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Aanleg en onderhoud bloemenstrook (MB2015) / (MB2018) 1601 111 7% 12 11%
Aanleg en onderhoud erosiedam (MB2015) 26 3 12% 2 67%
Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook (MB2015) 5444 372 7% 69 19%
Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus (MB2015) 1418 160 11% 33 21%
Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker (MB2017) 266 26 10% 0 0%
Aanleg en onderhoud grasstrook (MB2015) 981 105 11% 2 2%
Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni (MB2015) 799 14 2% 5 36%
Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster (MB2017) 58 2 3% 1 50%
Aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker (MB2017) 52 4 8% 0 0%
Aanleg en onderhoud strategisch grasland (MB2015) 28 2 7% 0 0%
Aanleg en onderhoud vluchtstrook (MB2015) 36 2 6% 0 0%
Faunabeheer akkerland voedselgewas (MB2015) 2285 193 8% 5 3%
Faunabeheer akkerland wisselteelt (MB2017) 46 3 7% 0 0%
Faunabeheer grasland beweiden 20 mei (MB2015) 2 0 0% 0 0%
Faunabeheer grasland kuikenweide (MB2015) 143 17 12% 0 0%
Faunabeheer grasland standweide 15 juni (MB2015) 117 3 3% 0 0%
Faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum (MB2015) 266 3 1% 0 0%
Instandhouding soortenrijk grasland (MB2015) / (MB2017) 251 13 5% 7 54%
Omvormingsbeheer houtkant (MB2015) 16 0 0% 0 0%
Onderhoud gemengde grasstrook (MB2015) 4654 481 10% 48 10%
Onderhoud gemengde grasstrook plus (MB2015) 811 125 15% 15 12%
Onderhoud haag (MB2015) 3164 308 10% 86 28%
Onderhoud heg (MB2015) 459 32 7% 7 22%
Onderhoud houtkant (MB2015) 220 37 17% 10 27%
Onderhoud houtkant 25% afzetten (MB2017) 34 3 9% 0 0%
Onderhoud houtkant 50% afzetten (MB2017) 41 7 17% 0 0%
Onderhoud houtsingel (MB2017) 19 0 0% 0 0%
Onderhoud kaphaag (MB2015) 136 11 8% 1 9%
Onderhoud knotbomenrij (MB2015) 186 22 12% 6 27%
Ontwikkeling soortenrijk grasland (MB2015) / (MB2017) 232 23 10% 15 65%
Totaal aantal objecten 23791 2082 9% 324 16%
Totaal aantal landbouwers (excl BO Waterkwaliteit) 3729 160 4% 75 47%
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pakket vaststelling
% vaststellingen 
binnen het pakket

1. Aanleg en onderhoud erosiedam (MB2015)
De erosiedam werd niet aangelegd door middel van strobalen die tegen elkaar geplaatst werden of de 
strobalen werden niet met palen verankerd. 33%
De erosiedam werd niet minstens om de 2 jaar heraangelegd of de strobalen vormen geen 
aaneengesloten dam van minimaal 50 cm hoogte. 33%

2. Ontwikkeling soortenrijk grasland (MB2015) / (MB2017) Het perceel werd gemaaid buiten de toegestane periode. 42%
Het aantal maaibeurten van het perceel werd niet gerespecteerd. 15%

3. Instandhouding soortenrijk grasland (MB2015) / (MB2017) Het perceel werd geen twee keer gemaaid of er werd niet nabeweid. 50%
Het perceel werd beweid buiten de toegestane periode. 50%

4. Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster (MB2017) Er werd geen maairegister bijgehouden. 50%
5. Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni (MB2015) Het perceel werd gemaaid of geklepeld buiten de toegestane periode. 21%

Er werden andere activiteiten dan het maai- en/of klepelbeheer uitgevoerd op het perceel. 7%
6. Onderhoud haag (MB2015) De haag werd niet jaarlijks over de volledige lengte en langs beide zijden geschoren. 9%

Het perceel of de percelen waarop de beheerovereenkomst werd gesloten is geen subsidiabele 
landbouwgrond, het perceel werd daarom doorgegeven aan het Departement Landbouw en Visserij 
om op te volgen. 8%
De gaten in het landschapselement zijn niet gedicht of werden gedicht met andere soorten dan de 
geschikte soorten die opgenomen zijn in de soortenlijst. 5%

7. Onderhoud houtkant (MB2015) De houtkant werd niet of niet voldoende afgezet tijdens de eerste vier jaar van de overeenkomst. 27%
8. Onderhoud knotbomenrij (MB2015) De knotbomenrij bestaat niet uit minstens 10 knotbomen die voldoen aan de voorwaarden. 9%

De gaten in het landschapselement zijn niet gedicht of werden gedicht met andere soorten dan de 
geschikte soorten die opgenomen zijn in de soortenlijst. 9%

9. Onderhoud heg (MB2015) De heg werd gedurende de laatste vier jaar van de overeenkomst gesnoeid. 9%
De gaten in het landschapselement zijn niet gedicht of werden gedicht met andere soorten dan de 
geschikte soorten die opgenomen zijn in de soortenlijst. 3%
Het beheerobject voldoet niet aan de contractuele afmetingen. 3%

10. Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus (MB2015) De strook werd over de volledige lengte en breedte gemaaid of geklepeld. 7%
Er werden andere activiteiten dan het maai- en/of klepelbeheer uitgevoerd op het perceel met 
schadelijke gevolgen voor de doelstelling. 4%
De breedte of de lengte van de strook die gedurende het volledig kalenderjaar moet blijven staan 
voldoet niet aan de wettelijke afmetingen. 2%

Top 10 pakketten met meest voorkomende vaststellingen



Soorten sancties : 
-      Sancties op instapvoorwaarden. Deze leiden tot het stopzetten van de overeenkomst en het terugvorderen van de reeds verkregen vergoedingen.
-      Oppervlaktesancties. De sanctie die hierbij opgelegd wordt is afhankelijk van de geconstateerde oppervlakte van de gesloten overeenkomst
-      Niet-oppervlakte gerelateerde sancties. Bij deze sancties wordt steeds een procentuele korting op de beheervergoeding toegepast. De korting varieert van 10% tot 150% korting op de gewasgroep, afhankelijk van de vastgestelde inbreuk.
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