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Welkom bij de Gecombineerde opgave 2016

Naam

BSN

Met dit programma kunt u de Gecombineerde opgave 2016 invullen en versturen.

U vult de Gecombineerde opgave 2016 in voor:

Naam

Relatienummer

 ! U heeft de opgave nog niet verstuurd.

Bijlage bij de Regeling landbouwtelling en Gecombineerde opgave 2016 

Uw gegevens:
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Toelichting bij het invullen 

U kunt met dit programma de Gecombineerde opgave indienen.

Voor informatie bij een vraag klikt u op 

Tip

Voorinvullen

Vragen?

Publicatie subsidiegegevens

Zorg dat u alle gegevens bij de hand heeft. Wanneer u langer dan 30 minuten niets doet, sluit het 

programma uit veiligheidsredenen automatisch af. De gegevens op de pagina die u aan het invullen 

was, gaan dan verloren. De gegevens op de voorgaande pagina's worden automatisch opgeslagen.

Een aantal vragen wordt vooringevuld met de gegevens van vorig jaar. Bijvoorbeeld bedrijfshoofd, 

glastuinbouw en huisvesting dieren. Dieraantallen worden vooringevuld op basis van de registratie in 

de I&R centrale databank.

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 

tarief). Dit nummer kunt u ook gebruiken vanuit het buitenland. U belt dan voor het tarief dat geldt 

voor dat land. Onze medewerkers kunnen met uw toestemming ook meekijken in uw opgave en u op 

die manier verder helpen.

Ieder jaar publiceren wij voor de subsidies van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uw 

volledige naam, de subsidies die u ontvangt en het bedrag op www.rijksoverheid.nl. Dit zijn wij 

verplicht. U kunt hiertegen bezwaar maken. Van natuurlijke personen die in 2016 een subsidie 

ontvangen van € 1.250 of minder worden de naam- en adresgegevens niet getoond.

? 
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Relatiegegevens

Naam

Adres
Woonpla

ats

KvK-nummer

SBI-code hoofdactiviteit

SBI-code nevenactiviteit(en)

BSN

IBAN

Rechtsvorm

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig?

Ja

Nee 

Heeft u uw bedrijf volledig beëindigd of bent u in 2016 niet actief als agrarisch ondernemer?

(U houdt, bedrijfs- of hobbymatig, op 1 april 2016 géén dieren. Vanaf 15 mei 2016 heeft u géén grond in gebruik.)

Ja

Nee 

Aanvraagnummer
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Ja

Nee 

Wilt u uitbetaling SNL-a aanvragen en bent u niet verplicht om gegevens voor de landbouwtelling in te vullen? 

(kijk in de toelichting voor meer informatie over de landbouwtelling.)
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Biologische landbouw
op 15 mei 2016

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

Ja 

Nee

Staan al uw percelen, die u op 15 mei 2016 in gebruik heeft, volledig als biologisch op het SKAL-certificaat vermeld?

Ja

Nee

Wat is het SKAL-nummer van uw bedrijf?
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Bedrijfsvorm en bedrijfsleiding

Is uw bedrijf een rechtspersoon?

Ja (o.a. BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie)

Nee (natuurlijk persoon/eenmanszaak, maatschap, VOF, CV)

Bedrijfshoofd/bedrijfsleider

Geboortejaar

Geslacht Man

Vrouw

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2015 tot en met maart 2016 op dit bedrijf
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Meewerkende familie

38 uur of meer 30 tot 38 uur 20 tot 30 uur 10 tot 20 uur minder dan 10 uur

Aantal mannen

Aantal vrouwen

Hoeveel van deze personen hebben andere betaalde werkzaamheden?

als hoofdactiviteit als nevenactiviteit

Aantal personen

Gemiddelde arbeidstijd per week

Aantal familieleden dat op het bedrijf meewerkte van april 2015 tot en met maart 2016. Het gaat om 1e en 2e 

graads familie van 16 jaar of ouder, inclusief levenspartner.
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Regelmatig meewerkende personen

Gemiddelde arbeidstijd per week

38 uur of meer 30 tot 38 uur 20 tot 30 uur 10 tot 20 uur minder dan 10 uur

Aantal mannen

Aantal vrouwen

Aantal personen dat regelmatig werkte op het bedrijf van april 2015 tot en met maart 2016.Het gaat om 

personen van 16 jaar of ouder, met een contract voor onbepaalde tijd.

Pagina 8 van 100



Startpagina Opgave Print Help Ingelogd als 

Niet-regelmatig meewerkende personen

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld volledige werkdagen

(bijvoorbeeld arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld volledige werkdagen

(bijvoorbeeld loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

Totale arbeidstijd van personen die niet-regelmatig werkten op het bedrijf van april 2015 tot en met maart 2016. 

Het gaat om personen van 16 jaar of ouder.
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Dagelijkse leiding 

Wie is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding?

Bedrijfshoofd

Iemand anders

Heeft het bedrijfshoofd andere betaalde werkzaamheden?

Nee

Ja, als hoofdactivieit

Ja, als nevenactiviteit

Persoon met dagelijkse leiding

Geboortejaar

Geslacht Man

Vrouw

Gemiddelde arbeidstijd per week

van april 2015 tot en met maart 2016

op dit bedrijf

Is deze persoon 1e of 2e graads familie van het bedrijfshoofd?

Ja

Nee
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Opleiding

Wat is de hoogste opleiding van de persoon met de dagelijkse leiding?

Was dit een agrarische opleiding?

Ja

Nee
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Bedrijfsopvolging

Zijn er voor dit bedrijf bedrijfsopvolgers van 16 jaar of ouder?

Ja

Nee
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Regelingen

Betalingsrechten

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja Nee

Extra betaling jonge landbouwers Ja Nee

Toekenning uit Nationale reserve       Ja   Nee

Betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve voor starters Ja Nee

Betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers            Ja      Nee

Betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve voor percelen die in 2015 voor het                                    Ja        Nee Ja Nee

algemeen belang werden gebruikt en nu weer in gebruik zijn als landbouwgrond.

Geef hieronder aan voor welke regelingen u in 2016 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen.

Informatie over de voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave

Volgens onze registratie op dit moment heeft u <aantal> betalingsrechten met een waarde van <bedrag 

betalingsrechten>. Klik hier voor een overzicht van uw rechten.
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Overige regelingen

      Ja    Nee

Graasdierpremie       Ja    Nee

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering       Ja Nee

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

(SNL-a)       Ja Nee

Accountantsverklaring

    Ja, ik stuur de accountantsverklaring uiterlijk 15 mei 2016 naar RVO.nl 

    Nee

Diergezondheidsfonds 

Wilt u in aanmerking kunnen komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen? Dit kan 

alleen als u tussen 15 mei 2016 en 15 mei 2017 runderen, varkens, kippen, kalkoenen, 

eenden, schapen en/of geiten gaat houden.

U kunt graasdierpremie aanvragen als u schapen of runderen (vrouwelijk vleesvee) laat 

grazen op gronden die niet meetellen als subsidiabele landbouwgrond. Bijvoorbeeld heide, 

duinen en kwelders.

U vraagt (uitbetaling) betalingsrechten, graasdierpremie of tegemoetkoming premie brede weersverzekering aan. 

Maar volgens de KvK-gegevens is de hoofdactiviteit van uw bedrijf niet agrarisch. Kunt u met een 

accountantsverklaring aantonen dat de landbouwactiviteiten een belangrijk deel van de totale economische 

activeiten zijn? 
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Jonge landbouwers

BSN

Ik verklaar 

- dat de jonge landbouwer(s) niet eerder zeggenschap over een ander landbouwbedrijf heeft (hebben) gehad

- dat de jonge landbouwer(s) vanaf genoemde datum een daadwerkelijk langdurige zeggenschap heeft (hebben) in dit bedrijf. 

Ik geef toestemming om deze gegevens te verwerken  voor de controle van deze regeling. 

U heeft aangegeven dat u betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers en/of de extra betaling 

voor jonge landbouwers wilt ontvangen. Hiervoor hebben wij het BSN van de jonge landbouwer(s), de geboortedatum 

en de startdatum zeggenschap nodig. Vul die hieronder in.

Startdatum zeggenschap (dd-mm-jjjj)Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

BSN toevoegen 
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Nationale reserve starters

BSN Startdatum onderneming (dd-mm-jjjj)

Ik geef toestemming om deze gegevens te verwerken voor de controle van deze regeling.

U heeft aangegeven dat u betalingsrechten uit de Nationale reserve voor starters wilt ontvangen. Hiervoor hebben

wij het BSN van de starter(s) en de startdatum van de onderneming nodig. Vul die hieronder in.

BSN toevoegen   
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Diergezondheidsfonds

Aantal werknemers op uw bedrijf in de periode van april 2015 tot en met maart 2016

Is de jaaromzet van uw bedrijf meer dan € 50 miljoen?

      Ja

      Nee

Is het jaarlijkse balanstotaal van uw bedrijf meer dan € 43 miljoen?

      Ja

      Nee

Ik verklaar dat ik in aanmerking wil kunnen komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen. 
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Graasdierpremie

Ik vraag graasdierpremie aan voor:

             Ik heb alleen vrouwelijk vleesvee

             Ik heb vrouwelijk vleesvee en melkkoeien

             Ik heb alleen melkkoeien

Schapen

     Runderen
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Graasdierpremie (schapen)

Filter tabel:

Schapen

UBN ID-code Graasdierpremie

Hieronder ziet u een lijst met schapen die mogelijk in aanmerking komen. Zet een vinkje bij de dieren waarvoor u 

graasdierpremie wilt aanvragen. Klik op Toevoegen als u een schaap wilt opgeven die niet bekend is in het I&R-systeem.

Toevoegen 
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Graasdierpremie (runderen)

Filter tabel:

Runderen

UBN ID-code Graasdierpremie

Hieronder ziet u een lijst met runderen die mogelijk in aanmerking komen. Zet een vinkje bij de dieren waarvoor u 

graasdierpremie wilt aanvragen. Klik op Toevoegen als u een rund wilt opgeven die niet bekend is in het I&R-systeem.

Toevoegen 
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Vergroening 

Ecologisch aandachtsgebied

       Algemene lijst

          

O Akkerbouw-strokenpakket inclusief vogelakker

O Henneppakket

O Pakket veldleeuwerik

       Collectieve invulling

 Percentage dat u individueel invult

       Ik ben vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied

       Duurzaamheidscertificaat 

Eén van de vergroeningseisen is dat u 5% van het bouwland inricht als ecologisch aandachtsgebied (EA). Dit is voor een 

aantal bedrijven verplicht maar u mag ook vrijwillig meedoen. Kijk op mijn.rvo.nl of u verplicht 

bent om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben. Hieronder geeft u aan op welke manier u dit inricht.
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Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Welke verzekeraar(s) heeft u voor uw percelen? 

AgriVer

Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A.

Vereinigte Hagel

Heeft u voor al uw percelen die u op 15 mei 2016 in gebruik heeft, een brede weersverzekering afgesloten?

O  Ja

O  Nee, ik geef later in de opgave aan welke percelen in aanmerking moeten komen voor deze tegemoetkoming.

Heeft u ook percelen verzekerd die u niet op 15 mei 2016 in gebruik heeft? 

O  Ja

O  Nee

Vul per verzekeraar de oppervlakte in die u niet op 15 mei 2016 in gebruik heeft.

AgriVer ha

Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A. ha

Vereinigte Hagel ha

Uitbetaling tegemoetkoming aan verzekeraar

Ik machtig RVO.nl om de tegemoetkoming uit te betalen aan mijn verzekeraar(s).
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Grond

Heeft u op 15 mei 2016 grond in Nederland in gebruik of beheer?

O Ja

O Nee  

O  Ja

O  Nee

O Ja

O Nee

Geef aan wat voor u van toepassing is: (meerdere antwoorden mogelijk)

Tuinbouw onder glas

Groenten (inclusief aardbeien)

Fruit

Bloemkwekerijgewassen (inclusief potplanten)

Boomkwekerijgewassen en vaste planten

Wilt u in 2016 gebruik maken van de hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme  en -fixerende gronden?

Heeft u op 15 mei 2016 tuinbouw onder glas of overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt of witloftrek)?
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    Bollenbroei

    Paddenstoelenteelt

    Witloftrek

O Ja

O Nee

O Ja

O Nee

Hoeveel locaties verwarmde glasopstand had u in 2015 in gebruik?

O Ja

O Nee

Had u in (een deel van) 2015 warmtekrachtinstallaties (glastuinbouw en/of tuinbouw overig)? 

Had u in (een deel van) 2015 glasopstanden in gebruik die werden verwarmd met aardgas en/of warmte van 

derden?   

Heeft u op 15 mei 2016 grond in België en/of Duitsland in gebruik?
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Percelen

op 15 mei 2016

U ziet straks een overzicht van de percelen die u op 15 mei 2016 in gebruik heeft zoals die bij ons bekend zijn. Heeft u uw percelen nog 

niet bijgewerkt? Ga dan eerst naar Mijn percelen om dat alsnog te doen. U bevestigt uw percelen in de Gecombineerde opgave en u vult 

eventueel nog aanvullende gegevens in voor regelingen waarvoor u in aanmerking wilt komen.

Voorinvullen van regelingen

Klikt u op Volgende, dan worden sommige gegevens per perceel vooringevuld. Dit hangt af van de regelingen die u in het onderdeel 

Regelingen heeft gekozen. Dit gebeurt automatisch. Controleer daarom goed of het perceel aan de voorwaarden voldoet, voordat u het 

perceel bevestigt. U kunt altijd een regeling per perceel weghalen of een regeling toevoegen. Het voorinvullen gebeurt één keer: op het 

moment dat u de opgave voor het eerst invult.

         Ik weet dat een aantal gegevens van de percelen worden vooringevuld.       
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Mijn percelen

Totaal grond in gebruik of beheer  ha

Gebruikstitel

 ha

    Erfpacht  ha

    Eenmalige pacht  ha

Gewas

    Grasland, blijvend  ha

 ha

    Raapstelen, productie  ha

U ziet hier een samenvatting van uw percelen zoals u deze heeft opgegeven in Mijn percelen. De peildatum van deze 

gegevens is 15 mei 2016. U heeft voor het laatst een wijziging aan ons doorgegeven op: dd-mm-jjjj 00:00 uur>

      Controleer uw percelen. Wilt u nog iets wijzigen? Klik dan op 'Naar Mijn percelen'. 

Aantal percelenOppervlakte 

    Eigendom

    Aardappelen, consumptie

i 
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Regelingen - grondgebonden

Status Naam perceel Gewas Oppervlakte Melding

      ha

      ha

      ha

Regelingen

M                  ha

B                   ha

Bw               ha

M                    ha

B                       ha

M                      ha

B                       ha

Bw                    ha

Dit zijn uw percelen zoals ze geregistreerd staan in Mijn percelen. U moet alle percelen controleren en bevestigen. Klik 

hiervoor op Bewerken. Als u alle gegevens heeft ingevuld en het perceel opslaat, krijgt deze een groen 

vinkje. 

In de kolom Regelingen ziet u of een perceel kan meetellen voor de mestwetgeving (M), betalingsrechten (B) of brede 

weersverzekering (Bw), met de oppervlakte die volgens onze gegevens in aanmerking kan komen voor die regeling. Na het 

opslaan ziet u bij Regelingen welke oppervlakte u heeft aangevraagd voor de verschillende regelingen.

i 

i 
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Perceel 1

                   Perceelsnummer x

Gebruik

Gewas

Berekende oppervlakte

    Biologisch

    In omschakeling naar biologisch, op certificaat

    In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat

     

     Volgteelt 1   Beteelde oppervlakte   ha

                            Gewas

         Ecologisch aandachtsgebied

Oppervlakte voor EA   ha

Categorie

Uiterste ingangsdatum

                        <+> volgteelt toevoegen

Toon kaart

      Ik verklaar dat deze volgteelt minimaal 10 weken (voor deelnemer Veldleeuwerik: minimaal 8 weken) op het land staat.
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M  Mest

Voorgestelde oppervlakte    ha Opgegeven oppervlakte ha

      Hogere fosfaatgebruiksnormPAL-waarde

Pw-waarde

B GLB / Betalingsrechten

Voorgestelde oppervlakte    ha Opgegeven oppervlakte ha

    Betalingsrechten

     

Hennep Ras

Hoeveelheid zaaizaad    kg/ha

Verwachte inzaaidatum  

     Ecologisch aandachtsgebied

Oppervlakte voor EA ha

Lengte perceel                           meter

    De sloot behoort volledig tot mijn bedrijf

    De sloot behoort gedeeltelijk tot mijn bedrijf

     Nationale reserve voor percelen die in 2015 voor het algemeen belang werden gebruikt

Overige regelingen

    Brede weersverzekering   

    Verzekeraar 
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Heeft u percelen waar in 2016 noemenswaardige hinder is door niet-landbouwactiviteiten?

O  Ja

O  Nee

Nr.

1

3

Noemenswaardige hinder

Op één of meer percelen met een subsidiabel gewas heeft u geen uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd. In dit scherm kunt u 

aangeven of er bij deze percelen noemenswaardige hinder is door niet-landbouwactiviteiten. Is dat het geval, dan telt deze oppervlakte 

niet mee voor de vergroeningseisen en het vaststellen van betalingsrechten. 

Hieronder ziet u de percelen waarvoor u geen uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt. Geef aan bij welke percelen in 2016 

noemenswaardige hinder plaatsvindt.

Betalingsrechten: percelen met noemenswaardige hinder door 

niet-landbouwactiviteiten
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Volgorde uitbetaling betalingsrechten

     Ja

     Nee

Wilt u een andere volgorde dan de standaardvolgorde? 

Nr Waarde Relatienummer

1

2

3

    Ik wil uitbetaling in de volgorde van de hoogste waarde eerst, ook als hierdoor (extra)       betalingsrechten vervallen.

RVO.nl heeft een standaardvolgorde voor de uitbetaling waarbij u zo veel mogelijk betalingsrechten behoudt. 

Betalingsrechten die dreigen te vervallen, komen het eerst in aanmerking. Daarna de betalingsrechten met de hoogste 

waarde.

    Ik wil zelf bepalen in welke volgorde mijn betalingsrechten worden uitbetaald. Ik geef hieronder de volgorde voor 

uitbetaling aan.

Klik op het betalingsrecht dat u wilt verplaatsen en gebruik de pijltjes om het betalingsrecht naar boven of naar beneden te 

verplaatsen. 

Heeft u voldoende grond in gebruik om al uw betalingsrechten in te zetten voor uitbetaling?

Betalingsrecht         Omvang

    Nee, ik kies voor de standaardvolgorde.
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Samenvatting GLB/Betalingsrechten

Betalingsrechten

Opgegeven oppervlakte voor uitbetalen betalingsrechten en vergroeningsbetaling ha

Opgegeven oppervlakte subsidiale landbouwgrond ha

Bouwland ha

Blijvend grasland ha

Tijdelijk grasland

Vlinderbloemigen

Braak

Nationale reserve voor grond die in 2015 voor het algemeen belang werd gebruikt ha

Percelen met noemenswaardige hinder ha

Ecologisch aandachtsgebied

Oppervlakte voor EA (opgegeven oppervlakte x weegfactor) ha

EA, bouwland ha

EA, anders dan bouwland ha

EA, volgteelt ha

Op basis van de opgegeven percelen voldoet u wel/niet aan de norm voor EA.

De hoofdactiviteit van uw bedrijf is niet agrarisch. U toont met een accountantsverklaring 

aan dat de landbouwactiviteiten een aanzienlijk deel uitmaken van de economische activeit 

van uw bedrijf.

Op basis van de opgegeven percelen bent u vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch 

aandachtsgebied

Aantal percelen
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Gewasdiversificatie

Oppervlakte grootste gewas ha

Percentage t.o.v. totaal bouwland %

Oppervlakte een na grootste gewas ha

Percentage t.o.v. totaal bouwland %

Op basis van de opgegeven percelen bent u vrijgesteld voor gewasdiversificatie

Op basis van de opgegeven percelen voldoet u wel/niet aan de norm voor gewasdiversificatie

Biologisch

Biologisch ha

In omschakeling naar biologisch, op certificaat ha

In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat ha

Ik geef RVO.nl toestemming om gegevens van SKAL te gebruiken voor controle van deze opgave.

Brede weersverzekering

Opgegeven oppervlakte voor brede weersverzekering ha

Oppervlakte in gebruik op 15 mei 2016 ha

Oppervlakte niet in gebruik op 15 mei 2016 ha

Oppervlakte per verzekeraar

Agriver ha

Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A. ha

Vereinigte Hagel ha

     Ik ben vrijgesteld van gewasdiversificatie omdat ik meer dan de helft van mijn bouwland vorig jaar niet in gebruik had. Daarnaast 

wordt op al het bouwland dat ik dit jaar in gebruik heb, een ander gewas verbouwd dan vorig jaar.

    Ik wil geen gebruik maken van de vrijstelling vergroening i.v.m. biologische productiewijze. 
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Graasdierpremie

Oppervlakte voor correctie grasland ha

Aantal schapen waarvoor premie is aangevraagd

Aantal runderen waarvoor premie is aangevraagd

          Klopt het overzicht van opgegeven percelen en aangevraagde grondgebonden regelingen? De percelen die u heeft opgegeven voor 

grondgebonden regelingen voldoen volgens u aan de voorwaarden.  

i 
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Samenvatting grond 

Totaal bedrijf

Mest

Totaal grond in gebruik of beheer Oppervlakte (ha)
Oppervlak

te (ha)

ha ha

Opgegeven oppervlakte per gewas

Gewas

<naam gewas> <aantal ha's>

Opgegeven oppervlakte per gebruikstitel

Eigendom ha  ha

Erfpacht ha  ha

Reguliere pacht ha  ha

Reguliere pacht, kortlopend ha  ha

Eenmalige pacht ha  ha

Teeltpacht ha  ha

Pacht van geringe oppervlakten ha  ha

Natuurpacht ha  ha

Geliberaliseerde pacht, langer dan 6 jaar ha  ha

Geliberaliseerde pacht, 6 jaar of korter ha  ha

GLB/Betalingsrechten

<aantal ha's>

Aantal 

percelen
Aantal percelen
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In gebruik van een terreinbeherende organisatie ha  ha

Tijdelijk gebruik in het kader van landinrichting ha  ha

Overige exploitatievormen ha  ha

Mest

Volgteelten

Beteelde oppervlakte ha

Fosfaatdifferentiatie PAL-waarde (grasland) ha

Pw-waarde (bouwland) ha

Percentage Grasland

Op basis van de opgegeven percelen is het percentage grasland minder dan 80%. 

          Klopt het overzicht van opgegeven percelen en aangevraagde grondgebonden regelingen? De percelen die u heeft opgegeven voor 

grondgebonden regelingen voldoen volgens u aan de voorwaarden.  

i 
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Regeling SNL

Wat gaat u doen

U vult in de volgende schermen per beheereenheid in of u een betaalverzoek wilt doen. Dit doet u voor de beheereenheden waarvan u op 

15 mei 2016 beheerder bent. U kunt alleen betaalverzoeken indienen als u een aanvraag heeft gedaan voor de subsidie Natuur- en 

landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a). Beheereenheden waarvoor u Agrarisch Natuur en 

Landschapsbeheer (ANLb) krijgt, geeft u hier niet op.

Voor beheereenheden SNL-a  die u heeft aangevraagd of die aan u zijn toegewezen zijn de gegevens al vooringevuld. Beheereenheden 

SNL-a waarvan u het beheer heeft overgenomen kunt u op de kaart opzoeken, selecteren en toevoegen.  
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Regeling SNL - beheereenheden

Beheereenheden
Status BE-

nummer

Aanvraag-

nummer

Pakket Omvang Gewijzigd

e omvang

Betaal-

verzoek

In onderstaand overzicht ziet u uw beheereenheden waarvoor u een betaalverzoek kunt doen. U geeft hier per 

beheereenheidnummer aan of u een betaalverzoek of geen betaalverzoek wilt indienen. Klik op Bewerken om de gegevens 

van de beheereenheid te tonen. Vervolgens controleert u de gegevens en past deze waar nodig aan. Nadat u heeft geklikt 

op de knop 'Opslaan' of 'Opslaan en volgende beheereenheid', krijgt de beheereenheid een groen vinkje. U moet alle 

beheereenheden controleren. Wilt u een beheereenheid toevoegen of een afgewezen beheereenheid toevoegen? Gebruik 

dan de knoppen onderaan de pagina. 

Soort
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Beheereenheid

Aanvraagnummer SNL:

Pakket:

Omvang: ha/stuks/meters

Betaalverzoek

Ik doe een betaalverzoek voor de volgende omvang:

ha

ha

Ik doe geen betaalverzoek

Beheereenheidnummer:

<andere omvang>

<Afbeelding kaart>
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Selecteer de beheereenheid op de kaart

Aanvraagnummer SNL:

Pakket:

Omvang: ha/stuks/meters

Betaalverzoek

Ik doe een betaalverzoek voor de volgende omvang:

ha

ha

Ik doe geen betaalverzoek

<andere omvang>

Beheereenheidnummer:

<Afbeelding kaart>
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Toevoegen afgewezen beheereenheid

Aanvraagnummer SNL:

Pakket:

Betaalverzoek

Ik doe een betaalverzoek voor de volgende omvang:

ha

Ik doe geen betaalverzoek

       Klik op een eigen perceel om een afgewezen beheereenheid toe te voegen.

Beheereenheidnummer:

<Afbeelding kaart>

i 
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Tuinbouw onder glas: groenten
 op 15 mei 2016

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Groentezaden

Komkommers

Kropsla (alle sla in kropvorm)

Opkweekmateriaal groenten

Paprika, geel

Aardbeien, in betreedbare plastic tunnels

Aardbeien, onder glas

Andijvie

Aubergines

Courgette

Paprika, groen
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m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Totale oppervlakte groenten onder glas m2

waarvan:              biologisch geteeld  m²

          in omschakeling naar biologisch  m²

Assimilatiebelichting/groeilicht groenten onder glas m²

Tomaten, los (rond, vlees, tussentype)

Tomaten, tros (inclusief fijne trostomaten)

Overige groenten (inclusief meloenen)

Paprika, rood

Paprika, overige

Radijs

Tomaten, cherry
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Tuinbouw onder glas: fruit
 op 15 mei 2016

Fruit onder glas m²

waarvan: biologisch geteeld  m²

in omschakeling naar biologisch  m²

Pagina 44 van 100



Startpagina Opgave Print Help Ingelogd als 

Tuinbouw onder glas: bloemkwekerijgewassen
op 15 mei 2016

snijbloemen

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Eustoma russellianum

Fresia's

Gerbera's

Lelies

Orchideeën (snijbloemen)

Alstroemeria

Anjers

Anthurium (snijbloemen)

Chrysanten

Rozen
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m²

overig

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Totale oppervlakte bloemkwekerijgewassen m²

waarvan:               biologisch geteeld  m²

                            in omschakeling naar biologisch  m²

Assimilatiebelichting/groeilicht bloemkwekerijgewassen onder glas m²

Bloemzaden

Perkplanten

Opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen

Overige bloemkwekerijgewassen

Overige snijbloemen

Potplanten, voor de bloei

Potplanten, bladplanten

Amaryllisbollen

Pagina 46 van 100



Startpagina Opgave Print Help Ingelogd als 

Tuinbouw onder glas: boomkwekerijgewassen en vaste planten
 op 15 mei 2016

Vermeerdering en/of aantrekking m²

Volledige teelt onder glas m²

Totale oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten m²

waarvan:       biologisch geteeld  m²

      in omschakeling naar biologisch  m²

Pagina 47 van 100



Startpagina Opgave Print Help Ingelogd als 

Tuinbouw onder glas: gebruikstitel
 op 15 mei 2016

Oppervlakte Tuinbouw onder glas door u opgegeven m2

Eigendom m2

Erfpacht m2

Pacht m2

Overige gebruikstitels m2
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Bollenbroei

Tulpen gebroeid in seizoen 2015/2016 000   stuks

Hyacinten gebroeid in seizoen 2015/2016 000   stuks

Narcisbollen gebroeid in seizoen 2015/2016 kg

Overige bollen gebroeid in seizoen 2015/2016 kg
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Paddenstoelenteelt

Champignons

Aantal cellen stuks

Oppervlakte met de hand geoogst m2

Oppervlakte machinaal geoogst m2

+

Totale beteelbare oppervlakte champignons m2

Substraatverbruik in 2015 ton

Overige eetbare paddenstoelen

Substraatverbruik in 2015 ton
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Witloftrek

Oppervlakte witlofwortelen geteeld in 2015 waarvan u in seizoen ha

2015/2016 witlof heeft getrokken

Oppervlakte beschikbaar voor witlof in bakken in 2015/2016 m²
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Warmtekrachtinstallaties in eigendom of beheer

Wat was het totaal elektrisch vermogen op 31 december 2015? Mwe
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Emissieaangifte CO2

Hoeveel locaties verwarmde glasopstand had u in 2015 in gebruik?

Locatie toevoegen

Locatie 1 Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Straat

Plaats

Selecteer kas

Heeft u voor deze locatie warmte afgenomen van derden?

     Ja

     Nee

Totale hoeveelheid warmte van derden op deze locatie Gj

 m3

Totale emissie van de locatie  ton CO2

Kas toevoegen

Aardgasverbruik van deze locatie (volgens jaarnota)

<BAG-ID>

Kenmerk
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<Afbeelding kaart>

Selecteer kas op de kaart 
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Gewassen

Vervolg locatie 1

Wat is de totale oppervlakte glasopstand van deze locatie? m2

Hoofdgewas onder glas

    Oppervlakte m2

Tweede gewas  onder glas

    Oppervlakte m2

Overige gewassen onder glas

    Oppervlakte m2

Totale oppervlakte onder glas m2
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Verbruik en emissie

Vervolg locatie 1

Valt deze locatie onder het Europese systeem voor emissiehandel (EU-ETS)?

    Ja

    Nee

Vergunningnummer

Aantal warmteleveranciers

Leverancier 1

KvK-nummer leverancier

Naam

Postcode Huisnummer

Neemt deze warmteleverancier zelf deel aan het CO2-sectorsysteem?

      Ja

      Nee
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Doet deze warmteleverancier mee aan het Europese systeem voor emissiehandel (EU-ETS)?

     Ja

     Nee

Vergunningnummer bij deelname leverancier aan EU-ETS

Beschikt u over de totaalgegevens van deze warmteleverancier?

      Ja

      Nee

m3

Hoeveel elektriciteit heeft deze leverancier in totaal aan het net geleverd? kWh

Hoeveel warmte heeft deze leverancier totaal geleverd (incl. eigen verbruik) GJ

Hoeveel warmte heeft u van deze leverancier afgenomen in 2015? GJ

Emissie afname warmte ton CO2

Hoeveel gas heeft deze leverancier in totaal gebruikt?

Leverancier  toevoegen 
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Verbruik en emissie

Vervolg locatie 1

Heeft deze locatie een aardgasaansluiting? 

     Ja

     Nee

Vul voor iedere aardgasaansluiting het EAN en het aardgasverbruik in (volgens jaarnota)

Gasverbruik

m3

m3

Totale aardgasafname m3

Emissie gasverbruik ton CO2

Totale emissie van de locatie ton CO2

Levert de locatie d.m.v. WKK elektriciteit terug aan het net? 

     Ja

     Nee

EAN
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Aan het net geleverde elektriciteit (volgens jaarnota)

Totale teruglevering kWh

Totale emissie van alle locaties ton CO2

kWh

EAN

Locatie toevoegen
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Bedrijfsoppervlakte
 op 15 mei 2016

Grond in Nederland

Gewassen open grond ha

Landschapselementen ha

Tuinbouw onder glas ha

ha

Overige grond (bijvoorbeeld erf, gebouwen, sloten) ha

+

Totaal bedrijfsoppervlakte in Nederland ha

Grond in het buitenland

Percelen in België ha

Percelen in Duitsland ha

Grond geschikt voor landbouw (exclusief braak) maar niet zo in gebruik 

(bijvoorbeeld kampeerterrein)
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Dieren

Heeft u dieren op 1 april 2016?

       Ja

       Nee

Welke diersoort(en) heeft u?

[] Rundvee

[] Varkens  

[] Kippen

[] Overig pluimvee

[] Paarden, pony's en ezels

[] Schapen en geiten

[] Konijnen

[] Nertsen

[] Overige dieren 
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Voor welke dieren heeft u huisvesting op 1 april 2016?

[] Rundvee

[] Varkens

[] Kippen

[] Kalkoenen

[] Eenden

[] Schapen en geiten

[] Konijnen

[] Nertsen
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Rundvee
op 1 april 2016

Aantal runderen in I&R centrale databank op 1 april

Jongvee voor de melkveehouderijjonger dan 1 jaar  vrouwelijk

mannelijk

1 tot 2 jaar vrouwelijk

mannelijk

2 jaar of ouder vrouwelijk (nog nooit gekalfd)

Melk- en kalfkoeien
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Rundvee (vervolg)
op 1 april 2016

Aantal runderen in de I&R centrale databank op 1 april

Vleeskalveren voor de witvleesproductie

voor de rosévleesproductie

Ander jongvee voor jonger dan 1 jaar   vrouwelijk

de vleesproductie

(inclusief ossen)

mannelijk

1 tot 2 jaar vrouwelijk

mannelijk

2 jaar of ouder vrouwelijk (nog nooit gekalfd)

Stieren (2 jaar of ouder)

Overige koeien
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Totaal aantal runderen 

 

waarvan: biologisch gehouden

in omschakeling naar biologisch
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Rundvee: huisvesting
op 1 april 2016

kenmerk staltype

Selecteer stal<BAG-id>

jaar ingebruikname

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. Via de knop ‘Selecteer stal’ kunt u de stal selecteren 

waarin uw dieren zijn gehuisvest. Stallen worden op de kaart gekenmerkt met de kleur rood.

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. U ziet de ingevulde gegevens uit de Gecombineerde 

opgave 2015 al staan. Controleer deze gegevens, wijzig ze als dit nodig is en vul het gemiddeld aantal dieren 2015 in. U 

kunt ook stallen toevoegen of verwijderen.

waarvan 

melkkoeien

gemiddeld aantal dieren 2015

Stal toevoegen 

Selecteer 
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Varkens
op 1 april 2016

Biggen nog bij de zeug  

overige (gespeend)  

Vleesvarkenstot 50 kg  

50 - 80 kg  

80 - 110 kg  

110 kg en zwaarder  

Fokvarkenstot 50 kg opfokzeugen en opfokberen  

50 kg of meer gedekte zeugen nog niet eerder gebigd  

overige  

niet gedekte zeugen nog nooit gedekt  

bij de biggen  
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overige (gust)  

dekberen nog niet dekrijp  

dekrijp  

Totaal aantal varkens  

 

waarvan: biologisch gehouden

in omschakeling naar biologisch

Voert u uw varkens brijvoer?

Ja

Ja

Aantal met brijvoer gevoerde varkens op 1 april 2016
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Varkens: huisvesting
op 1 april 2016

kenmerk staltype gemiddeld 

aantal 

dieren 

2015

jaar 

ingebruik

name

<BAG-id>

additionele (nageschakelde) techniek

     drijvende ballen in de mest 

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. Via de knop ‘Selecteer stal’ kunt u de stal selecteren 

waarin uw dieren zijn gehuisvest. Stallen worden op de kaart gekenmerkt met de kleur rood. 

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. U ziet de ingevulde gegevens uit de Gecombineerde 

opgave 2015 al staan. Controleer deze gegevens, wijzig ze als dit nodig is en vul het gemiddeld aantal dieren 2015 in. U 

kunt ook stallen toevoegen of verwijderen.

Stal toevoegen 

Selecteer stal 
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Kippen
op 1 april 2016

Vleeskuikens

Vleeskuikens  

Ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 18 weken  

18 weken of ouder  

Leghennen

Leghennen jonger dan 18 weken (inclusief kuikens)  

18 weken tot 20 maanden  

20 maanden of ouder  

 

Ouderdieren van leghennen jonger dan 18 weken  

18 weken of ouder  

Totaal aantal kippen  

 

waarvan: biologisch gehouden

in omschakeling naar biologisch
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Kippen: huisvesting
op 1 april 2016

kenmerk staltype

Selecteer stal <BAG-id>

additionele (nageschakelde) techniek

jaar ingebruiknamegemiddeld aantal 

dieren 2015

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. Via de knop ‘Selecteer stal’ kunt u de stal selecteren 

waarin uw dieren zijn gehuisvest. Stallen worden op de kaart gekenmerkt met de kleur rood. 

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. U ziet de ingevulde gegevens uit de Gecombineerde 

opgave 2015 al staan. Controleer deze gegevens, wijzig ze als dit nodig is en vul het gemiddeld aantal dieren 2015 in. U 

kunt ook stallen toevoegen of verwijderen.

Stal toevoegen 
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Overig pluimvee
op 1 april 2016

Eenden voor de vleesproductie (inclusief ouderdieren)  

 

Kalkoenen  

Ganzen

Overig pluimvee 

waarvan vrouwelijk geslachtsrijp:

Emoes

Fazanten

Helmparelhoenders

Nandoes

Patrijzen

Struisvogels
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Vleesduiven

Totaal aantal eenden, kalkoenen, ganzen en overig pluimvee

 

waarvan: biologisch gehouden

in omschakeling naar biologisch
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Eenden: huisvesting
op 1 april 2016

kenmerk staltype gemiddeld 

aantal 

dieren 

2015

jaar 

ingebruik

name

<BAG-id>

additionele (nageschakelde) techniek

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. Via de knop ‘Selecteer stal’ kunt u de stal selecteren 

waarin uw dieren zijn gehuisvest. Stallen worden op de kaart gekenmerkt met de kleur rood.

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. U ziet de ingevulde gegevens uit de Gecombineerde 

opgave 2015 al staan. Controleer deze gegevens, wijzig ze als dit nodig is en vul het gemiddeld aantal dieren 2015 in. U 

kunt ook stallen toevoegen of verwijderen.

Stal toevoegen 

Selecteer stal 
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Kalkoenen: huisvesting
op 1 april 2016

kenmerk staltype gemiddeld 

aantal 

dieren 

2015

jaar 

ingebruik

name

<BAG-id>

additionele (nageschakelde) techniek

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. U ziet de ingevulde gegevens uit de Gecombineerde 

opgave 2015 al staan. Controleer deze gegevens, wijzig ze als dit nodig is en vul het gemiddeld aantal dieren 2015 in. U 

kunt ook stallen toevoegen of verwijderen.

In de volgende velden geeft u de huisvesting van uw dieren aan. Via de knop ‘Selecteer stal’ kunt u de stal selecteren waarin uw dieren 

zijn gehuisvest. Stallen worden op de kaart gekenmerkt met de kleur rood.

Stal toevoegen 

Selecteer stal 
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Paarden, pony's en ezels
op 1 april 2016

Paarden (groter of gelijk aan 157 cm)

Fokpaarden jonger dan 3 jaar

3 jaar of ouder

Overige paarden jonger dan 3 jaar

3 jaar of ouder

Pony's (kleiner dan 157 cm)

jonger dan 3 jaar

3 jaar of ouder

Ezels

6 maanden of ouder

Totaal aantal paarden, pony's en ezels
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Schapen en geiten
op 1 april 2016

Aantal schapen en geiten in I&R centrale databank op 1 april

Schapen

Lammeren (jonger dan 1 jaar, nog nooit gelammerd)

Overige schapen vrouwelijk

mannelijk

Totaal aantal schapen

waarvan: biologisch gehouden

in omschakeling naar biologisch

Geiten

Melkgeiten jonger dan 1 jaar

1 jaar of ouder

Overige geiten vrouwelijk jonger dan 1 jaar
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1 jaar of ouder

mannelijk jonger dan 1 jaar

1 jaar of ouder

Totaal aantal geiten 

 

waarvan: biologisch gehouden

in omschakeling naar biologisch
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Stalbezetting schapen en geiten

Gemiddelde stalbezetting 2015

Schapen  

Geiten
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Konijnen
op 1 april 2016

Gespeende vleeskonijnen

Voedsters (alleen moederdieren)

Totaal aantal konijnen 
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Stalbezetting konijnen

Gemiddelde stalbezetting 2015

Konijnen  
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Nertsen
op 1 april 2016

Nertsen (alleen moederdieren)
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Stalbezetting nertsen

Gemiddelde stalbezetting 2015

Nertsen  
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Overige dieren 
op 1 april 2016

 

Damherten

Damherten, 3 maanden en ouder voor de slachterij

Edelherten Midden-Europees

Edelherten Midden-Europees, 6 tot 12 maanden voor de slachterij

Edelherten Midden-Europees, 12 maanden en ouder voor de slachterij

Knaagdieren

Bruine ratten

Cavia's

Gerbils

Goudhamsters

Damherten, hinden voor de fokkerij (inclusief kalveren jonger dan 3 maanden met 

bijbehorende bokken)

Edelherten Midden-Europees, hinden voor de fokkerij 

(inclusief kalveren jonger dan 6 maanden met bijbehorende bokken)
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Tamme muizen

Waterbuffels

Waterbuffels, tenminste éénmaal gekalfd

Waterbuffels, jongvee tot 2 jaar

Totaal aantal overige dieren
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Verbrede landbouw

Welke verbrede landbouwactiviteit(en) voert u uit op uw bedrijf? 

Toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding 

Verwerken landbouwproducten

Verkopen landbouwproducten aan de consument

Zorglandbouw

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van een beheerovereenkomst

Energieproductie door opwekking van hernnieuwbare energie voor eigen gebruik 

(niet de teelt van energiegewassen)

Energieproductie door opwekking van hernieuwbare energie voor levering aan derden 

(niet de teelt van energiegewassen)

Aquacultuur

Agrarisch loonwerk voor derden

Niet-agrarisch loonwerk voor derden

Boerderij educatie 

Agrarische kinderopvang 

Geen van bovenstaande

Hoeveel procent van de totale bruto opbrengst van uw bedrijf (inclusief subsidies) 

komt uit de verbrede landbouw?

     Stalling van goederen (zoals caravans of boten) of dieren (zoals dierenpension) van derden 
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Uitvoering verbredingsactiviteiten

Wie is betrokken bij de uitvoering van de verbredingsactiviteiten van het bedrijf?

(meerdere antwoorden mogelijk)

als hoofdactiviteit

als nevenactiviteit

Meewerkende familie

als hoofdactiviteit als nevenactiviteit

Aantal personen

Regelmatig meewerkende personen

als hoofdactiviteit als nevenactiviteit

Aantal personen

Bedrijfshoofd
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Beregening

Welke oppervlakte landbouwgrond kunt u beregenen met de voor u beschikbare hulpmiddelen? ha

Welke oppervlakte heeft u tenminste eenmaal beregend van april 2015 tot en met maart 2016? ha

Deze vragen vult u niet in voor teelten onder glas en beregening om nachtvorstschade in de fruitteelt te bestrijden.
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Vorm van beregening

Oppervlakte-irrigatie (overstroming, vorendrainage)

Sproeien, spuiten of gieten

Druppelbevloeiing

Welke waterbron(nen) gebruikt u voor beregening? 

Grondwater

Oppervlaktewater op uw bedrijf (vijvers, bekkens en reservoirs)

Oppervlaktewater buiten uw bedrijf (meren, rivieren, sloten)

Water van een gemeenschappelijke voorziening (drinkwaterleiding)

Overig (bijvoorbeeld ontzilt water, gezuiverd afvalwater)

Welke vorm(en) van beregening heeft u toegepast van april 2015 tot en met maart 2016? 
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Bodembewerking en conservering op bouwland

Kerende bodembewerking (ploeg, spitmachine) ha

Niet kerende bodembewerking (minimale bewerking) ha

Geen bodembewerking (direct zaaimethode) ha

Normale wintergewassen ha

Bodembedekkers of tussengewassen ha

Plantenresten ha

Onbeteelde grond ha

Meerjarig gewas aangeplant vóór 1 april 2015 ha

Drie of meerjarige teelten ha

Welke vorm(en) van bodemconservering heeft u gebruikt op bouwland in de afgelopen winterperiode?

Op welke manier heeft u uw bouwland bewerkt van april 2015 tot en met maart 2016?
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Beweiding en excretie 2016

Heeft u in 2016 grasland dat u gebruikt voor beweiding van graasdieren?

Ja

Nee

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

Ja

Nee

Ja

Nee

Maakt u gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie?

Ja

Nee

Is het aantal stuks jongvee dat u weidt kleiner dan het aantal ouderdieren op het bedrijf?
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Beweiding in 2015

Ja 

Nee

Nee

Ja, alle melkgevende melkkoeien zijn geweid

Ja, een deel van de melkgevende melkkoeien zijn geweid

Percentage geweid %

Aantal weken alleen overdag geweid

Aantal weken dag en nacht geweid

Hoeveel melkgevende melkkoeien waren in het weideseizoen 2015 gemiddeld aanwezig op uw bedrijf? 

Zijn de melkgevende melkkoeien geweid? 

Had u in het weideseizoen 2015 melkgevende melkkoeien op uw bedrijf?
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Toediening dierlijke mest

Heeft u op uw bedrijf dierlijke mest toegediend in de periode van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016?

      Ja

      Nee

Geef van de totale hoeveelheid toegediende mest de verdeling per mestsoort aan

% van de toegediende mest

 Totaal 100

Resultaat mesttoediening

Grasland

Bouwland

%

Bouwland

%

Vaste mest: werkresultaat mesttoediening

U maakt hier per werkresultaat een verdeling van de totaal  toegediende m3 vaste mest op grasland en bouwland. Geef de 

verdeling in percentages aan, de totalen bij elkaar opgeteld is 100%.

Vaste mest

Drijfmest

Hoeveelheid toegediende vaste mest 

Niet beteeld Beteeld

Bouwland

Mest bovengronds toegediend en 

binnen 4 uur ondergewerkt

Mest bovengronds toegediend en 

na 4 uur ondergewerkt
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Grasland

Bouwland % % %

Totalen % % %

De mest ligt verdeeld over het 

perceel na bovengronds toedienen
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Toediening dierlijke mest (vervolg)

Grasland

Niet beteeld Beteeld

Bouwland %

%

Bovengronds, in één werkgang

% %

%

U maakt hier per werkresultaat een verdeling van de totaal toegediende m3 drijfmest op grasland en bouwland. Geef de 

verdeling in percentages aan, de totalen bij elkaar opgeteld is 100%.

Drijfmest: werkresultaat mesttoediening

Grasland

Bouwland

Mest ligt verdeeld over het perceel

Breedwerpig bovengronds toedienen

Machine ver boven de grond houden

GraslandMest ligt in strookjes op de grond 

Bij juist gebruik van sleepvoetmachine

Gebruik sleufkouter/zodenbemester die geen sleuf 

maakt en niet snijdt

Resultaat mesttoediening

Bouwland

Hoeveelheid toegediende drijfmest

BouwlandMest op de grond gebracht en ondergewerkt

Mest direct in de grond ingebracht

Bouwlandinjecteur d.m.v. injectietanden

Pagina 95 van 100



%

% % %

Totalen % % %

% % %

Bouwland

Mest geheel in sleufjes in de grond gebracht

Bij juist gebruik zodenbemester

Grasland

Mest ligt deels in sleufjes in de grond en deels op de 

grond

Gebruik sleufkouter

Ondiep werken met zodenbemester

Grasland

aangevoerd naar de bemester?

Welk deel (in %) van de drijfmest is via een slang 
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Mest be- en verwerking

      Ja 

      Nee 

Bewerkt of verwerkt u mest op uw bedrijf?
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Etiketten hennep

Aantal etiketten

Aantal etiketten

Ontvangst etiketten door RVO.nl

De uiterste datum dat wij deze etiketten moeten hebben ontvangen hangt af van de zaaidatum.

Zaaidatum Uiterste ontvangstdatum etiketten

Voor of op 15 mei 2016

Na 15 mei 2016

Stuur de etiketten naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Postbus 40211

 8004 DE Zwolle

30 juni 2016

Om betalingsrechten uit te laten betalen op een perceel hennep moet u de officiële etiketten van het zaaizaad naar ons 

opsturen. Vermeld hier het aantal etiketten dat u opstuurt.

Zorg ervoor dat voor ons duidelijk is bij welk aanvraagnummer Gecombineerde opgave de etiketten horen. Bijvoorbeeld 

door het meesturen van een kopie van de ontvangstbevestiging of een brief met daarin het aanvraagnummer en 

relatienummer of KvK-nummer. Alleen dan kunnen wij de etiketten bij de juiste Gecombineerde opgave registreren.

15 mei 2016
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Over deze opgave

Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld?

     Zelf

 uur min

    Ja

    Nee

Uw KvK-nummer is nog niet bekend bij RVO.nl. Vul hier uw KvK-nummer in

E-mailadres voor ontvangstbevestiging

Uw e-mailadres voor de ontvangstbevestiging

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het inlezen/ verzamelen van informatie voor het invullen 

van de opgave exclusief het bijwerken van de perceelsregistratie?

Bent u als agrarisch ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

De overheid weet dat de administratieve lasten die deze opgave met zich meebrengt hoog zijn. Door het beantwoorden van deze vragen 

geeft u ons een indicatie van de tijd die u nodig had om de opgave in te vullen. De tijd die u heeft besteed aan het bijwerken van uw 

percelen, telt u hier niet mee.

Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres

E-mailadres adviseur voor de ontvangstbevestiging

Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur

     Adviseur 

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de opgave exclusief het bijwerken van de 

perceelsregistratie?

Pagina 99 van 100



Startpagina Opgave Print Help Ingelogd als 

Ondertekening

 

Overzicht ingevulde Gecombineerde opgave

Overzicht ingevulde Opgave Percelen

Overzicht ingevuld Verzoek Uitbetaling SNL-a

[]  Ik verklaar dat ik:

 - de opgave volledig en naar waarheid heb ingevuld

 - bekend ben met de regels en verplichtingen van het Gemeenschappelijk

 landbouwbeleid, de Landbouwwet en, het mestbeleid.

 - landbouwer ben (van toepassing als u subsidies aanvraagt met deze opgave)

Onderteken de opgave met TAN-code

Volgnummer TAN-code <volgnummer>

TAN-code

Het versturen van de opgave kan enkele minuten duren. 

U kunt uw ingevulde gegevens controleren voordat u uw opgave ondertekent en verstuurt. Klik op het 

overzicht om uw ingevulde opgave te bekijken. 

i  Om de opgave te kunnen bekijken heeft u een pdf-reader nodig. Heeft u deze niet download dan hier Adobe reader.
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