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         dd. 16 november 2022 

Kosten bij wijziging of voortijdige gehele of gedeeltelijke beëindiging 

van een beheercontract (versie 20231*) 
 

1. Inleiding  

Een beheercontract voor het agrarisch natuur- en/of agrarisch waterbeheer wordt aangegaan voor de 

periode tot de einddatum zoals vermeld in het contract. De beëindiging van een contract of zelfs een 

deel daarvan kan financiële consequenties hebben voor het Coöperatief Collectief Agrarisch 

Natuurbeheer (hierna te noemen ‘collectief’). Deze kunnen zelfs tot boetes leiden omdat het collectief 

minder areaal beheer levert dan in de beschikking is overeengekomen. Naast de gemaakte kosten voor 

de wijziging of aanpassing van een lopend contract, moet het collectief daarom deze kosten in rekening 

brengen bij wijziging of beëindiging van het beheercontract. Hieronder zijn de richtlijnen aangegeven 

voor de kosten die in rekening gebracht kunnen worden. Het betreffen richtlijnen omdat het collectief 

per geval naar redelijkheid de kosten in rekening zal brengen.  

Wijziging van het beheercontract kan alleen in overeenstemming met het collectief hiertoe wordt 

besloten. Voor de kosten die hiermee samenhangen zie hieronder. Bij beëindiging kan er sprake zijn 

van overmacht waar de deelnemer niet voor verantwoordelijk kan worden gesteld. Dan worden geen 

kosten in rekening gebracht. In andere gevallen is de deelnemer wel verantwoordelijk en worden kosten 

in rekening gebracht.  

In alle gevallen besluit het bestuur van het collectief over de kosten welke in rekening gebracht worden.  

2. Kosten voor voortijdige beëindiging van een deel of het gehele beheercontract 

1. Beëindiging door overlijden Geen kosten 

2. Beëindiging van (een deel) van het contract op 

verzoek van het collectief  

Geen kosten 

3. Beëindiging van (een deel) van het contract 

op verzoek van deelnemer (wegens 

verkoop/beëindiging pacht of andere reden) 

 

a. Oude Deelnemer levert zelf nieuwe 

contractpartner (Deelnemer) met 

vergelijkbare invulling qua budget 

Kosten administratie € 150 

 

b. Oude Deelnemer levert geen nieuwe 

deelnemer aan  

Kosten administratie € 150 voor het 

zoeken naar een vervangende 

deelnemer € 100.  

Ook zal eventuele schade die het 

collectief oploopt als gevolg van de 

beëindiging bij de deelnemer verhaald 

                                                           
1 Jaarlijks kan deze notitie worden aangepast. Het jaartal van de laatste wijziging van de beheerbijlage 
ondertekend door de Deelnemer bepaald de versie (jaartal) van deze notitie die van toepassing is op het 
beheercontract.  
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worden met een minimumbedrag van 

€500. 

4. Beëindiging zonder instemming van Collectief  Kosten administratie € 150 voor het 

zoeken naar een vervangende 

deelnemer € 100.  

Ook zal eventuele schade die het 

collectief oploopt als gevolg van de 

beëindiging bij de deelnemer verhaald 

worden met een minimumbedrag van 

€1000.  

 
  

3. Kosten voor wijziging van een beheercontract 

1. Wijziging verandering NAW;  Geen kosten 

2. Wijziging ter verbetering van ecologie;   Geen kosten 

3. Wijziging door verschuiven van beheer binnen 

bedrijf op verzoek van deelnemer 

€ 100 (geen ecologische toets nodig)  

4. Wijziging in beheerpakket op verzoek van 

deelnemer 

€ 200 (wel ecologische toets nodig)  

5. Wijziging ter vergroting van beheer areaal Geen kosten 

6. Wijziging van een deel van het contract op 

verzoek van het collectief. 

Geen kosten 

 

4. Tijdelijk wijziging of niet uit kunnen voeren van beheer in verband met 

werkzaamheden op of rond beheereenheid 

1. Werkzaamheden door derden (Hier moet een 

melding aan het Collectief aan vooraf gaan). 

Kosten voor het collectief m.b.t. de 

coördinatie worden door collectief in 

rekening gebracht bij initiatiefnemer. 

Beheervergoeding wordt in het jaar dat 

het beheer niet uitgevoerd kan worden 

niet uitgekeerd. Deze vergoeding dient 

de deelnemer te verhalen bij de 

initiatiefnemer(derden) 

2. Werkzaamheden door de deelnemer Kosten voor het collectief m.b.t. de 

coördinatie worden door collectief in 

rekening gebracht bij de deelnemer. 

Beheervergoeding wordt voor 

betreffende beheerperiode/jaar niet 

uitgekeerd.  

 


