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Algemene voorwaarden bij het beheercontract1 
 

 

Artikel 1 – Vertegenwoordiging Beheerder 

1. In het geval dat Beheerder een samenwerkingsverband, familie of onverdeelde boedel betreft, dan is 

het noodzakelijk dat de bevoegde personen een contactpersoon aanwijzen, die in het geval van dit 

beheercontract bevoegd is om op te treden als rechtsgeldig vertegenwoordiger.  

2. Uitsluitend deze contactpersoon dient als aanspreekpunt wat betreft de afhandeling van dit 

beheercontract.  

3. Bij wijziging van de contactpersoon dienen alle bevoegde personen het aan te leveren 

wijzigingsverzoek te ondertekenen.  

 

Artikel 2 – Bijlages beheercontract 

1. De Beheerder verklaart voorafgaand aan de ondertekening van dit beheercontract bijlagen 1 tot en 

met 7 (zie onderstaande opsomming) te hebben ontvangen van het Collectief en van de inhoud 

hiervan kennis te hebben genomen. Beheerder verklaart middels ondertekening van dit 

beheercontract ermee akkoord te gaan dat de bijlagen 1 tot en met 7 woordelijk deel uitmaken van 

het onderhavige beheercontract. 

 

 Bijlage 1: Beheerbijlage 

 Bijlage 2: Beheerpakketten Limburg: Beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket 

 Bijlage 3: Voorbeeld kettingbeding 

 Bijlage 4: Privacy statement 

 Bijlage 5: Herstel- en sanctieprotocol 

 Bijlage 6: Toelichting Collectief en Regionale collectief  

 Bijlage 7: Statuten 

 

2. De meest recente versie van bijlage 2 tot en met bijlage 7 is te allen tijde geldend. Het Collectief stelt 

deze beschikbaar via haar website (www.natuurrijklimburg.nl). Beheerder gaat ermee akkoord dat de 

meest recente versie van deze bijlages altijd geldend is.   

 

Artikel 3 – Doel van dit beheercontract 

Het doel van dit beheercontract is het vastleggen van de afspraken tussen partijen over het door de 

Beheerder uit te voeren ANLb. 

 

Artikel 4 – Hoofdverplichtingen Beheerder 

1. De Beheerder verplicht zich tot uitvoering van het beheerpakket/de beheerpakketten op de 

beheereenheid/ beheereenheden, zoals opgenomen in de Beheerbijlage bij dit beheercontract. Deze 

Beheerbijlage inclusief kaarten maken onderdeel uit van dit beheercontract. 

2. De bijbehorende inhoudelijke voorschriften staan vermeld in Bijlage 2: Beheerpakketten Limburg: 

Beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket.  

 

Artikel 5 – Overige verplichtingen Beheerder 

1. De ondertekening van dit beheercontract door Beheerder wordt tevens aangemerkt als een 

schriftelijke  aanvraag van het lidmaatschap bij het Collectief door de Beheerder. Met de 

ondertekening van dit beheercontract is de Beheerder dan ook automatisch lid van het Collectief. 

2. De Beheerder stemt er middels ondertekening van dit beheercontract mee in dat hij als lid tevens 

wordt ingeschreven als lid bij één van de vier regionale collectieven. De beheerder is contributie 

plichtig aan het Regionale collectief. Zie ook Bijlage 6 voor een toelichting hierop.  

3. De Beheerder verplicht zich tot een perceelsregistratie van alle ANLb-elementen bij RVO (‘Mijn 

percelen’). De beheerder is zelf verantwoordelijk voor een correcte perceelsregistratie.  
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4. De Beheerder verplicht zich jaarlijks de voor hem of haar geldende conditionaliteiten van 

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na te leven. 

5. De Beheerder verplicht zich te handelen in overeenstemming met alle Europese en nationale wet- 

en regelgeving en de (subsidie)beschikkingen, die betrekking hebben op het uitvoeren van het ANLb 

door Beheerder. 

6. De Beheerder verklaart gerechtigd te zijn de beheereenheden te gebruiken onder welke titel dan 

ook. Het Collectief mag te allen tijde schriftelijke bewijsstukken opvragen bij de Beheerder, waaruit 

blijkt dat Beheerder bevoegd is tot het gebruik van beheereenheden voortkomend uit eigendom, 

pacht, huur of gebruik om niet.    

7. De Beheerder is niet bevoegd om voor dezelfde beheeractiviteiten op dezelfde beheereenheden, 

waarvoor hij op grond van dit beheercontract een vergoeding ontvangt, nog een overheidssubsidie 

aan te vragen en te ontvangen, om zo stapeling te voorkomen. 

 

Artikel 6 – Vergoeding 

1. De Beheerder maakt aanspraak op een jaarlijkse vergoeding van een bedrag zoals genoemd in de 

beheerbijlage.  

2. Als gevolg van wijzigingen zoals onder meer vermeld in de artikelen 8.1, 8.4 en 9 kan de vergoeding 

afwijken van de beheerbijlage als mede in de overige gevallen genoemd elders in deze 

overeenkomst; dan wel voortvloeiend uit de wet- en regelgeving. 

3. Na afloop van het beheerjaar en na uitkering van de subsidie door de provincie (RVO voor haar) 

maakt het Collectief de jaarlijkse vergoeding binnen één maand over aan Beheerder. 

 

Artikel 7 – Duur 

1. Dit beheercontract treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de 

duur van de looptijd vermeld in de Beheerbijlage. 

2. Indien de provincie nog niet beschikt heeft over de toe te kennen subsidie aan het Collectief, wordt 

dit beheercontract aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verlenen van de 

beschikking gebiedsaanvraag door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. 

3. De Beheerder staat er, op basis van de hem toegestane titel, voor in dat de geldende verplichtingen 

conform de opgave in de Beheerbijlage tenminste gedurende de gehele contractperiode worden 

uitgevoerd. 

 

Artikel 8 – Wijziging ANLb 

1. Het Collectief kan het beheer wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de Beheerder en 

zonder de Beheerder hierover te informeren wanneer de totale vergoeding niet meer dan 75 euro 

dan wel niet meer dan 4% van de totale oppervlakte wijzigt ten opzichte van de laatste 

Beheerbijlage. 

2. Voor overige wijzigingen ten aanzien van het beheer legt het Collectief de Beheerder een nieuwe 

versie van de Beheerbijlage voor ter goedkeuring en ondertekening. De Beheerder krijgt daartoe 

90 dagen de tijd.  

3. Indien Beheerder niet binnen de in lid 2 gemelde termijn aangeeft akkoord te zijn met de wijziging, 

is het Collectief bevoegd het beheercontract te ontbinden. Beheerder is daarbij aansprakelijk voor 

alle daaruit voor het Collectief voortvloeiende schade. Het Collectief is bevoegd dit te verrekenen 

bij toekomstige uitbetaling van de beheervergoeding. 

4. Wijziging door de Beheerder van zijn gewasperceel in de perceelsregistratie bij RVO kan leiden tot 

wijziging van de oppervlakte en/ of intekening van beheereenheden. De Beheerder gaat bij 

voorbaat akkoord met deze wijziging, zonder een schriftelijke vastlegging en ondertekening door 

beide partijen. 

5. Beheerder mag er niet vanuit gaan dat de beheervoorschriften (Bijlage 2) ongewijzigd blijven. Het 

Collectief stelt jaarlijks vóór 20 december -  indien relevant - een nieuwe versie van Bijlage 2 

beschikbaar op de website van het Collectief (www.natuurrijklimburg.nl). De meest recente versie, 

die beschikbaar is gesteld op de website van het Collectief, is ten alle tijd rechtsgeldig. Bij het niet 

nakomen van de actuele voorschriften is Beheerder aansprakelijk voor de schade die het Collectief 
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daardoor lijdt. Het Collectief is bevoegd dit te verrekenen bij toekomstige uitbetaling van 

de beheervergoeding. 

 

Artikel 9 – Wijzigingen als gevolg van invoering BGT 

Per 2023 gaat het Collectief verplicht over op een nieuwe topografische kaart van Nederland: de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op dit moment is er nog onduidelijkheid welke 

consequenties dit heeft ten aanzien van individuele beheereenheden.  

1.  Het Collectief is bevoegd om gedurende 2023 en 2024 als gevolg van de BGT wijzigingen door te 

voeren in het beheercontract van Beheerder; dan wel het beheercontract te ontbinden indien blijkt 

dat het beheerelement van Beheerder niet voldoet / de beheerelementen van Beheerder niet voldoen 

aan de subsidievoorwaarden van het ANLb. 

2. Beheerder kan het Collectief niet aansprakelijk stellen voor geleden schade als gevolg van 

wijzigingen in de Beheerbijlage, dan wel ontbinding van het beheercontract als gevolg van de BGT.      

 

Artikel 10 – Gegevensbeheer 

1. Het Collectief verwerkt in het kader van de uitvoering van dit beheercontract persoonsgegevens 

conform de geldende privacywetgeving. Zie voor het Privacy statement van het Collectief: Bijlage 4.  

2. Het Collectief kan een kopie van het identiteitsbewijs opvragen om de identiteit vast te kunnen 

stellen van Beheerder en/ of contactpersoon van dit beheercontract of van de bevoegde personen 

zoals vermeld in artikel 1.3. Dit met als doel te kunnen voldoen aan de uitvoering van het ANLb en 

daartoe de identiteit van Beheerder en/of de contactpersoon en/ of bevoegde personen te kunnen 

vaststellen en daarmee fraude te voorkomen. De pasfoto, het BSN-nummer en andere overbodige 

gegevens van het identiteitsbewijs dienen te zijn afgeschermd m.u.v. het documentnummer, de 

naam, de voornamen en de geboorteplaats.  

3. De Beheerder verplicht zich juiste en volledige informatie aan het Collectief aan te leveren. De 

Beheerder dient wijzigingen binnen 4 weken door te geven aan het Collectief.  

4. De Beheerder verplicht zich het Collectief te machtigen de beheereenheden te kunnen raadplegen 

bij RVO door in te loggen op Mijn Dossier. 

5. De Beheerder verleent toestemming aan het Collectief om gegevens van de Beheerder, die de 

Beheerder in het kader van dit beheercontract heeft verstrekt aan het Collectief, te delen met derden, 

voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van het ANLb.  

6. Het is het Collectief toegestaan het door Beheerder opgegeven emailadres te benutten voor het 

verzenden van mailings ten aanzien van het beheer door de Beheerder en voor alle ingevolge het 

beheercontract en bijlagen benodigde schriftelijke aanzeggingen en verdere schriftelijke 

communicatie. 

 

Artikel 11 – Monitoring en handhaving 

1. Het Collectief is bevoegd de uitvoering van de beheerpakketten te monitoren en te controleren om 

zo na te gaan of de subsidiedoelstellingen van de provincie worden gehaald. Deze monitoring kan 

plaatsvinden met drones. 

2. De Beheerder is verplicht het Collectief en alle door het Collectief aan te wijzen personen toegang 

te verlenen tot de beheereenheden waarop de Beheerder het beheer uitvoert. 

3. De Beheerder is verplicht mee te werken aan controles van de naleving van de verplichtingen 

voortvloeiend uit dit beheercontract.  

4. In geval van niet-naleven van de verplichtingen voortvloeiend uit dit beheercontract, handelt het 

Collectief overeenkomstig haar Herstel- en sanctieprotocol (Bijlage 5).  

 

Artikel 12 - Einde beheercontract 

Dit beheercontract eindigt: 

a. Met wederzijds goedvinden;  

b. Door opzegging als bedoeld in artikel 14; 

c. Door ontbinding als bedoeld in artikel 15; 
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d. Indien Beheerder een eenmanszaak betreft: door het overlijden van de Beheerder, 

tenzij de erfgena(a)m(en) binnen een maand na het overlijden van de Beheerder aangeven het 

bedrijf (gezamenlijk) voort te zetten,  

e. Door faillissement van de Beheerder of indien aan hem surseance van betaling wordt verleend. 

f.    Indien uw beheereenheid gelegen is/ uw beheereenheden gelegen zijn op één of meerdere 

percelen die door de provincie Limburg in het actuele Natuurbeheerplan staan aangemerkt als 

gebiedscategorie C1/ Ca1 Areaaluitbreiding natuur), dan eindigt de contractperiode, in afwijking 

van het bepaalde in artikel 8.1, uiterlijk op 31 december 2026. Aan de toekenning van een 

beheercontract aan dit perceel/ deze percelen kunnen door Beheerder geen rechten worden 

ontleend.    

g. En in de overige gevallen genoemd elders in deze overeenkomst. 

 

Artikel 13 – Opzegging 

1. De Beheerder kan dit beheercontract opzeggen indien het Collectief de voorwaarden en/ of 

vergoedingen bij het beheerpakket wijzigt. Tenzij: 

a. Het een wijziging betreft die het Collectief opgelegd krijgt door de Provincie, in welk 

geval het recht tot opzegging niet bestaat. [staat hieronder na b].  

b. Het een wijziging betreft die het Collectief krijgt opgelegd vanuit de landelijke overheid, 

in welk geval het recht tot opzegging niet bestaat. 

De Beheerder heeft de verplichting om via een kettingbeding (zie Bijlage 3 voor een voorbeeld) 

vast te leggen dat bij overdracht van de eigendomssituatie, de verplichtingen voor zover van 

toepassing volgens de Beheerbijlage, door de nieuwe gebruiker worden voortgezet tot het einde 

van de contractperiode.  

2. Het Collectief kan dit beheercontract opzeggen indien: 

a. de Beheerder zijn agrarisch bedrijf staakt; 

b. de Beheerder de beheereenheden, waarop de Beheerbijlage ziet, vervreemdt in welke zin dan 

ook en de verkrijger niet aan de verplichtingen uit de Beheerbijlage kan of wil voldoen.  

3. Bij opzegging als bedoeld in lid 2 is het Collectief alleen een vergoeding verschuldigd als betreffend 

beheerpakket dat mogelijk maakt bij tussentijdse beëindiging. 

4. Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging met een 

opzegtermijn van 3 maanden. 

 

Artikel 14 – Ontbinding 

Indien een van partijen in de nakoming van haar verplichtingen tekort schiet en in verzuim verkeert, is 

de wederpartij bevoegd dit beheercontract te ontbinden. Een partij is in verzuim, indien de wederpartij, 

na daartoe in gebreke te zijn gesteld, haar verplichtingen nog niet nakomt of wanneer nakoming in zijn 

geheel niet meer mogelijk is. Ingebrekestelling geschiedt met een aangetekende brief of een e-mail met 

ontvangstbevestiging. Ontbinding door het Collectief is pas mogelijk overeenkomstig de voorschriften 

uit het Herstel- en sanctieprotocol, zoals aangegeven in artikel 11. 

 

Artikel 15 – Korting  

1. Het Collectief is op grond van Europese regelgeving verplicht om sancties op grond van de 

conditionaliteiten te verrekenen met de door de Beheerder te ontvangen beheervergoeding. Indien 

verrekening niet mogelijk is, zal het Collectief de betreffende sanctie terugvorderen bij Beheerder. 

2. Tevens is het Collectief gerechtigd (en in voorkomende gevallen ingevolge Europese en/of 

nationale wet- en regelgeving zelfs gehouden) om daarnaast, ingeval de Beheerder niet aan de 

voorwaarden en verdere afspraken zoals deze gelden ingevolge het beheercontract en/of de 

bijlagen en/of de toepasselijke Europese en nationale wet- en regelgeving voldoet, de financiële 

gevolgen daarvan in rekening te brengen aan de Beheerder, waaronder het doorberekenen van 

een door RVO aan het Collectief op te leggen korting of andere sanctie zoals gehele of 

gedeeltelijke niet uitbetaling/terugvordering. Ook indien de niet nakoming door de Beheerder niet 

daadwerkelijk leidt tot een korting of ander sanctie of gehele of gedeeltelijke niet uitbetaling of 

terugvordering door RVO ten laste van het Collectief doordat deze wegvalt in de bandbreedte is 
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het Collectief gerechtigd (en in voorkomende gevallen ingevolge Europese en/of 

nationale regelgeving zelfs gehouden) de korting of andere sanctie door te berekenen aan het lid 

of (bij een overtreding van de basisvoorwaarden) de uitbetaling aan het lid geheel of gedeeltelijk 

in te houden of terug te vorderen. 

3. Het Collectief kan de uitbetaling van de jaarlijkse vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren, 

wanneer de Beheerder opzettelijk is tekort geschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen op grond 

van dit beheercontract en hij met deze nakoming in verzuim is, zoals blijkt uit het Herstel- en 

sanctieprotocol (Bijlage 5). 

4. Het Collectief is gerechtigd de uitkering van de jaarlijkse vergoeding aan Beheerder op te schorten, 

zo lang het Collectief nog een onderzoek aan het verrichten is of Beheerder aan zijn verplichtingen 

voldaan heeft. 

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid  

Het Collectief is voor het niet of niet volledig verkrijgen van de beheervergoeding, of voor het wijzigen 

van de beheerpakketten, slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Beheerder, die 

rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan het Collectief toe te rekenen tekortkoming, met 

dien verstande dat elke aansprakelijkheid van het Collectief is beperkt tot het bedrag dat per geval 

door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

 

Artikel 17 – Slotbepalingen 

1. Het Collectief stelt een ondertekende versie van dit beheercontract online beschikbaar via 

mijnboerennatuur.nl; 

2. Het Collectief heeft een klachten- en geschillenregeling inclusief bezwarenprocedure. Deze zijn te 

raadplegen op de website van het Collectief (www.natuurrijklimburg.nl). Bij een klacht, geschil of 

bezwaar naar aanleiding van dit beheercontract is de Beheerder verplicht deze klachten- en 

geschillenregelingen of bezwarenprocedure te volgen. 

 


