Sanctieprotocol Groenfonds
1. U dient gedurende de gehele contractperiode te voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Is
dit niet het geval of vindt er tussentijds een wijziging plaats, dan zult u ervoor moeten zorgen
wederom aan de deelnamevoorwaarden te voldoen. Zo niet, dan kan het contract ontbonden
worden.
2. De onderliggende voorwaarden van de maatregel (bijv. aantal bomen bij boomgaard)
dienen de gehele contractperiode in stand te blijven. U dient er zelf voor te zorgen dat de
situatie is volgens hetgeen in het contract is vastgelegd. Eventuele veranderingen t.o.v. het
afgesloten contract dienen direct doorgegeven te worden aan ANV Vockestaert. Het contract
kan dan aangepast worden. Als bij controle blijkt dat de situatie niet volgens contract is,
wordt u (als de maatregel dat toelaat) alsnog in de gelegenheid gesteld e.e.a. in orde te
maken. Blijft u in gebreke, dan volgt (evt. na hercontrole) korting op/afzien van de uitbetaling
en eventueel aanpassing van het contract.
3. Ook dient u zich te houden aan de onderhouds-/uitvoeringsvoorschriften van de
gecontracteerde maatregelen. Als bij controle blijkt dat dit niet het geval is, wordt u (als de
maatregel dat toelaat) alsnog in de gelegenheid gesteld e.e.a. in orde te maken. Blijft u in
gebreke, dan volgt (evt. na hercontrole) korting op/afzien van de uitbetaling en eventueel
aanpassing van het contract.
Pas als e.e.a. door (de controleur van) Vockestaert in orde wordt bevonden of is aangepast,
zal betaling plaatsvinden. Eventueel wordt een korting toegepast als een gebrek wordt
geconstateerd en dat (evt. na hercontrole) niet is/kan worden opgelost.
Bovenstaande gaat in overleg met de contactpersoon/controleur van Vockestaert. Komt u
gezamenlijk niet tot een oplossing, dan kunt u of de contactpersoon/controleur zich tot het
bestuur wenden. Zij zullen dan een definitief besluit nemen, waaraan een ieder gehouden is.
In het uiterste geval, bijv. na herhaaldelijk verzaken of waarschuwen, kan tot ontbinding van
het contract worden overgegaan.

