
 
 
 

Overeenkomst voor het uitvoeren van beheermaatregelen 
binnen het project 

Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt! 
 
Alle bepalingen uit het reglement betreffende het toekennen van een vergoeding voor 
beheermaatregelen langs de Barbierbeek en andere gerangschikte waterlopen binnen het 
project Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt! 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/ 
geadresseerd te ……………………………………………………………………………………., 
en met landbouwnummer …………………………………….hierna genoemd “de begunstigde”,  
 
EN  
 
De provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door 
mevrouw Leentje Grillaert, bevoegde gedeputeerde en de heer Steven Ghysen, 
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).  
 
Het te beheren perceel of deel van het perceel  heeft een oppervlakte van ………………m². 
De minimale breedte bedraagt ………………… meter, de maximale breedte bedraagt 
…………………meter, de bufferstrook 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 datum van de aanvraag tot het einde van de duur van de overeenkomst heeft de 
provinciaal contactpersoon het recht tot betreding van de betrokken percelen met het oog op 



het opstellen van de overeenkomst en 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 vergoeding 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. 
 
De begunstigde houdt de handelingen en waarnemingen bij in de tabel die deel uitmaakt van 
de overeenkomst (bijlage 4) en stelt deze, op eenvoudige vraag ter beschikking van het 
provinciepersoneel. 
 
Artikel 3: Engagement van de provincie  
 
De Provincie vergoedt de begunstigde, via een jaarlijkse premie, voor het naleven van het 
engagement van deze overeenkomst.  
De vergoeding bedraagt ………..  EUR/ha/jaar volgens het gekozen pakket (zonder burenpremie, 
zonder vergoeding voor de aanvaarding van een peilbuis, incl. kronkelpremie indien het perceel 
of het deel van het perceel grenst aan het meanderend deel van de Barbierbeek).  
 
Burenpremie 
De Provincie zet in op aaneengesloten bufferstroken over perceelsgrenzen heen en biedt 
daarom een burenpremie aan van 50 EUR voor elke buur per jaar en per begunstigde met 
een plafond van 150 EUR / jaar. Concreet betekent dit dat elke begunstigde drie 
verschillende buren met percelen grenzend aan zijn eigen perceel kan overtuigen om ook 
een bufferstrook aan te leggen. Dan krijgen beide buren hiervoor een premie. Een 
begunstigde kan maximaal 150 EUR aan burenpremie per jaar ontvangen.  
 
Premie plaatsen van peilbuizen 
De Provincie zet tevens in op het verzamelen van gegevens om de meerwaarde te bepalen 
van dit beheer op de percelen of delen van het perceel, dat uitgevoerd wordt ter 
bescherming van de waterlopen, zowel structureel (beperking van erosie) als inzake 
waterkwaliteit (uit- en afspoeling van nutriënten en afspoeling van 
gewasbeschermingsmiddelen). Hiertoe biedt de Provincie de mogelijkheid tot een 
bijkomende vergoeding van 300 EUR / jaar/ overeenkomst voor het aanvaarden en vrijwaren 
van 2 of meerdere peilbuizen op die locaties die relevant zijn en gelegen zijn in de nabije 
omgeving en/of op het perceel of deel van het perceel dat voorwerp uitmaakt van deze 
overeenkomst.  
 
De begunstigde wenst in aanmerking te komen voor het plaatsen van peilbuizen: Ja/Neen 
(omcirkel het antwoord). 
 
De meest geschikte locaties van de peilbuizen worden bepaald door de Provincie en mits 
toestemming van de begunstigde. 
 
De burenpremie en premie voor het aanvaarden en vrijwaren van peilbuizen worden 
vastgelegd in een besluit Deputatie nadat alle overeenkomsten voor het desbetreffende jaar 
zijn afgesloten. De begunstigde wordt hiervan op de hoogte gesteld. De kennisgeving wordt 
als addendum toegevoegd aan de overeenkomst.  
 
Rekening houdend met de totale oppervlakte bedraagt de vergoeding 
………………..EUR/jaar. 
 
 



De vergoeding wordt uitbetaald vóór 31 januari volgend op het jaar dat de overeenkomst is 
uitgevoerd. 
 
De Provincie staat in voor de uitbetaling aan de begunstigde en doet dit door overschrijving 
op de rekening van de begunstigde ……………………… ………………………………..  
 
De fondsen voor deze vergoeding bestaan uit bijdragen van de Vlaamse Landmaatschappij 
en de Provincie. 
 
Artikel 4: Duur van de overeenkomst  
 
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van ……………….., en gaat in op 
…………………en eindigt op ………………. De overeenkomst kan indien van toepassing en 
mits schriftelijk onderling akkoord tussen beide partijen jaarlijks hernieuwd worden.  
 
Artikel 5: Controle en monitoring 
 
De Provincie is belast met het toezicht op de naleving van de overeenkomsten. Om na te 
gaan of een beheermaatregel is nageleefd, wordt controle ter plaatse uitgevoerd: 

- Om na te gaan of de voorwaarden uit de overeenkomst correct worden nageleefd. 
- Voor de monitoring (vb. peilbuizen, …) 

De 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.  
 
De begunstigde krijgt de kans om de maatregelen die nog kunnen bijgesteld worden door te 
voeren binnen een afgesproken termijn opgenomen in het controleverslag. 
 
Artikel 6: Niet-naleving van de overeenkomst 

Als wordt vastgesteld dat de begunstigde in gebreke blijft bij de naleving van de 
overeenkomst ontvangt hij een ongunstig eindcontroleverslag . 

De begunstigde ontvangt in dit geval geen vergoeding voor de overeenkomst en wordt 
daarvan op de hoogte gesteld. 
 
De begunstigde kan, binnen de 30 kalenderdagen na de datum op het controleverslag, een 
gemotiveerd bezwaar indienen bij de Deputatie. De Deputatie zal kennisnemen van het 
standpunt van de dienst Landbouw en Platteland en van de begunstigde en zal haar 
beslissing ter kennis brengen. 

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 aanvrager 
 
 
 
 
……………………………….. 
 
Voor de Provincie Oost-Vlaanderen  
 
 
 
 
 
 
Steven Ghysens     Leentje Grillaert 
provinciegriffier bevoegde gedeputeerde 
  



 
BIJLAGEN 
Bijlage 1 Aanduiding en intekening op kaart van de plaatsen waar de 

beheermaatregel wordt uitgevoerd 
Bijlage 2 Algemene en specifieke Inrichtings- en beheervoorschriften 
Bijlage 3 De-minimisverklaring van de aanvrager  
Bijlage 4 Sjabloon voor het bijhouden van handelingen en waarnemingen ifv 

monitoring  
  



 
Bijlage 2 Algemene en specifieke inrichtings- en beheervoorschriften 
 
Algemene doelstelling: 
Creëren van een bufferzone ter bescherming van waterlopen (waterkwaliteit en structuurkwaliteit), door 
te streven naar minder intensief grondgebruik (minder bewerkingen), minder bemesting en minder 
gewasbeschermingsmiddelen in de omgeving van de waterlopen en rationalisering van de inefficiënte 
vorm van de landbouwpercelen langsheen het meanderende deel van de Barbierbeek. Bijgevolg wordt 
ook de habitat voor fauna en flora verbeterd.  
Hiertoe worden verschillende overeenkomsten aangeboden voor de toepassing op percelen of delen van 
percelen. 
 
Algemene instapvoorwaarden: 

1. het perceel of het deel van het perceel grenst aan : 
o het meanderende deel van de Barbierbeek  
o of aan een gerangschikte waterloop die hierop afwatert 

Zie kaart Bijlage 1 bij het subsidiereglement met aanduiding van de waterlopen waarlangs 
beheermaatregelen kunnen afgesloten worden. 

2. de beheermaatregelen worden uitgevoerd op een aangegeven landbouwperceel   
3. de vergoeding wordt aangevraagd door degene die het perceel aangegeven heeft in de 

verzamelaanvraag  
 
Algemene geldende verbintenisvoorwaarden: 

• Het perceel of het deel van het perceel is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in 
gebruik bij de begunstigde. 

• De begunstigde  
o is akkoord met en respecteert de afmetingen vastgelegd in de overeenkomst, op basis 

waarvan hij de afpaling maakt.  
o verwijdert, spreidt breed uit of klepelt  de maaispecie van het onderhoud van de 

waterloop. 
o gaat akkoord met het beheer in de overeenkomst en staat open voor overleg in kader van 

het project. 
o houdt gegevens van de handelingen en waarnemingen ( aard, tijdsduur, …) bij in een 

tabel die ter beschikking wordt gesteld. 
o zal bij problemen bij de uitvoering van de beheermaatregel dit zo snel mogelijk melden 

aan de provinciaal contactpersoon 
 

Algemene beheer- en exploitatie richtlijnen  
• Geen meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen toedienen  
• De afmetingen van de zone worden in overleg bepaald. De minimumbreedte op het smalste deel 

is minstens 1m. 
• Geen gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen gebruiken  
• Ongewenste soorten (o.a. distels) manueel of mechanisch verwijderen.  
• Indien inzaaien voorzien is, moet dit tussen 15 okt en 15 mei. 
• Voor de samenstelling van het zaadmengsel worden mengsels zoals voorgesteld door VLM 

aanbevolen. 
• Indien maaien voorzien is, kan een eerste maaibeurt ten vroegste vanaf 15 april, maar bij 

voorkeur later en een tweede maaibeurt ten vroegste vanaf 15 augustus. Het is toegestaan en het 
wordt aanbevolen om een klein stukje, een rand, wisselend niet te maaien tot max 10 %. 

• Verwijderen van maaisel gebeurt binnen de 10 dagen. De manier waarop is de vrijheid van de 
begunstigde. In functie van het ecosysteem is hooien wellicht veruit het beste. 

• Behoud en normaal onderhoud van houtige elementen. 



• Vrijwaren van de peilbuizen indien aanwezig. 
• Afwijkingen op het vooropgestelde beheer kunnen op vraag toegestaan worden, bv een extra 

maaibeurt om op deze manier de druk en verspreiding van ongewenste kruiden tegen te gaan. 
 
Specifieke maatregelen voor de beheermaatregel  
 
specifiek invullen volgens het verkozen pakket (bijlage 2 van het reglement) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Perceel specifieke opmerkingen, aandachtspunten en beheeraanbevelingen: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
De begunstigde ontvangt bij naleving van de hierboven aangehaalde algemene en specifieke 
voorschriften horende bij deze beheermaatregel een vergoeding zoals overeengekomen in de 
overeenkomst. 
 
 
  
 
 


