OCG) vallend onder ondersteunde verbintenissen voor het beheer van 
landschapselementen, met inbegrip van hagen en bomen
5 Specifiek ontwerp, vereisten en subsidiabiliteitsvoorwaarden van de interventie
Beschrijf de specifieke doelstellingen en de inhoud van de interventie, inclusief specifieke gerichtheid, 
selectiebeginselen, verband met relevante regelgeving en met andere interventies/maatregelenpakketten in 
het kader van beide pijlers en andere relevante informatie.
De interventie beoogt het herstel en het behoud van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarde van de resterende kleine houtige landschapselementen (hagen, heggen, struwelen, kaphagen, 
houtkanten, houtwallen, houtsingels, knotbomen, taluds en holle wegen met houtige vegetatie). De 
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interventie voorziet meer variatie in het beheer van houtige kleine landschapselementen om zowel beter in 
te kunnen spelen op de noden op het terrein, als om de opnamegraad van bepaalde beheervormen bij de 
doelgroep te verhogen. Daartoe wordt een onderscheid gemaakt tussen intensieve (jaarlijkse) snoei, het (al 
dan niet gefaseerd) cyclisch afzetten en/of terugsnoeien en knotbeheer. De impact en de effectiviteit van 
de interventie wordt verder versterkt door een gebiedsgerichte inzet in combinatie met de interventie 
‘beheerovereenkomsten bufferen en verbinden” en “beheerovereenkomsten soortenbescherming’.

De interventie komt tegemoet aan de nood tot bescherming van de biodiversiteit, het versterken van 
ecosysteemdiensten en het in stand houden van habitats en landschappen (nood 13) en dus specifieke 
doelstelling (f). De interventie zet ook in op en vergoedt de multifunctionaliteit van de landbouw voor de 
biodiversiteit.
Het achterwege blijven van het (traditionele) beheer van kleine landschapselementen leidt enerzijds tot 
een aantoonbare kwantitatieve en kwalitatieve achteruitgang van fauna en flora (o.a. Broere, 2010, 
Effecten van hakhoutbeheer op de biodiversiteit), en anderzijds tot een sluipende degeneratie en het 
uiteindelijke verdwijnen van deze elementen. Een adequaat beheer van houtige landschapselementen 
draagt onmiskenbaar bij aan de (agro)biodiversiteit. Dit kan binnen de huidige economische context echter 
niet zonder de ermee gepaard gaande extra inspanningen en kosten te vergoeden.

De interventie heeft ook een indirect effect op de specifieke doelstelling (d) m.b.t. klimaat omwille van 
de biomassa (zowel boven- als ondergronds) die goed onderhouden landschapselementen produceren. Er 
is ook een indirect effect op specifieke doelstelling (e) m.b.t.. de natuurlijke hulpbronnen doordat de 
kleine landschapselementen instaan voor een betere bodem- en waterhuishouding.

De voorgestelde interventie bouwt voort op een bestaande maatregel die opgenomen is in het Vlaamse 
plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III 2014–2022. Het betreft het behoud van een bestaande 
maatregel, mits optimalisaties en een aantal nieuwe acties. De huidige pakketten werden geëvalueerd en 
bijgestuurd op basis van hun bijdrage aan de doelstellingen, hun inpasbaarheid in de 
landbouwbedrijfsvoering en hun administratieve opvolging/controle.

Voor alle acties zal een herzieningsclausule van toepassing zijn cfr. Punt 7 van Art. 70 van Verordening 
2021/2115 zodat de overeenkomsten kunnen aangepast worden in geval van wijzigingen in de baseline of 
indien de overeenkomsten de programmaperiode van het GLB SP overschrijden opdat ze kunnen 
aangepast worden aan het nieuwe rechtskader. Als de begunstigde deze aanpassing niet aanvaardt, eindigt 
de verbintenis en wordt geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis is toegepast.

De beheersdienst zorgt voor de nodige expertise door het inzetten van deskundigen die de begunstigden 
informeren, ondersteunen en begeleiden bij het aanvragen en bij het uitvoeren van de verschillende acties.

Wanneer ecoregelingen, AMKM en beheerovereenkomsten gedeeltelijk hetzelfde vergoeden, mogen ze 
niet gelijktijdig op eenzelfde perceel toegepast worden om dubbelfinanciering uit te sluiten.

De interventie ‘Beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige kleine landschapselementen’ 
bestaat uit 6 acties:

 Actie 1: Jaarlijks snoeien (yearly trimming/pruning)
Het doel van deze actie is: door jaarlijkse snoei van lijnvormige houtige landschapselementen (hagen) en 
het in goede conditie houden van deze landschapselementen bijdragen tot de bescherming van de 
biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en het in stand houden van habitats en 
landschappen.

 Actie 2: Afzetten en/of terugsnoeien 25% (cut off and/or pruning for 25%)
 Actie 3: Afzetten en/of terugsnoeien 50% (cut off and/or pruning for 50%)
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 Actie 4: (Hoofdzakelijk) afzetten 75% (mainly cut off 75%)
 Actie 5: (Hoofdzakelijk) terugsnoeien 75% (mainly pruning 75%)

Het doel van deze acties is: door het cyclisch afzetten, dunnen en terugsnoeien van lijnvormige houtige 
landschapselementen (houtkanten, houtwallen, houtsingels, heggen en struwelen) en het in goede conditie 
houden van deze landschapselementen bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit, het versterken 
van ecosysteemdiensten en het in stand houden van habitats en landschappen. De frequentie en dynamiek 
van het beheer worden afgestemd op de karakteristieken van het landschapselement en het beoogde 
eindbeeld. Hiervoor worden vier beheervarianten voorzien: minstens 25% afzetten of terugsnoeien (actie 
2), minstens 50% afzetten of terugsnoeien (actie 3), minstens 75% hoofdzakelijk afzetten (actie 4) of 
minstens 75% hoofdzakelijk terugsnoeien (actie 5).

 Actie 6: Knotten
Het doel van deze actie is : door geschikt knotbeheer van hoogstammige knotbomen en het in goede 
conditie houden van deze landschapselementen bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit, het 
versterken van ecosysteemdiensten en het in stand houden van habitats en landschappen.

Alle 6 acties binnen de interventie ‘beheerovereenkomsten KLE’ betreffen het uitvoeren van onderhoud 
van bestaande houtige landschapselementen en omvatten niet de aanleg van nieuwe landschapselementen. 
De aanleg van nieuwe landschapselementen valt onder een andere interventie in het strategisch plan, 
namelijk interventie 3.26 (VLIF niet-productieve investeringen voor milieu en klimaat). Beide interventies 
zijn complementair, d.w.z dat na de aanleg de nieuwe landschapselementen op termijn ook in aanmerking 
komen voor een vergoeding voor het onderhoud via interventie 3.9.

De verschillende acties van interventies 3.8 ‘Beheerovereenkomsten bufferen en verbinden’, 3.9 
‘Beheerovereenkomsten KLE’ en 3.10 ‘Beheerovereenkomsten soortenbescherming’ zijn onderling niet 
combineerbaar. De acties van deze interventie 3.9 zijn ook niet combineerbaar met de ecoregelingen, niet 
combineerbaar met de interventies 3.1 tot en met 3.5 en niet combineerbaar met interventie 3.7.
Definieer in aanmerking komende begunstigden en, indien relevant, de specifieke subsidiabiliteitscriteria 
in verband met de begunstigde en het areaal
Begunstigden

De begunstigden zijn actieve landbouwers en andere grondgebruikers mits ze gronden registeren in het 
GBCS. Overheden en terreinbeherende organisaties worden uitgesloten.

Specifieke subsidiabiliteitscriteria

Algemene Vlaamse voorwaarden

 Met betrekking tot de begunstigde van de interventie zal opgelegd worden dat deze niet mag vallen 
onder één van deze categorieën:

1. Dienst of agentschap die afhangt van het Vlaamse Gewest;
2. Bestuur, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest 

belast is met taken van openbaar nut;
3. Erkende terreinbeherende natuurverenigingen.

De reden is het vermijden van dubbelfinanciering.

 Er wordt een instapdrempel ingevoerd die bepaalt dat de beheervergoeding bij de start van de 
beheerovereenkomst minstens 150 euro bedraagt. Het sluiten van een beheerovereenkomst vergt 
immers inzet van personeel en IT (beheerskosten) en via deze instapdrempel wordt beoogd dat de 
baten van de beheerovereenkomst (output op het terrein) in evenwicht zijn met de kosten voor het 
sluiten van de beheerovereenkomst.
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 De landschapselementen moeten gelegen zijn op of naast een perceel dat uitgebaat en geregistreerd 
is als subsidiabele landbouwgrond, waarbij voldaan is aan de definitie van subsidiabele hectare 
zoals bepaald in artikel 4 van Verordening (EU) 2021/2115. Hiermee wordt bewaakt dat er betaald 
wordt voor agromilieu-klimaatmaatregelen gelinkt aan het landbouwlandschap.

 De beheerovereenkomsten mogen niet gelegen zijn in gebieden waar reeds specifieke 
beleidsinstrumenten beschikbaar zijn zoals bos- of natuurreservaten, gebieden waarvoor een 
natuurbeheerplan werd opgemaakt, … . Het uitsluiten gebeurt met het oog op het vermijden van 
dubbelfinanciering.

Daarnaast wordt voorzien dat ze gelegen moeten zijn binnen het beheergebied voor 
beheerovereenkomsten. Deze beheergebieden worden vastgelegd in de Vlaamse wetgeving en 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze kunnen geëvalueerd worden op basis van nieuwe terreindata.
Het instellen van een beheergebied voor beheerovereenkomsten heeft als doel de acties in te zetten in 
gebieden waarvan verwacht wordt dat de acties kunnen bijdragen aan het behoud en het versterken van het 
leefgebied van soorten en soortengroepen. Bijkomend kan om de effectiviteit van de acties (d.m.v. hogere 
dichtheden) te stimuleren, gebiedsgerichte samenwerking bevorderd worden.

 De beheervoorwaarden kunnen in overleg met de beheerdienst aangepast worden in de looptijd 
van de overeenkomst als dat nuttig is voor de doelstelling. Een aanpassing is alleen mogelijk als 
het aangepaste beheer minstens gelijkwaardig is aan de beheervoorwaarden hieronder beschreven 
in de tabel.

De beheerdienst kan afwijkingen voorzien voor de opgelegde referentiedatums inzake het uitvoeren van 
het beoogde beheer.
De beheerdienst kan in functie van de doelstelling een oppervlakte vaststellen die minimaal beheerd 
wordt.

 Tenslotte gelden voor elke actie binnen de interventie ‘beheerovereenkomsten KLE’ ook 
specifieke inhoudelijke instapvoorwaarden die als doel hebben de actie ruimtelijk te focussen.

Actie 1: Jaarlijks snoeien

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het beheerobject is een lijnvormig landschapselement bestaande uit inheemse houtige gewassen, 

dat door jaarlijks snoeien compact wordt gehouden.
3. Het beheerobject is geen windscherm.
4. De lengte van het beheerobject bedraagt minstens 25 meter.

Beheervoorwaarden:
1. Het beheerobject jaarlijks snoeien
2. Afgestorven planten vervangen

Actie 2: Afzetten en/of terugsnoeien 25%
Actie 3: Afzetten en/of terugsnoeien 50%
Actie 4: (Hoofdzakelijk) afzetten 75%
Actie 5: (Hoofdzakelijk) terugsnoeien 75%

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
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2. Het beheerobject is een lijnvormig landschapselement bestaande uit inheemse houtige gewassen.
3. Het beheerobject is geen windscherm.
4. Het beheerobject sluit niet aan op een bos.
5. Bij meerrijige beheerobjecten bedraagt de oppervlakte van het beheerobject minstens 0,01 ha.
6. Bij éénrijige beheerobjecten bedraagt de lengte van het beheerobject minstens 25 meter

Beheervoorwaarden:
1. De houtige begroeiing tijdens de looptijd voor minstens 25% (actie 2), 50 % (actie 3)of 75 % 

afzetten of terugsnoeien (respectievelijk actie 4 en 5)
2. Afgestorven planten vervangen

Actie 6: Knotten

Instapvoorwaarden:
1. Het perceel is gelegen in een beheergebied.
2. Het beheerobject bestaat uit minstens 10 knotbomen van inheemse soorten of populieren.
3. Het beheerobject is geen windscherm.

Beheervoorwaarden:
1. De bomen knotten tijdens de looptijd van de overeenkomst
2. Afgestorven planten vervangen

Definieer in aanmerking komend type steun (niet-GBCS) of toezeggingen (GBCS) en andere 
verplichtingen
Areaalgebonden subsidie
O14 Welk areaal komt in aanmerking?
Voor het GLB-plan gedefinieerd landbouwareaal
Landbouwgrond met inbegrip van landbouwareaal of verder
Niet-landbouwgrond
6 Identificatie van relevante basislijnelementen
 (relevante GLMC, uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen (RBE’s) en andere bij nationale en 
Uniewetgeving verplichte vereisten), indien van toepassing, beschrijving van de specifieke relevante 
verplichtingen op grond van de RBE’s en verklaring van de wijze waarop het engagement verder gaat dan 
de verplichte vereisten (als vermeld in artikel 28, lid 5, artikel 70, lid 3, en artikel 72, lid 5)
Lijst van relevante GLMC en RBE
Code Beschrijving

GAEC08

Minimumaandeel landbouwareaal dat gewijd is aan niet-
productieve oppervlakten of elementen. Minimumaandeel van 
ten minste 4 % van het bouwland op bedrijfsniveau dat 
bestemd is voor niet-productieve gebieden en elementen, met 
inbegrip van braakliggend land. Ingeval een landbouwer zich er 
in het kader van een uitgebreide ecoregeling overeenkomstig 
artikel 31, lid 6 bis, toe verbindt ten minste 7 % van zijn 
bouwland te bestemmen voor niet-productieve arealen en 
elementen, braakliggend land inbegrepen, wordt het aan de 
naleving van deze GLMC toe te rekenen aandeel beperkt tot 
3 %. Minimumaandeel van ten minste 7 % van het bouwland 
op bedrijfsniveau indien dit ook vanggewassen of 
stikstofbindende gewassen omvat die geteeld worden zonder 
gebruikmaking van gewasbeschermingsmiddelen, waarvan 3 % 
braak ligt of niet-productieve elementen zijn. De lidstaten 
dienen voor vanggewassen de wegingsfactor 0,3 te hanteren. 
Behoud van landschapselementen. Verbod op het snoeien van 
heggen en bomen in de vogelbroedperiode. Facultatief, 
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maatregelen om invasieve plantensoorten te voorkomen.
Lijst van relevante verplichte nationale normen
/
Verband tussen GLMC, RBE, nationale normen en de interventie
Volgende basiselementen zijn relevant voor de beheerovereenkomsten KLE:

 Tijdens het broedseizoen geen werken uitvoeren om broedende vogels niet te verstoren’ (actie 1) 
of ‘de beheerwerken uitvoeren in de winterperiode’ (acties 2 t.e.m. 6). Dit is gebaseerd op GLMC 
8c ('Verbod op het snoeien van heggen en bomen in de vogelbroedperiode') die bepaalt dat het 
verboden is om heggen en houtachtige gewassen te snoeien tijdens de broedperiode voor vogels. 
De beheervoorwaarden gaan steeds verder dan deze baseline, maar de baseline bepaalt dat de 
beheerwerken steeds buiten deze periode moeten plaatsvinden.

 Behoudens het in de overeenkomst opgenomen beheer, geen enkele activiteit uitvoeren die het 
landschapselement of de bijhorende vegetatie beschadigt of vernietigt. Dit is gebaseerd op GLMC 
8b (behoud van landschapselementen) die bepaalt dat landbouwers binnen én buiten de zones 
aangeduid i.k.v. vogel- en habitatrichtlijn het verbod, de (natuur)vergunningsplicht en de 
voorwaarden voor het wijzigen van landschapselementen moeten naleven.

Alle acties van de beheerovereenkomsten KLE (interventie 3.9) zijn zo opgezet dat ze verder gaan dan de 
bepalingen waarin de conditionaliteit al voorziet (GLMC, RBE) en verder dan de relevante nationale 
normen.

De vergoedingen binnen interventie 3.9 ‘beheerovereenkomsten KLE’ betreffen specifiek het uitvoeren 
van beheeractiviteiten die niet vallen onder de conditionaliteiten. GLMC7:(o.a. het in stand houden van 
landschapselementen. De acties van interventie 3.9 zijn complementair en vergoeden specifiek 
beheeractiviteiten zoals (terug)snoeien, afzetten en knotten die nodig zijn om deze landschapselementen te 
onderhouden.
7 Vorm van de steun/steunpercentage/bedragen/berekeningsmethoden
 GBCS
 Niet-GBCS

GBCS-deel
Soort betaling
 eenheidskosten op basis van aanvullende kosten en gederfde inkomsten
 transactiekosten inbegrepen
 eenmalige betaling
 vaste bedragen

Steunspectrum op het niveau van de begunstigde
Actie 1: Jaarlijks snoeien: 1,95 euro/m/jaar
Actie 2: Afzetten en/of terugsnoeien 25%: 1.827 euro/ha/jaar
Actie 3: Afzetten en/of terugsnoeien 50%: 2.315 euro/ha/jaar
Actie 4: (Hoofdzakelijk) afzetten 75%: 2.725 euro/ha/jaar
Actie 5: (Hoofdzakelijk) terugsnoeien 75%: 2.882 euro/ha/jaar
Actie 6: Knotten: 8,51 euro/boom/jaar
Berekeningsmethode
De vergoedingen voor de acties ‘KLE’ omvatten extra kosten gelinkt aan het uitvoeren van het opgelegde 
beheer en transactiekosten:

 Gederfde inkomsten:
Er zijn geen gederfde inkomsten in rekening gebracht voor het onderhoud en beheren van kleine 
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landschapselementen

 Extra kosten:
Dit omvat diverse elementen afhankelijk van het gevraagde beheer per actie.
Bv. arbeidskost voor het verwijderen van niet-streekeigen soorten; snoeien, vellen hakhout, afvoeren 
snoeihout of hakhout, knotten van bomen, versnipperen hout,…

 Transactiekosten:
Voor alle acties wordt een transactiekost opgenomen in de vergoeding, gelinkt aan het zoeken van de 
benodigde informatie, en aan administratieve taken verbonden aan de actie. De transactiekosten zijn 
gebaseerd op een studie (Mettepenningen et al., Iteaes studie analysis of private transaction costs related 
to agrienvironmental schemes, UGent) en zijn verschillend voor complexe beheerpakketten (hogere 
transactiekost) en eenvoudigere beheerpakketten. 
Acties 1 t.e.m 6 hebben de laagste transactiekost (eenvoudige beheerpakketten): 50 euro/ha.

Voor de aanleg van bloemenranden rond het perceel wordt een bijkomende kost gerekend voor het rooien 
van bomen en de bijhorende inkomensderving.
Aanvullende toelichting
/
8 Informatie in verband met staatssteunbeoordeling
De interventie valt buiten het toepassingsgebied van artikel 42 VWEU en is afhankelijk van 
staatssteunbeoordeling:
 Ja       Nee       Gemengd      
Type staatssteuninstrument dat wordt gebruikt voor de goedkeuring van de steun:
 Kennisgeving       AGVV       GVOL       de-minimis      
9 Aanvullende vragen/informatie specifiek voor het type interventie
Wat zijn de modellen voor de toezegging(en) in de interventie?
 op resutaten gebaseerd (met mogelijkheid te selecteren en te kiezen)
 op basis van het beheer (met mogelijkheid te selecteren en te kiezen)
 combinatie (op basis van het beheer en van de resultaten)

Verklaar de verplichtingen/mogelijkheden voor begunstigden in verband met de in de interventie 
vastgestelde toezeggingen
Zie rubriek 5 'Begunstigden en subsidiabiliteitscriteria'
Wat is de looptijd van de contracten?
Alle BO's hebben een looptijd van 5 jaar.

10 Naleving van de WTO-regels
 Groene doos
Punt 12 van bijlage 2 WTO
Verklaring of en hoe de interventie voldoet aan de relevante bepalingen van bijlage 2 bij de WTO-
overeenkomst inzake de landbouw zoals omschreven in artikel 10 van de verordening en in bijlage II bij 
de verordening (groene doos)
Deze interventie is niet productiestimulerend en valt in het bijzonder onder bijlage 2, §12 van de WTO-
Overeenkomst inzake de landbouw (‘groene doos'):

 De steun en het recht erop maakt deel uit van de groene architectuur uitgewerkt in het GLB-plan 
en is afhankelijk van de naleving van specifieke voorwaarden. 

 De betaling is niet hoger dan de extra kosten of de gederfde inkomsten als gevolg van het 
uitvoeren van de verbintenis.
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11 Op deze interventie toepasselijk(e) bijdragepercentage(s)
Regio Artikel Toepasselijk tarief Minimumtarief Maximumtarief
BE - Belgique/België 91(2)(d) - Andere regio’s 43,00% 20,00% 43,00%
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12 Geplande eenheidsbedragen - Definitie
Gepland eenheidsbedrag Soort 

ondersteuning
Bijdragepercentage(s) Type gepland 

eenheidsbedrag
Regio(‘s) Resultaatindicator(en) Is het eenheidsbedrag 

gebaseerd op overgedragen 
onkosten?

3.9.3 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 3 - afzetten 
en/of terugsnoeien 50% - gepland eenheidsbedrag per 
hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.31; R.33; R.34 Nee

3.9.4 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 4 – 
(hoofdzakelijk) afzetten 75% - gepland eenheidsbedrag 
per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.31; R.33; R.34 Nee

3.9.5 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 5 – 
(hoofdzakelijk) terugsnoeien 75% - gepland 
eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.31; R.33; R.34 Nee

3.9.6 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 6 - knotten - 
gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.31; R.33; R.34 Nee

3.9.1 - Beheerovereenkomsten KLE - actie 1 - jaarlijks 
snoeien - gepland eenheidsbedrag per hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.31; R.33; R.34 Nee

3.9.2 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 2 - afzetten 
en/of terugsnoeien 25% - gepland eenheidsbedrag per 
hectare

Subsidie 91(2)(d)-BE-43,00% Homogeen BE2; R.31; R.33; R.34 Nee

Toelichting en motivering in verband met de waarde van het eenheidsbedrag
3.9.3 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 3 - afzetten en/of terugsnoeien 50% - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.9.4 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 4 – (hoofdzakelijk) afzetten 75% - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.9.5 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 5 – (hoofdzakelijk) terugsnoeien 75% - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.9.6 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 6 - knotten - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
3.9.1 - Beheerovereenkomsten KLE - actie 1 - jaarlijks snoeien - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag
3.9.2 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 2 - afzetten en/of terugsnoeien 25% - gepland eenheidsbedrag per hectare
Het gepland eenheidsbedrag is gelijk aan het steunbedrag.
13 Geplande eenheidsbedragen - Financiële tabel met output
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Gepland eenheidsbedrag Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totaal 2023 
- 2029

Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR)

3.9.1 - Beheerovereenkomsten KLE - actie 1 - 
jaarlijks snoeien - gepland eenheidsbedrag per 
hectare (Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 24,00 36,75 55,50 65,25 80,20 261,70
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR)

3.9.2 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 2 - 
afzetten en/of terugsnoeien 25% - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 4,50 9,00 13,00 17,00 22,91 66,41
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR)

3.9.3 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 3 - 
afzetten en/of terugsnoeien 50% - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 4,50 9,00 13,00 17,00 22,91 66,41
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.725,00 2.725,00 2.725,00 2.725,00 2.725,00

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR)

3.9.4 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 4 – 
(hoofdzakelijk) afzetten 75% - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 4,50 9,00 13,00 17,00 22,91 66,41
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

2.882,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR)

3.9.5 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 5 – 
(hoofdzakelijk) terugsnoeien 75% - gepland 
eenheidsbedrag per hectare (Subsidie - 
Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 5,00 9,00 13,00 17,00 22,91 66,91
Gepland eenheidsbedrag (Totale publieke 
uitgaven in EUR)

8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR)

3.9.6 - Beheerovereenkomsten  KLE – actie 6 - 
knotten - gepland eenheidsbedrag per hectare 
(Subsidie - Homogeen)

O.14 (eenheid: Hectare) 3,00 6,50 10,00 12,50 16,37 48,37
O.14 (eenheid: Hectare) 45,50 79,25 117,50 145,75 188,21 576,21
Jaarlijkse indicatieve financiële toewijzing 
(Totale publieke uitgaven in EUR)

382.841,50 620.806,00 933.337,00 1.120.358,00 1.405.216,28 4.462.558,78
TOTAAL

Jaarlijkse indicatieve financiële toewijzing 
(Unie-bijdrage in EUR)

164.621,85 266.946,58 401.334,91 481.753,94 604.243,00 1.918.900,28
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Waarvan voor financieringsinstrument (Totale 
overheidsuitgaven in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan voor financieringsinstrument 
(Bijdrage van de Unie in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan overdracht (Totale overheidsuitgaven 
in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan overdracht (Bijdrage van de Unie in 
EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan nodig om de minimale financiële 
toewijzing van Bijlage XII te bereiken (van 
toepassing op artikel 95, lid 1, in het kader van 
de artikelen 73 en 75) (Totale 
overheidsuitgaven in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waarvan nodig om de minimale financiële 
toewijzing van Bijlage XII te bereiken 
(Bijdrage van de Unie in EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


