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Resultaten  terreincontroles beheerovereenkomsten 2012 
 
De terreincontroles van 2012 hebben een aantal veel voorkomende fouten bij de uitvoering van 
beheerovereenkomsten aan het licht gebracht. Het is belangrijk om in de toekomst 
gelijkaardige inbreuken te vermijden, want landbouwers kunnen daardoor hun vergoedingen 
mislopen. Daarom worden hieronder de meest voorkomende overtredingen nog eens 
overlopen.  

 
Alle landbouwers die een beheerovereenkomst hebben gesloten, kunnen geselecteerd worden voor 
een terreincontrole. Het is belangrijk dat de maatregelen van een beheerovereenkomst volledig en 
correct worden uitgevoerd. Zoniet kunnen landbouwers vergoedingen voor beheerovereenkomsten 
mislopen. Door het uitvoeren van controles ter plaatse zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat aan alle 
voorwaarden van de beheerovereenkomst wordt voldaan. 
 
 
De meest voorkomende overtredingen vastgesteld bij terreincontroles liggen in dezelfde lijn als de 
voorgaande jaren. Om te voorkomen dat landbouwers door dezelfde overtredingen in de toekomst 
kortingen op hun beheervergoedingen krijgen, worden hier de meest vastgestelde overtredingen 
weergegeven: 
 
 

 Niet voldoen aan de overeengekomen oppervlakte of afmetingen in de 
beheerovereenkomst: 

In de beheerovereenkomst wordt bepaald voor welke oppervlakte het beheerspakket zal 
toegepast worden. Percelen waarvan blijkt dat de intekening op de verzamelaanvraag niet 
overeenstemt met de reële situatie, worden  doorgegeven aan het ALV om op te meten. Ook 
bij heggen of hagen -  beheerobjecten die niet als afzonderlijk perceel aangegeven worden - 
wordt nagegaan of het object voldoet aan de afmetingen overeengekomen in de 
beheerovereenkomst. Vooral bij het aanplanten van heggen of hagen wordt de  
overeengekomen lengte niet altijd gehaald.  Er moet in elk geval voorzien worden in 
voldoende plantgoed. Om sancties of kortingen te vermijden is het dus van belang om de 
overeengekomen afmetingen of oppervlaktes in de beheerovereenkomst te respecteren. 

 Niet correct beheren van kleine landschapselementen zoals heggen, hagen of poelen 

Heggen en hagen zijn aaneengesloten lijnvormige landschapselementen. Gaten in heggen of 
hagen  zorgen ervoor dat niet voldaan is aan de voorwaarden van de overeenkomst. Die 
moeten dan ook onmiddellijk gedicht worden. Poelen mogen niet dichtgroeien en worden  



  

 

onderhouden volgens de technische richtlijnen die deel uitmaken van de 
beheerovereenkomst. 

 Niet of niet correct bijhouden van de bemestingsregisters bij beheerovereenkomst 
water: 

Het bemestingsregister is een hulpmiddel om zicht te krijgen op de invloed van de uitgevoerde 
bemesting op het nitraatresidu dat zich in de bodem bevindt in het najaar. De bemesting kan 
bijgestuurd worden om een gunstig resultaat te halen. Het bemestingsregister laat  toe na te 
gaan of de verminderde bemesting, overeengekomen in de beheerovereenkomst, niet 
overschreden wordt.  

Wie een beheerovereenkomst water gesloten heeft, moet voor alle percelen een 
bemestingsregister invullen en bijhouden. De bemestingsregisters moeten op het adres van 
de exploitatie waartoe de percelen behoren of op het uitbatingsadres, worden bijgehouden. 
Het moet op elk moment kunnen voorgelegd worden bij een terreincontrole. Als de 
landbouwer zich voor het invullen van het bemestingsregister laat bijstaan door derden, vraagt 
hij best naar een afschrift van dat register zodat het register bij controle kan voorgelegd wordt. 
 
De landbouwer ziet  er op toe welke percelen bemest worden, met welk soort mest en met 
welke hoeveelheid. Op basis van die gegevens kunnen de bemestingsregisters correct 
ingevuld worden en kan nagegaan worden of de vrijwillig overeengekomen beperkingen 
gerespecteerd worden. Ook voor percelen die niet bemest werden, moet een schriftelijk 
document voorgelegd worden met vermelding van de perceelsnummers en de melding dat er 
geen bemesting op werd uitgevoerd. Bij het groeperen van percelen op de 
bemestingsregisters moet er onder meer rekening gehouden worden dat de percelen dezelfde 
bemestingsnorm en dezelfde bemestingspraktijk hebben. 

 Beheerobjecten, zoals perceelsranden, erosiestroken of akkervogelstroken, heggen of 
hagen …   niet tijdig aanleggen of niet behouden tijdens de volledige duur van de 
beheerovereenkomst (5 jaar). 

 Niet voldoen aan de beheersvoorschriften overeengekomen in de beheerovereenkomst: 

Voor bepaalde beheerpakketten – andere dan de beheerovereenkomst water - worden 
specifieke voorschriften overeengekomen die een bepaalde milieu- of natuurdoelstelling 
ondersteunen. Het is daarom belangrijk dat ze nageleefd worden.  

Zo werden in 2012 inbreuken vastgesteld op onder meer de volgende beheersvoorwaarden:  

o Perceelsrandenbeheer: in de overeenkomst wordt bepaald vanaf welke datum een 
perceelsrand mag gemaaid worden en volgens welk maairegime. Een perceelsrand 
natuur mag niet gebruikt worden als doorgang of als wendakker. 

o Weidevogelbeheer: het perceel mag tussen 1 april en 15 juni niet gemaaid worden of 
de veebezetting moet in die periode beperkt worden tot 2 dieren per hectare.  

o Erosiebestrijding: erosiestroken moeten een aaneengesloten grasmat vormen. 

 
 
 
 
 
 
Voor meer inhoudelijke informatie:  
Bert Van Wambeke, diensthoofd beheerovereenkomsten  
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel 
Tel:  02 543 72 74 
e-mail: bert.vanwambeke@vlm.be 
website: http://www.vlm.be 
 
 



  

 

Voor meer persinformatie: 
Paul De Ligne, diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM 
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel 
GSM 0494 56 48 02 
e-mail: paul.deligne@vlm.be 
website: http://www.vlm.be/algemeen/voordepers/  
 
 

__________________________________________________________________________________ 

De Vlaamse Landmaatschappij investeert in de omgevingskwaliteit  
op het platteland en in het randstedelijk gebied.  

Als Vlaams overheidsagentschap voert de VLM kleine en grote projecten uit die het platteland bruisend 
houden. We leggen fietspaden aan, helpen boeren juist te bemesten, we maken natuurgebieden toegankelijk, 
groeperen landbouwpercelen dichter bij de boerderijen, we ondersteunen de lokale economie en dragen zorg 
voor onze landschappen. We werken hiervoor samen met de mensen uit het gebied, maar ook met andere 
overheden en organisaties. Die samenwerking is voor ons een garantie voor efficiënte investeringen in een 
betere omgevingskwaliteit. 


