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Gecombineerde opgave 2015

GDI1501

• Met de Gecombineerde opgave doet u opgave voor de
Landbouwtelling en mestwetgeving.
• Met dit formulier kunt u ook toekenning en uitbetaling van
betalingsrechten aanvragen en een aanvraag doen voor
subsidies.
• U kunt de opgave ook doen op mijn.rvo.nl. U krijgt dan
alleen de vragen die voor u van toepassing zijn en door
controles heeft u minder kans op een onvolledige opgave.
• Zorg ervoor dat de Gecombineerde opgave uiterlijk
15 mei 2015 door ons is ontvangen.
• Meer informatie vindt u in de toelichting en op mijn.rvo.nl.
• Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42
(lokaal tarief).

Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.
Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes geheel inkleuren.

		Beëindiging van het bedrijf
Heeft u uw bedrijf volledig
beëindigd? (U houdt, bedrijfs- of
hobbymatig, op 1 april 2015 géén
dieren. Vanaf 15 mei 2015 heeft u
géén grond in gebruik.)

Nee		
>
			

Heeft u de referentiewaarde
2014 (inclusief betalingsrechten)
overgedragen met een private
overeenkomst?

Nee		

Vul dit formulier in. Plaats geen opmerkingen op het formulier.
Opmerkingen kunt u via mijn.rvo.nl naar ons toesturen.

Ja >	Ik heb mijn bedrijf volledig beëindigd.

103

>	Ga verder met de twee stappen om de bedrijfsbeëindiging te registreren.

			1. Zet uw handtekening bij onderdeel 8 Handtekening. Stuur dit formulier daarna direct terug naar ons.
			

2. Meld uw bedrijfsbeëindiging via mijn.rvo.nl. Vul hiervoor de Melding overdracht of beëindiging
agrarisch bedrijf in. Alleen dan kunnen wij uw bedrijfsbeëindiging registreren.

Ja >	Verkoop/verhuur referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten) Vul naast onderdeel
8 Handtekening, ook vraag 6g3 in.

RVO-430-15/FRM16473
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1
1a
Vul hier de gegevens van het
bedrijfshoofd of de bedrijfsleider
in.

Werk en biologische landbouw
Gegevens bedrijfshoofd/bedrijfsleider

1 9
sttu
				

Geboortejaar		

Geslacht				

Man

01

02		

Gemiddelde arbeidstijd per			
week in de periode van
				
april 2014 tot en met
maart 2015 op dit bedrijf				

Nee		
Ja

Is uw bedrijf een rechtspersoon
(BV, NV, stichting, vereniging of
coöperatie)?

1b

		GDI1503

Hoeveel 1e en 2e graads familie
leden (inclusief levenspartner)
van 16 jaar of ouder werkten er
mee op het bedrijf in de periode
van april 2014 tot en met maart
2015 (naar gemiddelde arbeidstijd
per week)?

1c
Hoeveel personen van 16 jaar of
ouder waren, met een contract
voor onbepaalde tijd, regelmatig
werkzaam op het bedrijf in de
periode van april 2014 tot en met
maart 2015 (naar gemiddelde
arbeidstijd per week)?

1d
Wat was de totale arbeidstijd van
personen van 16 jaar of ouder die
niet-regelmatig werkzaam waren
op het bedrijf in de periode van
april 2014 tot en met maart 2015?
Reken om naar volledige
werkdagen.

1e
Past u op het bedrijf een door
SKAL gecontroleerde biologische
productiewijze toe?

38 uur of meer

			

10 tot 20 uur

03

30 tot 38 uur					

1 tot 10 uur

20 tot 30 uur					

minder dan 1 uur

Ga verder met vraag 1b.
Ga verder met vraag 1c.

Meewerkende familie
			

38 uur of meer		

Aantal mannen

stu

31

stu

32

stu

33

stu

34

stu

35

Aantal vrouwen

stu

36

stu

37

stu

38

stu

39

stu

40

30 tot 38 uur		

20 tot 30 uur		

10 tot 20 uur		

minder dan 10 uur

Regelmatig meewerkende personen
			

38 uur of meer		

Aantal mannen

stu

41

stu

42

stu

43

stu

44

stu

45

Aantal vrouwen

stu

46

stu

47

stu

48

stu

49

stu

50

30 tot 38 uur		

20 tot 30 uur		

10 tot 20 uur		

minder dan 10 uur

Niet-regelmatig meewerkende personen
																		volledige werkdagen
Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld									
stttu
(bijvoorbeeld arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

101

stttu

102

sttttu

975

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld 								
(bijvoorbeeld loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

Biologische landbouw op 15 mei 2015
Nee		

>

Ga verder met onderdeel 2 Aantal dieren, huisvesting en dierlijke mest.

Ja		

>

Wat is het SKAL-nummer van uw bedrijf?					

>
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>
>

Vrouw
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2
Heeft u dieren en/of huisvesting
voor dieren op 1 april 2015?

2a1
Heeft u rundvee?

Aantal dieren, huisvesting en dierlijke mest
Nee		
> Ga verder met onderdeel 3 Tuinbouw onder glas.
Ja		 >	
Ga verder met vraag 2a1.

Rundvee op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2a2.
Vul hieronder het aantal dieren in.

																		aantal dieren
jonger dan 1 jaar			vrouwelijk					

stttu



201

											mannelijk					

stttu



203

					1 tot 2 jaar				vrouwelijk					

stttu



205

											mannelijk					

stttu

207

Jongvee voor de
melkveehouderij



209

Melk- en kalfkoeien														

stttu



211

Vleeskalveren		voor de witvleesproductie								

stttu



214

					voor de rosévleesproductie							

stttu

216



Ander jongvee		jonger dan 1 jaar			vrouwelijk					

stttu
voor de
vleesproductie
								mannelijk				

(inclusief ossen)f				
stttu

											
					

2 jaar of ouder

219



221

					stttu

223

mannelijk



		

											

217

stttu

					1 tot 2 jaar				vrouwelijk					

vrouwelijk					

stttu
(nog nooit gekalfd)

Stieren (2 jaar of ouder)													

stttu



				GDI1505

			GDI1504

					2 jaar of ouder			vrouwelijk					

stttu
											(nog nooit gekalfd)

225

227

Overige koeien															
 228
stttu
																	
   +
Totaal aantal runderen		

										

sttttu



230

											aantal dieren
waarvan:		biologisch gehouden		
in omschakeling naar		
					biologisch
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006

stttttu



007
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2a2

Rundvee: huisvesting en mestsoort per dierplaats op 1 april 2015

Heeft u huisvesting voor
rundvee?

Nee		
> Ga verder met vraag 2b1.
Ja		 >	
Vul hieronder het aantal dierplaatsen in. Vul ook de Opgave Huisvesting in voor rundvee.
Deze vindt u als bijlage bij dit formulier.

Aantal dierplaatsen met

	
alleen drijfmest

Jongvee voor de melkveehouderij
jonger dan 1 jaar

	

drijfmest en vaste mest

alleen vaste mest

stttu

998722

stttu

522

stttu

998706

stttu

1080

stttu

1081

stttu

1082

Melk- en kalfkoeien

stttu

1083

stttu

1084

stttu

1085

Vleeskalveren

stttu

998712

stttu

999172

stttu

998696

stttu

998711

stttu

544

stttu

998695

stttu

998710

stttu

627

stttu

998653

Stieren (2 jaar of ouder)

stttu

1086

stttu

1087

stttu

1088

Overige koeien

stttu

998708

stttu

571

stttu

1 jaar of ouder

				GDI1505

Ander jongvee voor de
vleesproductie (inclusief ossen)
vrouwelijk
mannelijk

Totaal aantal dierplaatsen
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sttttu

   +
998707

sttttu

   +
572

sttttu

998692

   +
998691
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2b1
Heeft u varkens?

Varkens op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2b2.
Vul hieronder het aantal dieren in.

																		aantal dieren
stttu

235

					overige (gespeend)									

stttu

237

Vleesvarkens			tot 50 kg												

stttu

239

					50 tot 80 kg											

stttu

240

					80 tot 110 kg											

stttu

241

					110 kg en zwaarder									

stttu

242

stttu

243

stttu

245

stttu

251

stttu

244

											bij de biggen					

stttu

249

											

overige (gust)				

stttu

246

					

dekberen				nog niet dekrijp				

stttu

253

Fokvarkens
tot 50 kg				opfokzeugen en opfokberen							
50 kg of meer		

gedekte zeugen			

nog niet eerder gebigd		

											overige						
									
niet gedekte zeugen		
					

nog nooit gedekt				

						GDI1507

					GDI1506

Biggen 				nog bij de zeug										

							

				dekrijp						
255
stttu
																
   +
Totaal aantal varkens 											
stttttu
											

256

											aantal dieren
waarvan:		biologisch gehouden		
					in omschakeling naar		
					biologisch

Voert u uw varkens brijvoer?
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stttttu

					 
008

stttttu						 

Nee		
> Ga verder met vraag 2b2.
Ja		
> Aantal varkens dat op 1 april 2015 met brijvoer			
			gevoerd werden.

009

stttttu
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2b2

Varkens: huisvesting en mestsoort per dierplaats op 1 april 2015

Heeft u huisvesting voor varkens?

Nee		
> Ga verder met vraag 2c1.
Ja		 >	
Vul hieronder het aantal dierplaatsen in. Vul ook de Opgave Huisvesting in voor varkens.
Deze vindt u als bijlage bij dit formulier.

Aantal dierplaatsen met

	alleen drijfmest

	alleen vaste mest

	drijfmest en vaste mest

						GDI1507

Gespeende biggen

stttu

1089

stttu

998689

stttu

998688

Vleesvarkens

stttu

1090

stttu

998684

stttu

998683

Fokvarkens
opfokzeugen en opfokberen
(inclusief nog niet dekrijpe beren)

stttu

1091

stttu

998679

stttu

998678

zeugen bij de biggen

stttu

1092

stttu

998674

stttu

998673

zeugen niet bij de biggen
(groepshuisvesting)

stttu

1093

stttu

998668

stttu

998667

dekrijpe beren

stttu

1095

stttu

998665

stttu

sttttu

1096

   +

Totaal aantal dierplaatsen

2c1
Heeft u kippen?

sttttu

   +
998662

sttttu

998664

   +
998661

Kippen op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2c2.
Vul hieronder het aantal dieren in.

																	aantal dieren
Vleeskuikens 														

sttttu

Ouderdieren van		jonger dan 18 weken								
sttttu
vleeskuikens

269

271

					18 weken of ouder								

sttttu

273

Leghennen			

sttttu

275

					18 weken tot 20 maanden							

sttttu

276

					20 maanden of ouder								

sttttu

278

jonger dan 18 weken (inclusief kuikens)				

Ouderdieren 		jonger dan 18 weken 								
sttttu
van leghennen

272

					18 weken of ouder								
274
sttttu
																
   +
Totaal aantal kippen 											
stttttu
											

277

											aantal dieren
waarvan:		biologisch gehouden		
					in omschakeling naar		
					biologisch
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stttttu

					 
010

stttttu						 
016
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2c2
Heeft u huisvesting voor kippen?

2d1
Heeft u overig pluimvee?

Huisvesting kippen op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2d1.
Vul de Opgave Huisvesting in voor kippen. Deze vindt u als bijlage bij dit formulier.

Overig pluimvee op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2d2.
Vul hieronder het aantal dieren in.

																	aantal dieren
Eenden voor de vleesproductie (inclusief ouderdieren)						

sttttu

287

Kalkoenen															

sttttu

289

Ganzen																

sttttu

187

Overig pluimvee					

sttttu

194

								GDI1509

							GDI1508

waarvan vrouwelijk geslachtsrijp
					aantal dieren
		sttttu

185

			sttttu

186

Helmparelhoenders

sttttu	 

189

Nandoes		

sttttu

190

				sttttu

191

Emoes		
Fazanten

Patrijzen

			sttttu	 

Struisvogels

192

			sttttu	 
																

Vleesduiven

193

Totaal aantal eenden, kalkoenen, 					
ganzen en overig pluimvee

   +

stttttu

299

											aantal dieren
waarvan :		biologisch gehouden		
					in omschakeling naar		
					biologisch

2d2
Heeft u huisvesting voor eenden
en/of kalkoenen?

Gecombineerde opgave 2015_09.indd 8

stttttu

					 
017

stttttu						 
018

Huisvesting eenden en kalkoenen op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2e.
Vul de Opgave Huisvesting in voor eenden en kalkoenen. Deze vindt u als bijlage bij dit formulier.
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2e
Heeft u paarden, pony’s en/of
ezels?

Paarden, pony’s en ezels op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2f1.
Vul hieronder het aantal dieren in.

Paarden																			aantal dieren
Fokpaarden									jonger dan 3 jaar						
stu
(groter of gelijk aan 157 cm)
3 jaar of ouder						

											

stu

Overige paarden								jonger dan 3 jaar						
stu
(groter of gelijk aan 157 cm)
3 jaar of ouder						

											

stu

Pony’s										jonger dan 3 jaar						
stu
(kleiner dan 157 cm)
3 jaar of ouder						

											

								GDI1509
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stu

554

555

556

557

197

198

Ezels										6 maanden of ouder					
183
stu
																			
   +
Totaal aantal paarden, pony’s en ezels											

sttu

184
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2f1
Heeft u schapen en/of geiten?

Schapen en geiten op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2f2.
Vul hieronder het aantal dieren in.

																			aantal dieren
265

					overige schapen 			vrouwelijk						

sttu

266

											mannelijk						

sttu

268

Geiten

			melkgeiten				jonger dan 1 jaar					

sttu

250

											1 jaar of ouder					

sttu

258

					overige geiten 			vrouwelijk	 
jonger dan 1 jaar		

sttu

260

														 
1 jaar of ouder		

sttu

261

								 			mannelijk	 
jonger dan 1 jaar		

sttu

262

lammeren (jonger dan 1 jaar, nog nooit gelammerd)			

									GDI1510

										GDI1511

sttu

Schapen 			
				

														 
1 jaar of ouder		
263
sttu
																		
   +
Totaal aantal schapen en geiten			

								

stttu

280

											aantal dieren
waarvan:		biologisch gehouden		
					in omschakeling naar		
					biologisch

2f2
Heeft u huisvesting voor schapen
en/of geiten?
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stttu

						 
004

stttu							 
005

Stalbezetting schapen en geiten op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2g1.
Vul hieronder de gemiddelde stalbezetting voor schapen en/of geiten in.

																		
gemiddelde stalbezetting
(in aantal) 2014
Schapen																	

stttu



1005

Geiten																	

stttu

1006
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2g1
Heeft u konijnen?

Konijnen op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2g2.
Vul hieronder het aantal dieren in.

																		aantal dieren
Gespeende vleeskonijnen													

stttu

232

Voedsters (alleen moederdieren)											
233
stttu
																	
   +
Totaal aantal konijnen													

2g2
Heeft u huisvesting voor konijnen?

sttttu

234

Stalbezetting konijnen op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2h1.
Vul hieronder de gemiddelde stalbezetting voor konijnen in.

																	
gemiddelde stalbezetting
(in aantal) 2014

										GDI1511

Konijnen															

2h1
Heeft u nertsen?

sttttu

1007

Nertsen op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2h2.
Vul hieronder het aantal dieren in.

																	aantal dieren
Nertsen (alleen moederdieren)											

2h2
Heeft u huisvesting voor nertsen?

sttttu

290

Stalbezetting nertsen op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 2i.
Vul hieronder de gemiddelde stalbezetting voor nertsen in.

																gemiddelde stalbezetting (in aantal) 2014
Nertsen															

2i
Houdt u bedrijfsmatig overige
dieren?
Kijk voor de codes van de diersoorten
in tabel 5 van de toelichting.
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stttttu



1008

Overige dieren op 1 april 2015
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met onderdeel 3 Tuinbouw onder glas.
Vul hieronder de code van de diersoort en het aantal dieren in.

											code diersoort					aantal dieren
											

stu

stttu

											

stu

stttu

				
				

											
				
stu
stttu
																
   +
Totaal aantal overige dieren										
>

stttttu

88

Ga verder met onderdeel 3 Tuinbouw onder glas.
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3
Heeft u tuinbouw onder glas
op 15 mei 2015? Tuinbouw onder
glas vermeldt u niet op de Opgave
Percelen en tekent u ook niet in op de
bedrijfskaart.

3a

Tuinbouw onder glas
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 3b.
Vul hieronder de gegevens voor Tuinbouw onder glas in.

Tuinbouw onder glas op 15 mei 2015
GROENTEN ONDER GLAS 											oppervlakte (m²)
sttttu

610

								in betreedbare plastic tunnels			

sttttu

611

Andijvie																

sttttu

648

Aubergines															

sttttu

618

Courgette															

sttttu

642

Groentezaden														

sttttu

624

Komkommers														

sttttu

605

Kropsla (alle sla in kropvorm)											

sttttu

658

Opkweekmateriaal groenten 											

sttttu

625

Paprika							gele paprika							

sttttu

633

								groene paprika						

sttttu

632

								rode paprika							

sttttu

631

								overige paprika						

sttttu

634

Radijs																

sttttu

644

Tomaten						losse tomaten (rond, vlees, tussentype)

sttttu

608

sttttu

604

sttttu

606

											
								trostomaten (inclusief fijne trostomaten)
									
								cherrytomaten						

												GDI1513

											GDI1512
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Aardbeien						onder glas							

Overige groenten (inclusief meloenen)									
621
sttttu
															
   +
Totale oppervlakte groenten onder glas							
sttttttu
(Neem over op volgende pagina)

626
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13 van 28

3a

Tuinbouw onder glas op 15 mei 2015 (vervolg)
															oppervlakte (m²)
Totale oppervlakte groenten onder glas				 
(Neem over van vorige pagina)

A

sttttttu

626

											oppervlakte (m²)
waarvan:		biologisch geteeld		

sttttttu

					

019

					in omschakeling
			
					
				naar biologisch
sttttttu

020

																	oppervlakte (m²)
Assimilatiebelichting/groeilicht groenten onder glas						

sttttu

876

																	oppervlakte (m²)
FRUIT ONDER GLAS								 

sttttu

635

												GDI1513

											oppervlakte (m²)
waarvan:		biologisch geteeld		

sttttu

						 
024

					in omschakeling naar
			
025
					biologisch
sttttu							 

BLOEMKWEKERIJGEWASSEN ONDER GLAS
																	oppervlakte (m²)
Snijbloemen			alstroemeria 										

sttttu

652

					anjers											

sttttu

643

					anthurium										

sttttu

645

					chrysanten										

sttttu

647

					eustoma russellianum								

sttttu

654

					fresia’s 											

sttttu

649

					gerbera’s										

sttttu

651

					lelies											

sttttu

655

					orchideeën										

sttttu

650

					rozen											

sttttu

641

					overige											

sttttu

657

Potplanten			voor de bloei										

sttttu

546

					bladplanten										
547
sttttu
															
   +
Subtotaal oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas		
(Neem over op volgende pagina)
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B

sttttttu

13.03.15 15:12

14 van 28

3a

Tuinbouw onder glas op 15 mei 2015 (vervolg)
															oppervlakte (m²)
Subtotaal oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas		
(Neem over van vorige pagina)

sttttttu

Overig										amaryllisbollen			

sttttu



662

											bloemzaden				

sttttu



677

											perkplanten				

sttttu



663

Opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen								

sttttu

666



Overige bloemkwekerijgewassen										
 665
sttttu
															
   +
Totale oppervlakte bloemkwekerijgewassen					C
onder glas

sttttttu

782

GDI1514

											oppervlakte (m²)
waarvan:		biologisch geteeld		



026

					in omschakeling
			

					naar biologisch
sttttttu

027

GDI1515

sttttttu

																	oppervlakte (m²)
Assimilatiebelichting/groeilicht bloemkwekerijgewassen onder glas		

sttttu



877

sttttu

670

BOOMKWEKERIJGEWASSEN EN VASTE PLANTEN ONDER GLAS
																	oppervlakte (m²)
Vermeerdering en/of aantrekking										



Volledige teelt onder glas												
 672
sttttu
															
   +
Totale oppervlakte boomkwekerijgewassen					D
en vaste planten onder glas

sttttttu



785

											oppervlakte (m²)
waarvan:		biologisch geteeld		

sttttttu



					in omschakeling			

sttttttu
					naar biologisch

3b
Had u warmtekrachtinstallaties
(glastuinbouw en/of tuinbouw
overig) in (een deel van) 2014?
Wat was het totaal elektrisch
vermogen op 31 december 2014?

029

Warmtekrachtinstallaties
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met onderdeel 4 Paddenstoelen, bollenbroei, witloftrek.
Vul onderstaande vraag in.

su   , su

>
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MWe

844

Ga verder met onderdeel 4 Paddenstoelen, bollenbroei, witloftrek.
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4
4a
Teelt u paddenstoelen?

Paddenstoelen, bollenbroei, witloftrek
Paddenstoelenteelt
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 4b.
Vul onderstaande vragen in.

CHAMPIGNONS															aantal (stuks)
Cellen																	

stttu

701

																	oppervlakte (m²)
Oppervlakte met de hand geoogst 										

sttttu	 

702

Oppervlakte machinaal geoogst										
703
sttttu	 
																
   +
Totale beteelbare oppervlakte champignons							

stttttu

704

																	hoeveelheid (ton)
Substraatverbruik in 2014												

sttttu

705

GDI1515

OVERIGE EETBARE PADDENSTOELEN 								hoeveelheid (ton)
Substraatverbruik 2014												

4b
Broeit u bollen?

sttttu

709

Bollenbroei
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met vraag 4c.
Vul onderstaande vragen in.

														aantal (duizendtallen)
Tulpen
gebroeid in seizoen 2014/2015 						
																				 
0	  0	  0

stttttttu	 

Hyacinten
gebroeid in seizoen 2014/2015 					
																				 
0	  0	  0

stttttttu	 

911

912

																	hoeveelheid (kilo’s)

4c
Trekt u witlof?

Narcisbollen gebroeid in seizoen 2014/2015								

sttttu

913

Overige bollen gebroeid in seizoen 2014/2015 							

sttttu

315

Witloftrek
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met onderdeel 5 Bedrijfsoppervlakte.
Vul onderstaande vragen in.

																ha					are
 ppervlakte witlofwortelen geteeld in 2014 waarvan u in seizoen 		
O
2014/2015 witlof heeft getrokken

sttu   , su  

583

																		oppervlakte (m²)
Oppervlakte beschikbaar voor witlof in bakken in 2014/2015					
>
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585

Ga verder met onderdeel 5 Bedrijfsoppervlakte.
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5
5a
Heeft u op 15 mei 2015 bouwland,
grasland, natuurterrein, braakland
of bos in gebruik in Nederland?

5b
Bent u van plan volgteelten te telen
na de hoofdteelt?

5c

Bedrijfsoppervlakte
Percelen op 15 mei 2015
Nee		

>

Ga verder met vraag 5c.

Ja >	
Vul de Opgave Percelen in en teken al uw percelen in op de bedrijfskaart(en).
Deze vindt u als bijlage bij dit formulier. Ga verder met vraag 5b.

Volgteelten
Nee		

>

Ja >

Ga verder met vraag 5c.
Vul Opgave Volgteelten in. Deze vindt u als bijlage bij dit formulier.

Totale bedrijfsoppervlakte
										ha					are
A

sttu   , su

Totaal 3a Fruit onder glas 				
(Neem over van pagina 13)

B

sttu   , su



635

Totaal 3a Bloemkwekerijgewassen
onder glas (Neem over van pagina 14)

C

sttu   , su



782

sttu   , su

785

Totaal 3a Boomkwekerijgewassen		
D
en vaste planten onder glas				
(Neem over van pagina 14)



626


   +

			GDI1517

		GDI1516

Totaal 3a Groenten onder glas 			
(Neem over van pagina 13)

ha						are

Totale oppervlakte tuinbouw onder glas		

stttu   , su



941

Oppervlakte percelen

stttu   , su



940

Landschapselementen SNL-a

stttu   , su



899

Grond in Nederland nog niet opgegeven
	Oppervlakte (exclusief braakland) geschikt voor
landbouw, maar niet zo in gebruik (bijvoorbeeld
kampeerterrein)

stttu   , su



944

	Oppervlakte overige grond (bijvoorbeeld erf,
gebouwen, sloten)								

stttu   , su

TOTALE OPPERVLAKTE VAN HET BEDRIJF IN NEDERLAND

stttu   , su

 898
   +


950

Oppervlakte percelen in België 									

sttu   , su



786

Oppervlakte percelen in Duitsland								

sttu   , su

787

Grond in het buitenland											ha					are

>
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Ga verder met onderdeel 6 Regelingen.
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6
6a
Wilt u in aanmerking komen voor
toekenning van betalingsrechten?

Regelingen
Toekenning betalingsrechten
Nee		

>

Ga verder met vraag 6b.

Ja >	
Ik verklaar dat ik voldoe aan de voorwaarden voor het toekennen van betalingsrechten.
Kies hieronder één van de drie mogelijkheden.
Betalingsrechten aanvragen
Aanvraag betalingsrechten uit de Nationale reserve voor starters
Aanvraag betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers. Vul ook vraag 6d in.

6b

Aanvraag uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling

Wilt u betalingsrechten
en vergroeningsbetaling
(deels) laten uitbetalen?

Nee

6c

Ga verder met vraag 6e.

Ja		 >

Ga verder met vraag 6c.

Extra betaling jonge landbouwers
Nee		

			GDI1517

Wilt u in aanmerking komen
voor extra betaling voor jonge
landbouwers?

>

>

Ga verder met vraag 6d.

Ja >	
Ik verklaar dat ik niet eerder zeggenschap in een landbouwbedrijf heb gehad en dat ik nu daadwerkelijk
voldoende zeggenschap heb in dit bedrijf. Ga verder met vraag 6d.

6d

Gegevens jonge landbouwers
Regelnummer		BSN										Datum zeggenschap (dd-mm-jjjj)

6e

1				

stttttttu		

su - su - sttu

2				

stttttttu		

su - su - sttu

3				

stttttttu		

su - su - sttu

Ecologisch Aandachtsgebied
Nee		

Doet u (vrijwillig) mee aan de
inrichting van bouwland als
ecologisch aandachtsgebied?
Kijk in de toelichting voor uitleg over
het ecologisch aandachtsgebied.

>

Ga verder met vraag 6f.

Ja >	
Geef hieronder aan op welke manier u invulling geeft aan deze vergroeningseis.
Algemene lijst
Duurzaamheidscertificaat		

>

									

Akkerbouw-strokenpakket inclusief vogelakkers
Pakket Veldleeuwerik

Collectieve invulling
Ik ben vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied

6f
Bent u vrijgesteld van
gewasdiversificatie? Kijk in de
toelichting voor uitleg over de
gewasdiversificatie.
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Gewasdiversificatie
Nee		

>

Ga verder met vraag 6g1.

Ja >	
Ik ben vrijgesteld van gewasdiversificatie.
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6g1
Heeft u een private
overeenkomst afgesloten?

Betalingsrechten private overeenkomst
Nee		

>

Ga verder met vraag 6h.

Ja >	
Geef hieronder aan waarvoor u een private overeenkomst heeft.

Koop/huur referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten). Vul ook vraag 6g2 in.
Verkoop/verhuur referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten). Vul ook vraag 6g3 in.
Overdracht recht op betalingsrechten (u bent verwerver). Vul ook vraag 6g4 in.

6g2
Ik heb de referentiewaarde 2014
(inclusief betalingsrechten) gekocht
of gehuurd met een private
overeenkomst.
Vul hiernaast per overgenomen perceel
de gegevens van de vervreemder in en
het soort overeenkomst.

Koop/huur referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten)
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst

su

0 1

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst

0 2

stu

stttttttu			

Huur

					GDI1519

				GDI1518

su

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

0 3

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

0 4

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

0 5

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

0 6

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

0 7

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
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6g2

Koop/huur referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten) (vervolg)
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

0 8

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

0 9

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

1 0

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			

					GDI1519

Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

1 1

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

1 2

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

1 3

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

1 4

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

1 5

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
Regelnr.		Volgnr. perceel		Relatienummer								Soort private
																		overeenkomst
su

1 6

stu

stttttttu			

Huur

Koop

Naam vervreemder			
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6g3
Ik heb de referentiewaarde 2014
(inclusief betalingsrechten)
verkocht of verhuurd met een
private overeenkomst
Geef hiernaast per private
overeenkomst de oppervlakte op die
is overgedragen en de gegevens van
de verwerver.

Verkoop/verhuur referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten)
Regelnr.		Oppervlakte					Relatienummer
			ha				are
su

0 1

stu   , su

stttttttu

Naam verwerver				
Soort private overeenkomst

Verhuur			

Verkoop

Regelnr.		Oppervlakte					Relatienummer
			ha				are
su

0 2

stu   , su

stttttttu

Naam verwerver				
Soort private overeenkomst

Verhuur			

Verkoop

su

0 3

stu   , su

							GDI1521

						GDI1520

Regelnr.		Oppervlakte					Relatienummer
			ha				are
stttttttu

Naam verwerver				
Soort private overeenkomst

Verhuur			

Verkoop

Regelnr.		Oppervlakte					Relatienummer
			ha				are
su

0 4

stu   , su

stttttttu

Naam verwerver				
Soort private overeenkomst

Verhuur			

Verkoop

Regelnr.		Oppervlakte					Relatienummer
			ha				are
su

0 5

stu   , su

stttttttu

Naam verwerver				
Soort private overeenkomst

6g4
Ik heb het recht op toegang
overgenomen van:

Verkoop

Overdracht recht op betalingsrechten
Naam						
Relatienummer

6h
Wilt u uitbetaling aanvragen
voor beheereenheden agrarisch
natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)?

Gecombineerde opgave 2015_09.indd 20

Verhuur			

			stttttttu

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
Nee		

>

Ga verder met vraag 6i.

Ja >	
Ik heb een aanvraag gedaan voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel
agrarisch natuur- en landschapsbeheer en wil hiervoor een betaalverzoek doen. Ik geef op het formulier
Verzoek Uitbetaling subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan voor welke beheereenheden
ik uitbetaling aanvraag. Ga verder met vraag 6i.
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6i

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Wilt u tegemoetkoming
in de premie voor brede
weersverzekering?

Nee		

Heeft u ook percelen verzekerd
die u niet op 15 mei 2015 in gebruik
heeft?

Nee		

>

Ga verder met vraag 6j.

Ja >	
Ik ga akkoord met de volgende voorwaarden:
– Ik verzeker me niet vaker dan één keer voor dezelfde schade
– Ik machtig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om mijn
aanvraaggegevens beschikbaar te stellen aan mijn verzekeraar(s).
Geef per perceel op de Opgave Percelen aan bij welke verzekeraar het perceel is verzekerd.
>

Ga verder met de volgende vraag.

Ja >	
Vul hieronder per verzekeraar de oppervlakte in van de percelen die u niet op 15 mei 2015 in gebruik heeft.
																ha					are
AgriVer					 										

sttu   , su

Vereinigte Hagel			 										

sttu   , su

Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A.			

sttu   , su

							GDI1521

Nee		

Machtigt u RVO.nl om het
subsidiebedrag uit te betalen aan
uw verzekeraar(s)?

>

Ga verder met vraag 6j.

Ja >	
Ik machtig RVO.nl om het subsidiebedrag dat aan mij is toegekend, uit te betalen aan mijn verzekeraar(s).
Ga verder met vraag 6j.

6j
Wilt u graasdierpremie?

Graasdierpremie
Nee		

>

Ga verder met vraag 6k.

Ja >	
Geef hieronder aan voor welke diersoort u graasdierpremie aanvraagt.
schapen

>

Als u alleen voor schapen graasdierpremie aanvraagt, ga dan verder met vraag 6k.

runderen (vrouwelijk vleesvee)
Met deze aanvraag verklaar ik dat mijn dieren correct zijn geregistreerd in het I&R-systeem.
Heeft u naast vrouwelijk vleesvee
ook melkkoeien?

6k
Teelt u hennep?

Nee		

>

Ga verder met vraag 6k.

Ja >	
Geef op de Opgave Graasdieren per rund (alleen vrouwelijk vleesvee) het levensnummer op van de dieren
waar u graasdierpremie voor aanvraagt. De Opgave Graasdieren vindt u als bijlage bij dit formulier.

Hennep
Nee		
>
Ja		 >

Ga verder met onderdeel 7 Mest.
V ul hieronder de gegevens van de percelen met gewascode 944 Hennep in waarop u ook uitbetaling van
betalingsrechten aanvraagt.

Volgnummer		Ras								Hoeveelheid		(Verwachte)
perceel											zaaizaad (kg/ha) Inzaaidatum (dd-mm)

1 5
stu
su - su - su
																	 
					
		
1 5
stu
stu
su - su - su
																	
					
		
1 5
stu
stu
su - su - su
																	 
stu

		

					
		
1 5
stu
stu
su - su - su
																	 
					

Ik zorg ervoor dat de officiële etiketten van het zaaizaad uiterlijk 15 mei 2015 of 30 juni 2015 (afhankelijk van de
zaaidatum) door RVO.nl zijn ontvangen.
Aantal etiketten:
>
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7
7a
Wilt u in 2015 gebruik maken van de
hogere fosfaatgebruiksnorm voor
fosfaatarme en -fixerende gronden?

7b

Mest
Hogere fosfaatgebruiksnorm: fosfaatarme en -fixerende gronden
Nee			>
Ja		 >

Ga verder met vraag 7b.
Geef op de Opgave Percelen per perceel aan wat de PAL- of Pw-waarde is.

Beweiding 2015

Heeft u in 2015 grasland dat u
gebruikt voor beweiding van
graasdieren?

Nee			>
Ja		 >

Ga verder met de volgende vraag.

Weidt u andere dieren dan jongvee
van runderen (niet ouder dan
twee jaar)?

Nee			>

Ga verder met de volgende vraag.

Is het aantal stuks jongvee dat
u weidt kleiner dan het aantal
ouderdieren op het bedrijf?

7c

7d

Ja		 >

Ga verder met vraag 7c.

Nee

>

Ga verder met vraag 7c.

Ja			>

Ga verder met vraag 7c.

947

800

801

Excretie 2015
Nee			>

Ga verder met vraag 7d.

Ja		 >

Ga verder met vraag 7d.

									GDI1523

								GDI1522

Maakt u gebruik van de
bedrijfsspecifieke excretie?

Ga verder met vraag 7c.

690

Beweiding 2014
Nee			> Ga verder met vraag 7e.
Ja			>	
Vul de volgende vragen in.

Had u in het weideseizoen 2014
melkgevende melkkoeien op uw
bedrijf?

																		aantal
Hoeveel melkgevende melkkoeien waren in het
 1000
																		
weideseizoen gemiddeld aanwezig op uw bedrijf?
stttu
Zijn de melkkoeien geweid?
Nee			>
Ja		 >

7e
Bewerkt of verwerkt u mest op
uw bedrijf?

Heeft u op uw bedrijf dierlijke mest
toegediend in de periode 1 april 2014
tot en met 31 maart 2015?

7g
Welke mestsoort heeft u
toegediend? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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1001

Vul de volgende vragen in.

Hoe lang zijn de dieren geweid?							

aantal weken			

Dag en nacht geweid										

su

808

Alleen overdag geweid									

su

1003

uren per etmaal

		su



1002

		su

1004



Mestbewerking en -verwerking
Nee

7f

Ga verder met vraag 7e.

>

Ga verder met vraag 7f.

Ja		 >

Ga verder met vraag 7f.

691

Mest toedienen
Nee			>
Ja		 >

Ga verder met onderdeel 8 Handtekening.
Ga verder met vraag 7g.

998889

Toegediende mestsoorten
Vaste mest				>

Vul vraag 7h1 in.

1241

Drijfmest				>

Vul vraag 7h2 t/m 7h5 in.

1242

13.03.15 15:12
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7h1

Vaste mest: werkresultaat mesttoediening

Geef per werkresultaat het
percentage vaste mest aan op
bouwland en grasland.

% van totaal toegediende vaste mest

stu

998839

bovengronds toegediend,
daarna ondergewerkt

n.v.t.

Grasland en
bouwland

mest ligt verdeeld over perceel
na bovengronds toedienen

stu

998847

stu

998837

stu

1247

stu

1248

Drijfmest: werkresultaat mesttoediening

Geef per werkresultaat het
percentage drijfmest aan op
bouwland en grasland.

% van totaal toegediende drijfmest
op grasland
op onbeteeld
bouwland

op beteeld
bouwland

bouwlandinjecteur: d.m.v.
injectietanden direct in de
grond gebracht

n.v.t.

stu

1249

bovengronds: in één werkgang op de grond gebracht
en ondergewerkt

n.v.t.

stu

1250

Grasland
en
bouwland

de mest ligt verdeeld over
het perceel zoals bij breedwerpig bovengronds toedienen of bij een machine
ver boven de grond houden

stu

1251

stu

1252

Grasland

de mest ligt op de grond
in strookjes zoals bij juist
gebruik van een sleepvoetmachine of bij gebruik van
een sleufkouter of zodenbemester die geen sleufje
maakt of niet snijdt

stu

1253

Grasland

de mest ligt gedeeltelijk
in sleufjes in de grond en
gedeeltelijk op de grond
zoals bij gebruik van een
sleufkouter of bij ondiep
werken met een zodenbemester

stu

1254

Grasland
en
bouwland

de mest is geheel in de
grond gebracht in sleufjes
zoals bij juist gebruik van
een zodenbemester

stu

1255

stu

1256

stu

1257

Totaal

stu

1258

stu

1259

stu

1260

Welk deel (in %) van de drijfmest is via een
sleepslang aangevoerd naar de bemester?

stu

1261

stu

1262

stu

1263

Bouwland

GDI1523
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op onbeteeld bouwland

Bouwland

Totaal

7h2

op grasland

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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7h3
Geef het percentage drijfmest
aan op beteeld bouwland voor de
genoemde gewassen.

Drijfmest: toediening op beteeld bouwland
% van de toegediende drijfmest
Graan

stu

1264

Graszaad-luzerne

stu

1265

Overig

stu

1 0 0
stu

Totaal

7h4
Geef aan op welke grondsoorten
u percelen heeft.

7h5
Geef per grondsoort
het percentage
drijfmest op grasland
en beteeld bouwland
per werkresultaat aan.

1266

+

Drijfmest: grondsoorten
Welke grondsoorten heeft u?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Klei

1267

Veen

1268

Zand/lÖss

1269

Drijfmest: combinatie grondsoort en werkresultaat mesttoediening
Grasland

Grasland

Grasland
en
bouwland

de mest ligt op de grond
in strookjes zoals bij juist
gebruik van een sleepvoetmachine of bij gebruik van
een sleufkouter of zodenbemester die geen sleufje
maakt of niet snijdt
de mest ligt gedeeltelijk
in sleufjes in de grond
en gedeeltelijk op de
grond zoals bij gebruik
van een sleufkouter of bij
ondiep werken met een
zodenbemester
de mest is geheel in de
grond gebracht in sleufjes
zoals bij juist gebruik van
een zodenbemester

Grasland: % van de mest per werkresultaat
Klei
stu

Veen
1270

stu

Zand/lÖss
1271

N.v.t.

Grasland: % van de mest per werkresultaat
Klei
stu

Veen
1273

stu

Zand/lÖss
1274

N.v.t.

Grasland: % van de mest per werkresultaat
Klei
stu

Veen
1276

stu

Zand/lÖss
1277

stu

1278

Beteeld bouwland: % van de mest per werkresultaat
Klei
stu

Grasland

1280

stu

Zand/lÖss
1281

stu

1282

Grasland: % van de mest per werkresultaat
Klei
stu

Veen
1284

stu

Zand/ lÖss
1285

stu

1286

GDI1525

GDI1524
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>

de mest ligt verdeeld
over het perceel zoals bij
breedwerpig bovengronds
toedienen of bij een
machine ver boven de
grond houden

Veen

Ga verder met onderdeel 8 Handtekening.
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8

Handtekening
Zorg ervoor dat uw opgave en alle stukken die daarbij horen uiterlijk 15 mei 2015 door ons zijn ontvangen.
Maak voor uw eigen administratie een kopie van alles wat u terugstuurt. Zorg ervoor dat wij uw juiste
rekeningnummer hebben. Dit nummer hebben wij nodig om subsidies uit te betalen. U kunt het nummer
controleren in Mijn dossier op mijn RVO.nl.
Ik verklaar dat ik:
• de opgave volledig en naar waarheid heb ingevuld
• bekend ben met de regels en verplichtingen uit de Landbouwwet, het mestbeleid en
het Gemeenschappelijk landbouwbeleid
• landbouwer ben (van toepassing als u subsidies aanvraagt met deze opgave)

2	 0	 1	 5
su - su - sttu
												
Datum					

Telefoonnummer			

sttttttttu

		

bijvoorbeeld 0123456789

Mobiel nummer			

sttttttttu

bijvoorbeeld 0612345678

		

											GDI1525

Handtekening

						

Administratieve lasten
De overheid weet dat de administra
tieve lasten die deze opgave met zich
meebrengt hoog zijn. Als u de deze
vragen beantwoordt, geeft u ons een
indicatie van de tijd die u nodig had
om deze opgave in te vullen.
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Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld?					

zelf		

adviseur

																	uur				minuten
Hoeveel tijd heeft u besteed aan het inlezen/verzamelen
van informatie voor het invullen van de opgave?							

su		su

																	uur				minuten
				su		su

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de opgave?
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		Bijlagen
Heeft u alle bijlagen bijgevoegd die voor uw situatie van toepassing zijn?
Percelen												: Opgave Percelen en bedrijfskaart(en)
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer			

: Verzoek Uitbetaling subsidie agrarisch
natuur- en landschapsbeheer

Hennep												: Etiketten zaaizaad
Volgteelten 											: Opgave Volgteelten
Huisvesting											: Opgave Huisvesting
Graasdieren											: Opgave Graasdieren

												GDI1526
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Waarom Gecombineerde opgave?
Met de Gecombineerde opgave kunt u een aanvraag doen voor uitbetaling en toekenning van
betalingsrechten, uitbetaling van Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (onderdeel
agrarisch natuur- en landschapsbeheer), tegemoetkoming premie brede weersverzekering
en graasdierpremie.
Daarnaast doet u opgave voor de Landbouwtelling en mestwetgeving. Met de Landbouwtelling
wordt inzicht verkregen in de ontwikkelingen binnen de Nederlandse land- en tuinbouw. De
gegevens worden onder andere gebruikt door RIVM/PBL voor emissieregistratie, Alterra en het
Landbouw Economisch Instituut (LEI) voor onderzoek en analyses en het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) voor Europees verplichte statistieken.
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