REGLEMENT PROJECTOPROEP PREVENTIEVE
MAATREGELEN tegen EVERZWIJNSCHADE
OPROEP VOOR LOKALE OVERHEDEN, VERENIGINGEN, ORGANISATIES EN
SAMENWERKINGSVERBANDEN

INLEIDING
Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de
natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zijn we, als vakmannen en vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.
In 2021 hebben we 140.000 euro ter beschikking voor de projectoproep preventieve maatregelen
tegen everzwijnschade. Projectvoorstellen moeten voldoen aan de algemene voorwaarden van artikel
4. De subsidies worden toegewezen op basis van een rangschikking aan de hand van de criteria
vermeld in artikel 8.

REGLEMENT

Artikel 1 – Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Aanvrager: de lokale overheid, organisatie of vereniging die de aanvraag ondertekent, als
aanspreekpunt fungeert en de subsidie ontvangt;
2. Agentschap: het Agentschap Natuur & Bos, vermeld in artikel 29, §1 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie;
3. Minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en
Toerisme;
4. Lokale overheid: gemeenten, steden en provincies in het Vlaamse Gewest; autonome
gemeentebedrijven, gemeentelijke vzw’s of OCMW’s die een project indienen in naam van
de lokale overheid waar ze hun maatschappelijke zetel hebben; formele of informele
samenwerkingsverbanden tussen voorgaande;
5. Organisatie: vennootschappen, organisaties die bedrijven verenigen, openbare instellingen,
onderwijsinstellingen individuele scholen, samenwerkingsverbanden tussen scholen of
scholengroepen;
6. Vereniging: een vereniging met (bv. een vzw) of zonder rechtsvorm ( bv. een groep van
burgers die samen een feitelijke vereniging vormen).
7. Preventieve maatregelen: maatregelen als handelingen die nuttig zijn met betrekking op het
voorkomen van belangrijke schade door everzwijn;
8. Samenwerkingsverband: minstens twee partners die in het kader van dit project
samenwerken. Potentiële partners zijn: lokale overheden, verenigingen en organisaties.
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Artikel 2 – Doel
Deze projectoproep wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing voor het evenwichtig
samenleven met everzwijnen in Vlaanderen door het nemen van collectieve, ruimtelijk relevante,
preventieve maatregelen om schade door everzwijnen te voorkomen. Hierbij streven we enerzijds
naar toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur waarin ook grote zoogdieren hun plaats hebben en
anderzijds naar een zo laag mogelijk niveau van schade berokkend door de everzwijnen aan de
woonomgeving en landbouw. De projecten moeten echte voorbeelden zijn van een
gemeenschappelijke aanpak en een breed gedragen oplossing voor samenleven met everzwijnen op
lange termijn.

Artikel 3 – Doelgroep
§1. De projectoproep richt zich tot lokale gebiedsgerichte samenwerkingen tussen lokale overheden,
verenigingen en organisaties.
§2. Enkel samenwerkingsverbanden komen voor subsidiëring in aanmerking: een natuurlijke
persoon, lokale overheid, of organisatie kan niet op individuele basis een projectvoorstel indienen.
Het project moet een groter maatschappelijk belang beogen dan het eigen belang van de aanvrager.
Een samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd door 1 partner en dient als aanspreekpunt voor
de overheid. Deze partner is de aanvrager en dus de begunstigde van de subsidie.
§3. Federale en gewestelijke overheidsinstanties en rechtspersonen die in hun werking bepaald en
gecontroleerd worden door deze overheidsinstantie kunnen geen subsidie krijgen voor een project.
Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in samenwerkingsverbanden of participeren met
inbreng van eigen middelen.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden
§1. De subsidie is gericht op het ondersteunen van projecten voor het nemen van preventieve
maatregelen om schade door everzwijnen te voorkomen of beperken.
Het project moet een voorbeeld zijn op vlak van ruimtelijk inzicht in de natuurlijke omgeving,
planning van everzwijnbeheer op populatieniveau, beperken van schade aan bewoonde omgeving
en/of landbouw en samenwerking tussen natuur-, jacht- en landbouwsector.
§2. De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, betreffen projecten waarvoor bij
aanvang de locatie, de wijze van uitvoering en de betrokken actoren duidelijk vastliggen zodat het
project binnen de voorziene uitvoeringstermijn van maximum 2 jaar na goedkeuring van het
ministerieel besluit effectief kan worden gerealiseerd.
§3. De concrete uitvoering van het project kan reeds gestart zijn bij de indiening ervan. De
subsidiëring wordt echter enkel toegepast op deze elementen die na toekenning van het project via
het ministerieel besluit gerealiseerd werden.
§4. Het project start maximum binnen 1 jaar na goedkeuring van het ministerieel besluit en moet
binnen 2 jaar na goedkeuring van het ministerieel besluit uitgevoerd zijn.
§5. Het project moet minstens 5 jaar lang in goede staat behouden blijven. Hierbij rekening houdend
dat periodieke, tijdelijke of variabele maatregelen niet permanent aanwezig moeten zijn op het
terrein. Mislukte werken dienen hersteld te worden binnen de zes maanden na de vaststelling door
de aanvrager of de controlerende instantie.
§6. Het project wordt voor maximaal 60% van de goedgekeurde projectbegroting door het
Agentschap gesubsidieerd, met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 50.000 euro
toegekende subsidies per project.
§7. Een aanvrager kan meerdere projecten indienen. Er is geen beperking in het aantal projecten
waaraan men als partner kan deelnemen. Een project kan maar door één aanvrager worden
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ingediend. Meewerkende partners moeten schriftelijk bewijs voorleggen als bewijs van partnerschap
en/samenwerking aan het project.
§8. Het project of een onderdeel van het project mag niet in strijd zijn met bestaande wetgeving. De
subsidie zelf is geen garantie op het bekomen van vergunningen, de aanvrager informeert zich
daarom best over de eventueel aan te vragen vergunningen (bv. een omgevingsvergunning).
§9. Het project mag geen permanente afrastering van openbare gewestwegen inhouden, daar deze
verantwoordelijkheid bij Agentschap Wegen en Verkeer ligt. Het kan wel een samenwerking zijn met
dit Agentschap waarbij de beoogde maatregelen complementair zijn met een groter ruimtelijk plan
dat rekening houdt met het plaatselijke ontsnipperingsbeleid.
§10. Om een voldoende lange levensduur van het project te garanderen moet de eigendomssituatie
van het projectgebied duidelijk zijn.
1° Indien het projectgebied geen eigendom is van de aanvrager, is een langdurige
gebruiksovereenkomst of vergelijkbaar van minstens 5 jaar tussen eigenaar(s) en de
aanvrager noodzakelijk. In dat geval moet deze gebruiksovereenkomst als bijlage
toegevoegd worden bij het projectvoorstel.
2° Als de aanvrager een gemeentebestuur, respectievelijk een provinciebestuur, is of er deel
van uitmaakt, wordt een uittreksel uit de officiële en ondertekende notulen van het College
van Burgemeester en Schepenen, respectievelijk deputatie als bijlage toegevoegd bij het
projectvoorstel. Is de aanvrager een intercommunale, is hetzelfde uittreksel van het College
van Burgemeester en Schepenen tot deelname aan de projectoproep nodig van elke
afzonderlijke gemeente waarop het projectgebied van toepassing is.
§11. Om de effectiviteit van de genomen maatregelen te monitoren, moeten de aanvrager en de
betrokken partners zich engageren om gedurende 5 jaar vanaf de goedkeuring van het ministerieel
besluit
de
eventuele
everzwijnschade
in
het
projectgebied
te
melden
via
www.natuurenbos.be/meldpuntschade.
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Artikel 5 – De voor subsidie in aanmerking komende kosten
§1. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project, vermeld in
artikel 4, §2 en §4, komen in aanmerking voor subsidiering.
§2. Alleen kosten die direct gekoppeld kunnen worden aan de concrete projectrealisaties op het
terrein kunnen worden ingebracht rekening houdend met artikel 4, §1 en §3.
Volgende kosten worden gesubsidieerd:
1° Plaatsing van permanente of seizoensgebonden, vaste of tijdelijke, mechanische of
elektrische
rasters1.2
Hierbij
rekening
houdend
met
plaatselijke
ontsnipperingsbepalingen. Zowel materiaal- als plaatsingskost komt in aanmerking tot
subsidiëring.
2° Plaatsing van doorgangen zoals wildroosters, selectieve poorten,… Zowel materiaal- als
plaatsingskost komt in aanmerking tot subsidiëring.
3° Inrichting van natuur met oog op het aantrekken van everzwijnen, hiermee beogend dat
men de voorkomende populatie ruimte geeft en daarmee de nabijgelegen bewoning of
landbouw vrijwaart van schade, steeds rekening houdend met de overeenkomsten van
de faunabeheerzones.
4° Compensatie van verlies van landbouwopbrengsten ten gevolge van het inrichten (of ter
beschikking stellen) van begrazingsgraslanden, welke voor de duurtijd van het project
worden vrijgehouden voor everzwijnen, hiermee beogend dat men de voorkomende
populatie ruimte geeft en daarmee de nabijgelegen bewoning of landbouw vrijwaart van
schade.
5° Plaatsing van waarschuwingsborden om het verkeer te waarschuwen voor overstekend
wild voor zover deze geplaatst worden op een nuttige locatie en binnen een relevante
afstand van een woonwijk.
Van de totale voor subsidiëring weerhouden geplande of gerapporteerde inrichtingskosten, kan
maximaal 15% van het totaalbedrag van aangevraagde subsidies besteed worden aan het verkrijgen
van kennis rond ecologie en inzichten in de ecologie door studiebureaus of uitbesteding.
Van de totale voor subsidiëring weerhouden geplande of gerapporteerde inrichtingskosten, kan
maximaal 15% van het totaalbedrag van aangevraagde subsidies besteed worden aan ‘voorbereiding
en begeleiding’ van de werken.
De lijst, vermeld in het tweede lid, is niet exhaustief. Dit impliceert dat er ruimte is om ook
alternatieve en innovatieve preventiemaatregelen voor te stellen om de everzwijnpopulatie te sturen
en daarmee de nabijgelegen bewoning of landbouw te vrijwaren van schade. De kosten die niet in
bovenstaande lijst opgenomen zijn, worden door de jury apart geëvalueerd om na te gaan of het
opportuun is om ze te kunnen laten subsidiëren.
Kosten voor voorbereiding en begeleiding zijn aantoonbare kosten (facturen of indien eigen
personeelskost: via uitdraai van de analytische boekhouding) die rechtstreeks verbonden zijn aan
het project en die nodig zijn voor de goede uitvoering ervan, zoals projectcoördinatie en
werfcoördinatie op terrein. De personeelskost van overheidspersoneel komt daarbij niet in
aanmerking.
Kosten voor projectonderdelen die hier niet aan voldoen worden niet meegerekend voor het bepalen
van de subsidie.
§3. Volgende maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidiëring i.h.k.v. dit dossier:
1° jachtkansels;
2° Aanleg van schietstroken, onder vorm van grasstroken of kruidengraslanden, in gewassen;
3° sensibiliserende maatregelen;

Bij het plaatsen van rasters dient men rekening te houden met het vrijwaren van doorgang voor
andere diersoorten. Waar mogelijk dient men de rasters zo te construeren dat reewild, vos, egels
en andere kleine dieren wel nog kunnen passeren of alternatieve doorgangen krijgen.
2
De inrichtingsmaatregelen zoals elektrische en vaste rasters dienen gemaakt te zijn op maat van
everzwijnen. Meer informatie over de technische aspecten is te vinden in het document:
Wildbeheer in Vlaanderen – Bijlage beheerfiche: everzwijnbeheer.
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De toepassing van deze maatregelen als aanvulling op bovenstaande preventieve maatregelen
dragen in kader van een breed gedragen aanpak met alle sectoren wel bij tot een betere beoordeling
van het dossier:
1° Een verhoogde jachtdruk binnen en/of rondom het gebied;
2° Sensibilisering als onderdeel van het project.
§4. Boetes, financiële sancties, schulden en gerechtskosten komen niet in aanmerking voor
subsidiëring.

Artikel 6 – Indienen van de projecten
§1. Vanaf de lancering van de projectoproep tot 15 mei 2021 kan de aanvrager een projectidee
voorleggen, met de mogelijkheid tot overleg/coaching met een expert van Natuur en Bos. Dit is
vrijblijvend en hiervoor neem je contact op via: jonas.frere@vlaanderen.be .
§2. De subsidieaanvragen voor het project ‘preventieve maatregelen tegen everzwijnschade’
dienen uiterlijk 31 mei 2021 ingediend te worden per mail aan: subsidies.anb@vlaanderen.be.
§3. De aanvraag moet volledig en correct ingevuld worden door de aanvrager en omvat volgende
gegevens:
1° Identificatie en administratieve gegevens. Dit omvat:
a) De gegevens van de aanvrager:
Dit zijn de identificatiegegevens van de lokale overheid, vereniging of organisatie
(de initiatiefnemer) die het projectvoorstel indient.
b) Een bewijs van het mandaat van de aanvrager:
Dit is een bewijs dat aantoont dat degene die het projectvoorstel namens de
initiatiefnemer heeft ingediend bij het Agentschap, door die initiatiefnemer
gemachtigd is om dit te doen.
c) In het geval meerdere partners het projectvoorstel indienen, naam van elke
partner en een bewijs van het mandaat:
Voor elke partner wordt een bewijs als bijlage toegevoegd dat aantoont dat de
initiatiefnemer gemachtigd is om het projectvoorstel in te dienen namens de
betrokken partner. Met een partner wordt een entiteit bedoeld die
verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering van het project en daarvoor mensen en
middelen ter beschikking stelt zonder daarvoor door de initiatiefnemer of andere
partner te worden vergoed.
d) In het geval noch de initiatiefnemer noch een van de partners eigenaar is van de
betrokken gronden, wordt een bewijs als bijlage toegevoegd van de toestemming
van de eigenaar voor het uitvoeren van de project op diens gronden en de garantie
op de minimale instandhouding van de werken.
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2° Een beschrijving van de visie achter het project. Dit omvat:
a) Een beschrijving in maximaal 300 woorden van plaatselijke (probleem)situatie
waarvoor het projectvoorstel een oplossing wil bieden:
Deze beschrijving geeft antwoord op typische vragen als: Waar is het project
gelegen? Waar houdt zich een (stabiele) populatie everzwijnen op? Waar is er
schade door everzwijnen? Hoe evolueert schade en/of de aanwezigheid van
everzwijnen in het gebied doorheen de seizoenen? Hoe wordt de populatie
momenteel beheerd?
b) Een beschrijving in maximaal 300 woorden hoe het projectvoorstel deze oplossing
biedt:
Deze beschrijving geeft antwoord op typische vragen als: Hoe gaat dit project een
antwoord bieden op het probleem van schade door everzwijnen? Hoe gaat schade
voorkomen worden? Als de populatie zich verplaatst, waar kan deze naartoe? Gaat
de schade mogelijks verplaatsen? Op welke manier gaat het project parallel lopen
aan populatiebeheer?
c) Een beschrijving in maximaal 200 woorden van de wijze waarop de direct
betrokken belanghebbenden bij het ontwerp van het project betrokken zijn. Deze
beschrijving geeft antwoord op typische vragen als: Welke partners nemen deel?
Welke partners liggen er nog in de ruimtelijke context die mogelijk in de toekomst
betrokken kunnen/moeten worden? Is er overleg gepleegd met de plaatselijke
landbouwers/natuurverenigingen/jagers/gemeentebestuur?
3° Een technische beschrijving van het project. Dit omvat:
a) Een concrete beschrijving van het project in maximaal 750 woorden:
Deze beschrijving is een toelichting bij de inrichtingsplannen en de kostenraming.
Ze beschrijft daarbij woordelijk het nagestreefde eindresultaat van het project met
op hoofdlijnen welke werken zullen worden uitgevoerd.
b) Een inrichtingsplan op macroniveau (als bijlage):
Het plan op macroniveau geeft inzicht in de relaties van het project met de ruime
omgeving en met de voorkomende structurele elementen (bv. Bewoning,
landbouw, natuur, bosreservaat, wegennetwerk, bestaande rasters en grenzen…).
Daarbij worden die relaties, denk aan onder andere landschappelijke structuren,
nagestreefde ecologische verbindingen en ruimtelijke opportuniteiten of
probleemgebieden gerelateerd aan de maatschappelijke uitdaging, visueel
weergegeven.
c) Een inrichtingsplan op microniveau (als bijlage):
Het plan op microniveau omvat een concreet inrichtingsplan, voldoende
gedetailleerd om enerzijds het project uit te kunnen voeren en anderzijds om toe te
laten de gevolgen van de werken in te schatten. Het plan moet daartoe duidelijke
ruimtelijke referenties hebben en inzicht geven in volumes, oppervlaktes en
afstanden.
d) Een kostenraming volgens de regels, vermeld in in §3 van dit artikel (als bijlage).
e) Foto’s van de uitgangssituatie (als bijlage):
Meerdere foto’s, zowel satellietbeelden als plaatselijke foto’s, die een goed beeld
geven van de plaats waar het projectvoorstel zal worden uitgevoerd.
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§4. Kostenraming
Vul onderstaande tabel in of een gedetailleerde kostenraming met dezelfde onderverdeling. Geef ook
een overzicht mee van eventuele cofinanciering die aangevraagd en/of toegewezen werd (instantie,
hoeveelheid en eventuele goedkeuring).
Vermeld alle kostensoorten die nodig zijn voor het volledige project en duid aan welke kosten u
gesubsidieerd wil zien via deze projectsubsidies. Indien er kosten zijn die niet omschreven worden
in de basistabel, kunnen deze worden toegevoegd.
Post

Raming
kostprijs
(incl. BTW)

Uitvoering
(derden/eigen
personeel)

Cofinanciering

a) Plaatsing van rasters *
i. mechanische rasters
ii. elektrische rasters
b) Plaatsing van doorgangen *
i. wildroosters
ii. selectieve poorten
iii. sluizen voor andere dieren
c)

Inrichting natuur

d) Compensatie inrichting grasland
e) Waarschuwingsborden overstekend
wild
f) Verwerven van kennis rond
ecologie en terreininzicht
g) Voorbereiding en begeleiding van
de werken
h) Innovatieve alternatieve ideeën
* Gedetailleerde informatie omtrent deze inrichtingsmaatregelen is te vinden in het document:
Wildbeheer in Vlaanderen – Bijlag beheerfiche: everzwijnbeheer.

Artikel 7 – Ontvankelijkheidscriteria
§1. De subsidieaanvraag moet bij de indiening voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3
en 4.
§2. De digitale aanvraag, vermeld in artikel 6, moet volledig en correct ingevuld zijn, alle verplichte
bijlagen omvatten en tijdig ingediend zijn.
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Artikel 8 – Evaluatiecriteria
§1. De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende evaluatiecriteria:
1° Effectiviteit en duurzaamheid van het geheel aan maatregelen als hulpmiddel om
een populatie everzwijnen in de (ruime) omgeving te sturen en dusdanig schade te
voorkomen. (50%)
Bij het beoordelen van dit criterium wordt de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen
ingeschat. Het effect van het project op indirecte stakeholders zoals omwonenden, landbouw,
de natuur, het verkeer wordt betrokken bij het toekennen van een kwantificering.
Overkoepelende samenwerking tussen natuur-, jacht- en landbouwsector. (15%)
Bij het beoordelen van dit criterium wordt de samenwerking met verschillende partners
tussen de verschillende betrokken sectoren geëvalueerd.
2° De mate waarin het project een voorbeeld stellend karakter, opschaalpotentie of
innovatief karakter heeft (25%)
Bij het beoordelen van dit criterium wordt rekening gehouden met de mate waarin de
voorgestelde natuuroplossing op andere plaatsen of in vergelijkbare situatie kan worden
ingezet, met het innovatieve karakter, met de relatie met bovenliggende kaders of
overkoepelende visies.
3° Meerwaarde aan biodiversiteit en maatschappij. (10%)
Bij het beoordelen van deze bijdrage aan de biodiversiteit wordt rekening gehouden met de
maatregelen die genomen worden om de voorkomende populatie everzwijnen een plaats te
geven in de natuur en met de meerwaarde die deze maatregelen met zich meebrengen voor
andere voorkomende soorten in de natuurlijke omgeving. Ook de relatie met recreatie en de
meerwaarde van natuurbeleving wordt hier mee beoordeeld.
De subsidies worden toegewezen volgens de rangschikking van de projecten op basis van de
bovenstaande evaluatiecriteria tot de beschikbare middelen uitgeput zijn.
In het geval van een gelijke score op basis van de bovenvermelde criteria worden de betrokken
projecten onderling gerangschikt op basis van criterium 3 ‘Mate waarin het project een voorbeeld
stellend karakter, opschaalpotentie of innovatief karakter heeft’.
§2. Het Agentschap is niet verplicht alle beschikbare middelen toe te wijzen.

Artikel 9 – Selectieprocedure
§1. Het Agentschap gaat na of de subsidieaanvraag volledig is (zie artikel 6, §2.), voldoet aan de
ontvankelijkheidscriteria, vermeld in artikel 7, en controleert de technische aspecten van de in
aanmerking komende kosten, zoals vermeld in artikel 5.
Binnen tien werkdagen na sluiting van de projectoproep ontvangt elke aanvrager een bericht van het
Agentschap met de melding of de aanvraag ontvankelijk is.
Indien de aanvraag administratief of technisch onvolledig is, ontvangt de aanvrager binnen tien
werkdagen na sluiting van de projectoproep een bericht met de vraag om het aanvraagdossier binnen
tien werkdagen te vervolledigen.
§2. Een jury bestaande uit experten van ANB en INBO beoordeelt de ontvankelijke aanvragen op
basis van de evaluatiecriteria, vermeld in artikel 8.
§3. Het Agentschap maakt het verslag op van de evaluatie en draagt de projecten voor aan de
minister.
§4. De minister legt bij ministerieel besluit de geselecteerde projecten ‘preventieve maatregelen
tegen everzwijnschade’ en subsidiebedragen vast.
§5. Het Agentschap brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de minister.

Artikel 10 – Verplichtingen na toekenning van de subsidie
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§1. Bij elke communicatieactie (website, publicatie, …) moet vermeld worden dat het project
(mede)gesubsidieerd is door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Daarbij dient het entiteitslogo
van Natuur en Bos en het themalogo ‘Vlaanderen is natuur’ vermeld te worden, of de algemene logo’s
van de Vlaamse Overheid in het geval meerdere Vlaamse overheidsorganisaties betrokken zijn. De
logo’s kunnen gedownload worden via www.natuurenbos.be/logos. Bij contacten met de pers (bv.
persmoment, persbericht, …) dient Natuur en Bos op de hoogte gebracht te worden en de
mogelijkheid geboden te worden om daar een rol in te spelen (bv. een quote in het persbericht,
toespraak op persmoment, …).
§2. De aanvragers van de gesubsidieerde projecten ‘preventieve maatregelen tegen
everzwijnschade’ kunnen in de loop van hun project of na afloop door het Agentschap gevraagd
worden om toelichting te geven in functie van kennisdeling.
§3. De aanvragers van gesubsidieerde projecten dienen ten laatste binnen de zes maanden na
realisatie van het project hun eindrapportage in dat bestaat uit:
1° een ingevuld rapporteringsjabloon met een bondige beschrijving van de uitgevoerde
activiteiten en de behaalde resultaten t.o.v. het ingediend projectplan;
2° een ingevulde informatiefiche over de aangelegde projecten waaruit blijkt dat het project
voldoet aan de algemene voorwaarden. Deze fiche moet ingevuld en ondertekend zijn door
de aannemer;
3° foto’s van het eindresultaat van het project;
4° een eindafrekening van het project op het daartoe voorzien sjabloon met o.a. een staat van
de werkelijke inkomsten, inclusief de ontvangen subsidies van andere instanties en uitgaven
die betrekking hebben op het project voor de duur van het project;
5° een overzicht van de gemelde schade (e-loket) tijdens de uitvoering van het project;
6° de bewijzen voor gedane uitgaven ten belope van minimaal het bedrag waar de toegekende
subsidie tegenover staat.
§4. Het Agentschap kan indien nodig bijkomende bewijsstukken opvragen. Het agentschap kan te
allen tijde een controle ter plekke uitvoeren van de effectieve realisatie van de aanvragen.

Artikel 11 – Betalingsmodaliteiten en rapportering
§1. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven:
1° een eerste schijf van 40% wordt uitbetaald na goedkeuring van het ministerieel besluit aan
de begunstigde;
2° een tweede schijf van maximaal 60% wordt uitbetaald na uitvoering van het project en na
ontvangst van het eindrapport en de eindafrekening vermeld in artikel 10, en een positieve
beoordeling hiervan door het Agentschap.
§2. Op basis van de bewezen en aanvaarde kosten die betrekking hebben op de realisatie van het
project, wordt het definitieve subsidiebedrag berekend met de maximum percentages aan
bestedingen zoals omschreven in artikel 5. Het herrekende bedrag kan nooit het toegekende
subsidiebedrag uit het subsidiebesluit overschrijden.

Artikel 12 – Sancties
§1. Indien binnen een termijn van 5 jaar na rapportering van de uitvoering door de aanvrager, de
aanvrager een controle ter plaatste weigert of uit een controle ter plaatste blijkt dat niet voldaan is
aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, §5, §8 en §11, kan het Agentschap behoudens in gevallen
van overmacht, de subsidie stopzetten en op eenvoudig verzoek de onterecht toegekend subsidie
terugvorderen.
§2. Als het Agentschap dubbele subsidiëring of subsidiefraude vaststelt, kan het Agentschap de
subsidie stopzetten en op eenvoudig verzoek de onterecht toegekende subsidie terugvorderen.
§3. Het Agentschap vordert onterecht ontvangen subsidies na de eindrapportage en eindbeoordeling
op eenvoudig verzoek terug.

Artikel 13 – Gegevensgebruik en verwerking
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§1.De persoonsgegevens van de aanvragers van een subsidie voor een project ‘preventieve
maatregelen tegen everzwijnschade’ worden door het agentschap in een bestand opgenomen. Deze
gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG) en van
de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens van 30 juli 2018. Het beleid van het agentschap met betrekking tot deze
persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen kunnen worden geraadpleegd op
https://www.omgevingvlaanderen.be/privacy.
§2 De ontvangers van een subsidie voor projecten ‘preventieve maatregelen tegen everzwijnschade’
geven toestemming aan het agentschap om de bij de aanvraag of bij de rapportering meegegeven
informatie en afbeeldingen te gebruiken voor verwerking in wetenschappelijke studies en rapporten
die door of in opdracht van het agentschap worden opgemaakt wetenschappelijke en voor verwerking
in communicatieve dragers zoals website, publicaties, persberichten, presentaties. Deze
toestemming kan door de ontvanger van een subsidie ten allen tijde ingetrokken worden.
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