Bijlage Q Catalogus Groenblauwe Diensten
Algemene tekstblokken voor regelingen gebaseerd op de Catalogus
Groenblauwe Diensten
Regelingseigenaren dienen de volgende tekstblokken op te nemen in de regeling gebaseerd op de
Catalogus Groenblauwe diensten (hierna: CGBD). Door het opnemen van onderstaande
tekstblokken voldoet de regeling aan de Europese eisen en voorkomt u dat de steun onrechtmatig
wordt verleend.

1) Stimulerend effect
(subsidievoorwaarden)
Indien het betrokken project of de betrokken activiteit al is gestart voor het indienen van de aanvraag
komt de aanvrager niet voor een subsidie in aanmerking.
2) Grote ondernemingen
(Opnemen in definities)
Grote onderneming: een onderneming waar minstens 250 personen werkzaam zijn en waarvan de
jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR overschrijdt, zoals bepaald in
artikel 2, bijlage I van Verordening (EU) nr. 702/2014.
(subsidievoorwaarden)
Indien de onderneming voldoet aan de definitie zoals opgenomen in artikel .. dient de steunaanvraag
vergezeld te gaan van een document waarin de levensvatbaarheid van het project of de activiteiten
wordt aangetoond door de situatie te schetsen waarin er geen steun verleend wordt.
Bij investeringssteun voor grote ondernemingen stemt het steunbedrag over met de nettomeerkosten
van de tenuitvoerlegging van de investering in het betrokken gebied, vergeleken met het
contrafeitelijke scenario waarin geen steun wordt verleend. De in punt (96) van de Richtsnoeren van
de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden
2014-2020 beschreven methode wordt gehanteerd, in combinatie met een limiet in de vorm van
maximale steunintensiteiten.
3) Vereisten subsidieaanvraag
(subsidieaanvraag)
De steunaanvraag bevat de volgende informatie en documenten:
1: de naam van de aanvrager
2. grootte van de onderneming
3. een beschrijving van het project of de activiteit, met vermelding van de locatie en de start- en
einddatum
4. het benodigde steunbedrag om het project of de activiteit uit te voeren en de in aanmerking
komende kosten.
4) Onderneming in moeilijkheden
(weigeringsgronden)
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
De subsidieaanvrager een onderneming is die in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in de
Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun aan nietfinanciële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01)
5) Terugvorderingsbevelen
(weigeringsgronden)
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:
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er een uitstaand bevel tot terugvordering is ingevolge een eerdere beschikking van de Europese
Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is
verklaard.
6) Cumulering van steun
(weigeringsgronden)
1. Een subsidie wordt niet verstrekt voor zover op de landbouwgrond of het natuurterrein nog
verplichtingen rusten op grond van deze regeling of enige andere regeling op grond waarvan een
subsidie is verstrekt met betrekking tot agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer.
3. De aanvrager verklaart op het aanvraagformulier óf en zo ja welke andere subsidies als bedoeld in
het derde lid hij voor de betreffende activiteit ontvangt en door wie die subsidies worden verstrekt.
7) Verwijzing naar Catalogus
(overwegingen)
Deze regeling is gebaseerd op de Catalogus Groenblauwe Diensten.
Onderstaande tekstblokken dient u enkel in de regeling op te nemen wanneer deze van toepassing
zijn.
1) Duur subsidie (van toepassing op agromilieuklimaatverbintenissen)
(duur subsidie)
De subsidie, bedoeld in <<artikel x>>, wordt verleend voor een periode van <<minimaal vijf maximaal
zeven>> aaneengesloten jaren.
2) Herzieningsclausule en ambtshalve intrekking (van toepassing op
agromilieuklimaatverbintenissen)
(herzieningsclausule)
1. De subsidieverstrekker wijzigt de beschikking als de krachtens titel VI, hoofdstuk I, van Verordening
(EU) nr. 1306/2013 vastgestelde toepasselijke dwingende normen uitgewerkt in bijlage 3 en 4 bij de
Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB van de minister van EZ,, de krachtens artikel 4, lid 1,
onder c), ii) en iii), van Verordening (EU) nr. 1307/2013 vastgestelde toepasselijke criteria en
minimumactiviteiten en de toepasselijke minimumvereisten voor het gebruik van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen en andere toepasselijke dwingende voorschriften die bij nationaal recht
zijn vastgesteld uitgewerkt in bijlage 3 bij de Beleidsregel verlagen subsidie POP van de
Staatssecretaris van EZ , worden aangepast.
2. Als de beschikking de programmeringsperiode voor plattelandsontwikkeling 2014-2020
overschrijdt, wijzigt de subsidieverstrekker de beschikking overeenkomstig het voor de volgende
programmeringsperiode geldende rechtskader.
3. De subsidieverstrekker trekt de beschikking ambtshalve in met ingang van het moment waarop de
subsidieontvanger de in de voorgaande leden bedoelde aanpassingen niet aanvaardt. De subsidie
wordt ambtshalve verlaagd tot het bedrag dat overeenstemt met de periode tot het einde van de
looptijd van de beschikking..
3) Areaalgerelateerde betalingen (van toepassing op agromilieuklimaatverbintenissen en wanneer
de subsidie afhankelijk is van het aantal hectaren)
(voorschriften areaalgerelateerde betalingen)
Indien de subsidie afhankelijk is van het aantal hectaren, dient de subsidieontvanger de toepasselijke
voorschriften inzake areaalgerelateerde betalingen na te leven die zijn vastgesteld in artikel 47 van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 en in op grond van die bepaling aangenomen gedelegeerde
handelingen:
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1) Indien hetzij het onder een verbintenis vallende volledige areaal, of een deel ervan, hetzij het
gehele bedrijf aan een andere persoon wordt overgedragen gedurende de looptijd van die
verbintenis, kan de verbintenis of het deel ervan dat met de areaaloverdracht overeenstemt, voor de
resterende looptijd door die andere persoon worden overgenomen of kan zij vervallen, en wordt
geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis daadwerkelijk is nagekomen.
2) Indien een begunstigde een aangegane verbintenis niet verder kan nakomen omdat zijn bedrijf of
een deel daarvan wordt herverkaveld of binnen een ruilverkaveling van overheidswege of een door
de bevoegde autoriteiten goedgekeurde ruilverkaveling valt, neemt de lidstaat de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat de verbintenis aan de nieuwe bedrijfssituatie worden
aangepast. Is deze aanpassing onmogelijk, dan eindigt de verbintenis en wordt geen terugbetaling
verlangd voor de periode waarin de verbintenis daadwerkelijk is nagekomen.
3) In gevallen van overmacht en de in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde
uitzonderlijke omstandigheden hoeft de ontvangen steun niet te worden terugbetaald. De
uitzonderlijke omstandigheden zijn:
a)
de begunstigde is overleden;
b)
de begunstigde is langdurig arbeidsongeschikt geworden;
c)
het bedrijf is zwaar getroffen door een ernstige natuurramp;
d)
de veehouderijgebouwen op het bedrijf zijn door een ongeluk verloren gegaan;
e)
al het vee of alle landbouwgewassen van de begunstigde of een gedeelte ervan zijn getroffen
door respectievelijk een epizoötie of een plantenziekte;
f)
het volledige bedrijf of een groot deel daarvan is onteigend, indien deze onteigening op de
dag van indiening van de aanvraag niet was te voorzien.
4) Functiewijziging
(subsidievoorwaarden)
Om voor subsidie aanmerking te komen, voldoet de subsidieontvanger aan de volgende vereisten:
a. De subsidieontvanger dient de betrokken productiecapaciteit te slopen of onherroepelijk te
sluiten;
b. de productiecapaciteit is in de laatste vijf jaar voor de sluiting van de capaciteit onafgebroken
gebruikt.
(subsidieverplichtingen)
De subsidieontvanger is verplicht om de uit productie genomen gronden binnen twee jaar in
natuurgebied om te zetten, en wel zodanig dat nadelige milieueffecten worden voorkomen. Tot dan
moeten de cultuur gronden in een goede landbouw- en milieuconditie worden gehouden
overeenkomstig titel VI, hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en de toepasselijke
uitvoeringsbepalingen.
5) Kennisoverdrachts- en voorlichtingsdiensten
(subsidievoorwaarde)
Om voor subsidie voor kennisoverdrachts- en voorlichtingsdiensten in aanmerking te komen, dient u
over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel te beschikken.

