
 

Overeenkomst voor de aanleg en het beheer van een 
gemengde grasstrook binnen het project Boer aan Boord  

Alle bepalingen uit het reglement van …….. betreffende het toekennen van een vergoeding 

voor de aanleg en het beheer van gemengde grasstroken langs erosiegevoelige 

akkerpercelen in het projectgebied van het project “Boer aan Boord” zijn van toepassing op 

deze overeenkomst. 

Deze overeenkomst omvat de partijen en hetgeen overeengekomen wordt, inclusief de 

bijlagen die expliciet deel uitmaken van wat overeengekomen wordt. 

TUSSEN 

De heer/mevrouw of rechtspersoon  ………………………………………………, wonende 
te/met zetel te ……………………………………………………………………………………., en 
met landbouwnummer …………………………………….hierna genoemd “de begunstigde”,  

EN  

De Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door 

mevrouw Riet Gillis, bevoegde gedeputeerde en de heer Steven Ghysens, provinciegriffier 

hierna genoemd “de Provincie”, 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:  

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst 

De overeenkomst heeft betrekking op het pakket  

…………………………………………………………………………………………………………… 

met ligging en intekening zoals aangegeven op bijgevoegde kaart in bijlage 1 en beheerd 

volgens de richtlijnen in bijlage 2 bij deze overeenkomst (algemene en specifieke inrichtings- 

en beheervoorschriften voor het betreffende pakket).  

De aan te leggen en te beheren strook heeft een oppervlakte van ………………m².  

De minimale breedte bedraagt ………………… meter, de maximale breedte bedraagt 

…………………meter, de strook is …………….… meter lang.  

Artikel 2: Engagement van de begunstigde 

Vanaf het sluiten van de overeenkomst leeft de begunstigde de overeenkomst na, 

onderwerpt hij zich aan de controle van de naleving ervan en stelt alle gegevens die nodig 

zijn om de beheermaatregelen te controleren en te monitoren, op eenvoudige vraag ter 

beschikking van de Provincie Oost-Vlaanderen.  

Vanaf de startdatum tot de einddatum van de overeenkomst heeft de provinciaal 

contactpersoon het recht tot betreding van de betrokken percelen met het oog op de controle 

van de naleving van de voorwaarden van de overeenkomst. 



De begunstigde engageert zich om zich te houden aan de richtlijnen, de maatregelen en 

voorwaarden zoals vermeld in bijlage 2 bij deze overeenkomst en dit op de percelen die 

voorwerp uitmaken van deze overeenkomst en gedurende de looptijd ervan.  

De subsidie wordt toegekend als de-minimissteun. De aanvrager verklaart via het formulier in 

bijlage 3, op eer, dat door de toekenning van de beoogde de-minimissteun het plafond van 

de onderneming niet wordt overschreden. 

Artikel 3: Engagement van de Provincie  

De Provincie vergoedt de begunstigde, via een eenmalige subsidie, voor het naleven van het 

engagement van deze overeenkomst, per oppervlakte van de strook.  

De vergoeding bedraagt 3600 EUR/ha/2 teeltseizoenen (d.i. van 01/09/jaar x tot en met 

15/03/jaar x+3, of van 01/04/jaar x tot 15/03/jaar x+2). Indien de strook wordt ingezet om aan 

de randvoorwaarden te voldoen bedraagt de premie 2000 EUR /ha/2 teeltseizoenen. 

Burenpremie 

De Provincie zet in op aaneengesloten stroken over perceelsgrenzen heen en biedt daarom 

een eenmalige bijkomende premie aan van 100 EUR. De begunstigde maakt aanspraak op 

deze burenpremie wanneer deze een strook realiseert die aansluit op een strook die in 

hetzelfde jaar wordt gerealiseerd door een andere begunstigde. 

Een begunstigde kan maximaal 100 EUR aan burenpremie ontvangen voor de looptijd van 

zijn overeenkomst.  

Zaad gemengd gras 

De Provincie voorziet de begunstigde van de benodigde hoeveelheid zaadmengsel (Jorion 

Philip-Seeds meerjarig zaaizaadmengsel à 15kg/ha). 

De vergoeding voor de oppervlakte van de strook bedraagt ……….. EUR (1) 

Er is geen burenpremie / Er is een burenpremie (100 EUR)1 (2) 
DE TOTALE VERGOEDING BEDRAAGT: …… EUR (1) + (2) 

Voor de overeenkomsten met startdatum 1 september wordt de vergoeding uitbetaald vóór 

31 januari van het daaropvolgende jaar. Voor de overeenkomsten met startdatum 1 april 

wordt de vergoeding uitbetaald vóór 31 juli van hetzelfde jaar.  

De Provincie staat in voor de uitbetaling aan de begunstigde en doet dit door overschrijving 

op rekeningnummer van de begunstigde: BE ......................................................................  

BTW nummer: …………………………………… systeem2: forfaitair / 6% BTW 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst  

De overeenkomst gaat in op 1 april / 1 september3 ……… en eindigt op 15 maart .…… .  

Artikel 5: Controle en monitoring 

De Provincie is belast met het toezicht op de naleving van de overeenkomst. Om na te gaan 

of de voorwaarden uit de overeenkomst correct worden nageleefd, wordt controle ter plaatse 

uitgevoerd. Hiervan wordt een controleverslag opgemaakt. 

Als wordt vastgesteld dat de begunstigde in gebreke blijft bij de naleving van de 

overeenkomst, krijgt deze de kans om de maatregelen die nog moeten bijgesteld worden 

door te voeren binnen een afgesproken termijn opgenomen in het controleverslag. De 

 
1 schrappen wat niet past. 
2 schrappen wat niet past. 
3 schrappen wat niet past. 



begunstigde wordt in de gelegenheid gesteld het verslag van de controles te ondertekenen 

om zijn aanwezigheid bij de controles te bevestigen en er opmerkingen aan toe te voegen.  

Artikel 6: Niet-naleving van de overeenkomst 

Indien de begunstigde de opgelegde maatregelen uit het controleverslag niet uitvoert binnen 

de opgelegde termijn, ontvangt hij een ongunstig eindcontroleverslag. 

De begunstigde ontvangt in dit geval geen subsidie en wordt daarvan op de hoogte gesteld. 

Indien de subsidie reeds werd uitbetaald, wordt deze teruggevorderd door de Provincie. 

De begunstigde kan, binnen de 30 kalenderdagen na de datum op het eindcontroleverslag, 

een gemotiveerd bezwaar indienen bij de deputatie. De deputatie zal kennisnemen van het 

standpunt van het Steunpunt Erosie en van de begunstigde en zal haar beslissing ter kennis 

brengen binnen de 30 kalenderdagen na het indienen van het bezwaar. 

Misbruik kan aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige subsidies en vergoedingen van 

de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

De Provincie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of 

onrechtstreeks het gevolg is van deze overeenkomst. 

Artikel 8. Betwistingen 

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 

reglement. 

Opgemaakt in tweevoud te …………………………………….op ………………………….. 

Voor de begunstigde 

……………………………….. 

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen  

Steven Ghysens     Riet Gillis 
provinciegriffier bevoegde gedeputeerde 
  



BIJLAGEN 

Bijlage 1 Aanduiding en intekening op kaart van de plaatsen waar de 
gras(bloemen)strook wordt uitgevoerd 

Bijlage 2 Algemene en specifieke inrichtings- en beheervoorschriften 

Bijlage 3 De-minimisverklaring van de aanvrager 


