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Landbouwtelling, Gebruik gewaspercelen en 
de Verzamelaanvraag

Gecombineerde 
opgave 2005

Vul bij wijzigingen van bovenstaande gegevens het bijgevoegde Wijzigingsformulier relatiegegevens in en stuur deze met deze opgave terug.

WAAROM DIT FORMULIER?                                                      

Met de Gecombineerde opgave 2005 doet u opgave voor: 
•  Landbouwtelling -  voor de statistieken (CBS) en de administratie (uitvoering en landbouwbeleid). Deze opgave is het
   beschrijvingsbiljet, zoals dat is vastgesteld door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
   (art. 25 van de Landbouwwet). Het verstrekken van de juiste en volledige gegevens ten behoeve van de 
   landbouwtelling is verplicht volgens artikel 24 van de Landbouwwet.
•  Gebruik gewaspercelen - voor verificatie Meststoffenwet. 
•  Verzamelaanvraag - subsidieaanvraag voor steunregelingen genoemd bij onderdeel 1 en een verplichting voor steun-
   regelingen genoemd bij onderdeel 2.

1.  STEUNREGELINGEN WAARVOOR DE VERZAMELAANVRAAG DE SUBSIDIEAANVRAAG IS  

Kruis bij elke steunregeling aan of u hier wel of niet voor in aanmerking wilt komen.

Melkpremie u  

Nee u  

Ja  U kunt alleen in aanmerking komen voor melkpremie indien u melkproducent 
    bent en beschikt over een bij de COS geregistreerd gebruiksquotum. 

Akkerbouwgewassen u  

Nee u  

Ja Indien u akkerbouwsteun aanvraagt voor een oppervlakte die nodig is om  
    92 ton of meer te produceren, heeft u een braakverplichting. 

Eiwitbonus u  

Nee u  

Ja

Energiegewassen u  

Nee u  

Ja

Noten u  

Nee u  

Ja 

Zetmeelaardappelen u  

Nee u  

Ja

Zaaizaden u  

Nee u  

Ja

Extensiveringsbedrag u  

Nee u  

Ja Zo ja, geef gewaspercelen op als extensiveringsareaal met bijdragecode 800. 
    Vul ook onderstaande vragen in. 

   
    Aan welke gemiddelde veebezetting verklaart u te voldoen:

    u  

minder dan 1,40 GVE/ha    u  

1,40 GVE/ha tot en met 1,80 GVE/ha

         Vermeld de UBN-nummers van uw bedrijf waarop in 2005 runderen 
         worden gehouden:

         0111112    0111112    0111112
         0111112    0111112    0111112
2. STEUNREGELINGEN WAARVOOR DE VERZAMELAANVRAAG EEN VERPLICHTING IS  

De verzamelaanvraag is voor onderstaande steunregelingen een verplichting naast het indienen van een aparte premieaanvraag of, in geval
van gedroogde voedergewassen, het sluiten van een contract.
Kruis bij elke steunregeling aan of u hier wel of niet een premieaanvraag voor gaat indienen of een contract gaat afsluiten.

Ooipremie u  

Nee u  

Ja

Slachtpremie u  

Nee u  

Ja

Premie mannelijke runderen  u  

Nee u  

Ja Indien u steun aanvraagt voor meer dan 15 grootvee-eenheden (GVE) (incl. 
en/of zoogkoeien   melkquotum en ooien) dient u gewaspercelen op te geven als voederareaal
    met bijdragecode 800 of 805. 

Gedroogde voedergewassen u  

Nee u  

Ja

Ook indien u bij alle steunregelingen ‘Nee’ heeft aangekruist moet u de Gecombineerde opgave 2005 indienen voor uw opgave Landbouwtelling.
Ga verder met onderdeel A BEDRIJFSGEGEVENS.

Indieningsperiode van 1 april tot en met 15 mei 2005

(alleen in combinatie met 
premie voor mannelijke 
runderen en/of zoogkoeien)
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* Zie hoofdstuk 2, onderdeel A in de toelichting.

 A BEDRIJFSGEGEVENS                                                             

A1 GEGEVENS BEDRIJFSHOOFD(EN)                                          

Deze vraag is alleen van toepassing op bedrijfshoofden die geregistreerd zijn bij Dienst Regelingen en die voor eigen risico een land- of 
tuinbouwbedrijf exploiteren. In een maatschap zijn dit de maten, in een vennootschap de vennoten. Voor een rechtspersoon dient hier de 
bedrijfsleider te worden opgegeven. Vermeld bij meer dan vijf bedrijfshoofden de gegevens van de vijf oudste bedrijfshoofden. 
Vul de gegevens van de echtgenoten die geen bedrijfshoofd zijn in bij A3. 

Bij vraag 1 t/m 6 staat reeds vermeld hoe u bij ons geregistreerd staat. Indien deze gegevens niet kloppen kunt u op de regel direct onder 
de vraag aangeven wat de juiste gegevens zijn. Zijn de gegevens correct dan hoeft u niks in te vullen. Van bedrijven die na 1 april 2004 zijn 
ontstaan of gemuteerd zijn, worden geen gegevens voorgedrukt. In dit geval moet u uw gegevens zelf invullen.*

 
  bedrijfshoofd 1/   bedrijfshoofd 2  bedrijfshoofd 3  bedrijfshoofd 4  bedrijfshoofd 5
  bedrijfsleider 

    
1. Geboortejaar

  19 02   

01  19 02   

71  19 02   

81  19 02   

91  19 02   

101 

2. Man/vrouw

  u  

M   u  

V   02   u  

M   u  

V   72   
 

u  

M  u  

V   82   u  

M   u  

V   92   u  

M   u  

V   102 

3. Bent u een rustend agrariër?
 Een rustend agrariër is een bedrijfshoofd van vijftig jaar of ouder die zijn/haar bedrijf grotendeels heeft beëindigd en voordien het 
 merendeel van de inkomsten ontleende aan het eigen agrarische bedrijf.

  bedrijfshoofd 1/   bedrijfshoofd 2  bedrijfshoofd 3  bedrijfshoofd 4  bedrijfshoofd 5
  bedrijfsleider     

  u  

Ja   u  

Nee 08   u  

Ja   u  

Nee 78   u  

Ja   u  

Nee 88   u  

Ja   u  

Nee 98 u  

Ja   u  

Nee 108

4. Oefent u naast uw beroep als bedrijfshoofd/bedrijfsleider nog een ander beroep uit?
 Met een ander beroep wordt niet bedoeld de nevenactiviteiten van het agrarische bedrijf. 

  bedrijfshoofd 1/   bedrijfshoofd 2  bedrijfshoofd 3  bedrijfshoofd 4  bedrijfshoofd 5
  bedrijfsleider     

  
 
  u  

Ja   u  

Nee 04   u  

Ja   u  

Nee 74   u  

Ja   u  

Nee 84   u  

Ja   u  

Nee 94   u  

Ja   u  

Nee 104 
 
        Zo nee, ga door met vraag 7.

5. Zo ja, oefent u dit beroep zelfstandig (ZS) of in loondienst (LD) uit?
 
  bedrijfshoofd 1/   bedrijfshoofd 2  bedrijfshoofd 3  bedrijfshoofd 4  bedrijfshoofd 5
  bedrijfsleider     

 

  u  

ZS   u  

LD 06  u  

ZS   u  

LD 76   u  

ZS   u  

LD 86   u  

ZS  u  

LD 96   u  

ZS  u  

LD 106

6. Besteedt u meer tijd aan dit andere beroep dan aan het agrarisch bedrijf?
  
  bedrijfshoofd 1/   bedrijfshoofd 2  bedrijfshoofd 3  bedrijfshoofd 4  bedrijfshoofd 5
  bedrijfsleider     

 

  u  

Ja   u  

Nee 07   u  

Ja   u  

Nee 77   u  

Ja   u  

Nee 87   u  

Ja   u  

Nee 97   u  

Ja   u  

Nee 107
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* Eerstegraads: ouders en kinderen. Tweedegraads: grootouders, broers, zusters, kleinkinderen.
** Voormalige hogescholen zijn de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW/LHW), de Technische Universiteit Delft (TUD/THD) 
 en de universiteit Twente (UT/THT).

A1 VERVOLG GEGEVENS BEDRIJFSHOOFD(EN)                          

7. Bent u voor het merendeel verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding?
 Als de dagelijkse leiding gedelegeerd is aan een medewerker die geen bedrijfshoofd is, kunt u bij alle bedrijfshoofden ‘nee’ aankruisen. 
 Indien meerdere bedrijfshoofden een even groot aandeel hebben in de dagelijkse leiding, kunt u bij deze bedrijfshoofden ‘ja’ aankruisen.

  bedrijfshoofd 1/   bedrijfshoofd 2  bedrijfshoofd 3  bedrijfshoofd 4  bedrijfshoofd 5
  bedrijfsleider     

  u  

Ja  u  

Nee 126   u  

Ja  u  

Nee  127   u  

Ja  u  

Nee  128   u  

Ja  u  

Nee  129   u  

Ja  u  

Nee  130

8. Wat was de gemiddelde arbeidstijd per week op het agrarisch bedrijf in de periode april 2004 t/m maart 2005?

  bedrijfshoofd 1/   bedrijfshoofd 2  bedrijfshoofd 3  bedrijfshoofd 4  bedrijfshoofd 5
  bedrijfsleider     

  u  

38 uur of meer  65   u  

38 uur of meer 66 u  

38 uur of meer 67 u  

38 uur of meer 68 u  

38 uur of meer 69

  u  

30 tot 38 uur  u  

30 tot 38 uur  u  

30 tot 38 uur   u  

30 tot 38 uur  u  

30 tot 38 uur   

  u  

20 tot 30 uur  u  

20 tot 30 uur  u  

20 tot 30 uur   u  

20 tot 30 uur   u  

20 tot 30 uur   

  u  

10 tot 20 uur  u  

10 tot 20 uur  u  

10 tot 20 uur   u  

10 tot 20 uur  u  

10 tot 20 uur   

  u  

1 tot 10 uur   u  

1 tot 10 uur  u  

1 tot 10 uur  u  

1 tot 10 uur  u  

1 tot 10 uur 

9. Als er meerdere bedrijfshoofden zijn, zijn zij dan allen eerste- of tweedegraads* familieleden van elkaar, 
 met elkaar getrouwd of samenwonend?        u  

Ja       u  

Nee  116 

A2 SCHOOLOPLEIDING BEDRIJFSHOOFD(EN)

 Wat is de hoogst genoten schoolopleiding van de bedrijfshoofd(en)?
Er mag slechts 1 cijfer worden ingevuld. Zijn er meerdere cijfers van toepassing, vul dan altijd het hoogste cijfer in!

 

  bedrijfshoofd 1/   bedrijfshoofd 2  bedrijfshoofd 3   bedrijfshoofd 4  bedrijfshoofd 5 
  bedrijfsleider        

 Hoogst genoten 
 schoolopleiding  02   

195 02  

196 02  

197 02  

198 02  199   

        
           Agrarisch  Ander
  - Voltooide universiteit (of voormalige hogeschool)**    10   9
  - Voltooide hogere beroeps- of niet voltooide universitaire opleiding   8   7
  - Voltooide middelbare beroepsopleiding of niet voltooide hogere beroepsopleiding 6   5
  - Voltooide lagere beroepsopleiding of voltooide voortgezette opleiding of 
   niet voltooide middelbare beroepsopleiding     4   3
  - Alleen lager onderwijs of niet voltooide lagere beroepsopleiding of 
   niet voltooide voortgezette opleiding      2 1 

A3 GEGEVENS VAN OP HET BEDRIJF MEEWERKENDE ECHTGENOTEN (M/V) VAN BEDRIJFSHOOFDEN  

Als een echtgenoot al opgegeven is als bedrijfshoofd hoeft u deze hier niet nogmaals op te geven. Zijn er meer dan vijf bedrijfshoofden 
met echtgenoten, vul dan alleen de gegevens in van de echtgenoten van de vijf oudste bedrijfshoofden.

  echtgenoot 1       echtgenoot 2       echtgenoot 3       echtgenoot 4       echtgenoot 5       

1. Geboortejaar 19 02  

 121  19 02  122  19 02  123 19 02  124 19 02   125   

2. Man / Vrouw u  

M  u  

V   131 u  

M  u  

V   132 u  

M  u  

V   133 u  

M  u  

V   134 u  

M  u  

V   135   

3. Wat is de gemiddelde arbeidstijd per week op het agrarisch bedrijf in de periode april 2004 t/m maart 2005?
     

  echtgenoot 1       echtgenoot 2       echtgenoot 3       echtgenoot 4       echtgenoot 5       

  u  

38 uur of meer 141 u  

38 uur of meer 142 u  

38 uur of meer 143 u  

38 uur of meer 144 u  

38 uur of meer 145

  u  

30 tot 38 uur  u  

30 tot 38 uur  u  

30 tot 38 uur   u  

30 tot 38 uur  u  

30 tot 38 uur   

  u  

20 tot 30 uur  u  

20 tot 30 uur  u  

20 tot 30 uur   u  

20 tot 30 uur   u  

20 tot 30 uur   

  u  

10 tot 20 uur  u  

10 tot 20 uur  u  

10 tot 20 uur   u  

10 tot 20 uur  u  

10 tot 20 uur   

  u  

1 tot 10 uur   u  

1 tot 10 uur  u  

1 tot 10 uur  u  

1 tot 10 uur  u  

1 tot 10 uur 

4. Indien de meewerkende echtgenoot van het oudste bedrijfshoofd betaalde werkzaamheden elders heeft, 
 betreft dit dan een hoofdactiviteit of een nevenactiviteit?  
        u  

hoofdactiviteit       u  

nevenactiviteit 146 
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Niet-gezinsarbeids-
krachten 
(regelmatig werkzaam*)

* Regelmatig werkzaam: personen werkzaam op basis van contracten voor onbepaalde tijd.
** Niet-regelmatig werkzaam: personen werkzaam op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, voor bepaald werk of gelegenheidswerk.

A4 GEGEVENS VAN OP HET BEDRIJF MEEWERKENDE KINDEREN VAN BEDRIJFSHOOFDEN  

Geef hier het aantal meewerkende kinderen van bedrijfshoofden op.

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

  M V  M V     M V     M V     M V   

 16-24 jaar 02 181 02 182 02 183 02 184 02 185 02 186 02 187 02 188 02 189 02 190  

 25-34 jaar 02 481 02 482 02 483 02 484 02 485 02 486 02 487 02 488 02 489 02 490

 35-44 jaar 02 491 02 492 02 493 02 494 02 495 02 496 02 497 02 498 02 499 02 500 

 45-54 jaar 02 591 02 592 02 593 02 594 02 595 02 596 02 597 02 598 02 599 02 600  

 55-64 jaar 02 691 02 692 02 693 02 694 02 695 02 696 02 697 02 698 02 699 02 700  

 65 jaar of ouder 02 741 02 742 02 743 02 744 02 745 02 746 02 747 02 748 02 749 02 750  

                                   
A5 GEGEVENS VAN OP HET BEDRIJF MEEWERKENDE INWONENDE FAMILIE VAN BEDRIJFSHOOFDEN  

Geef  hier het aantal meewerkende inwonende familieleden op die nog niet elders opgegeven zijn.

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

  M V  M V     M V     M V     M V   

 16-24 jaar 02 771 02 772 02 773 02 774 02 775 02 776 02 777 02 778   02 779 02 780  

 25-34 jaar 02 802 02 803 02 804 02 794 02 795 02 796 02 797 02 798   02 799 02 800  

 35-44 jaar 02 811 02 812 02 813 02 814 02 815 02 816 02 817 02 818 02 819 02 820  

 45-54 jaar 02 981 02 982 02 983 02 984 02 985 02 986 02 987 02 988   02 989 02 990  

 55-64 jaar 02 761 02 762 02 763 02 764 02 765 02 766 02 767 02 768 02 769 02 770   

 65 jaar of ouder 02 391 02 392 02 393 02 394 02 395 02 396 02 397 02 398 02 399 02 400   

 

Hoeveel van de bij onderdeel A4 en A5 vermelde kinderen en overige familieleden hebben naast werkzaamheden op het bedrijf nog 
betaalde werkzaamheden? 
    Als hoofdactiviteit   012  147 Als nevenactiviteit   012  148

A6 GEGEVENS VAN REGELMATIG OP HET BEDRIJF MEEWERKENDE PERSONEN  

Geef hier het aantal regelmatig op het bedrijf meewerkende personen op (exclusief bedrijfsleiders van bedrijven met rechtspersoonlijkheid).                             
  
  38 uur of meer   30 tot 38 uur    20 tot 30 uur       10 tot 20 uur       minder dan 10 uur

  02  mannen 019 02  mannen 029     02  mannen  039     02  mannen  049 02  mannen 059 

  02  vrouwen  020     02  vrouwen 030 02  vrouwen  040 02  vrouwen  050     02  vrouwen  060  

A7 GEGEVENS VAN NIET-REGELMATIG OP HET BEDRIJF MEEWERKENDE PERSONEN   

             012   werkdagen 061

           012   mannen 063

           012   vrouwen  064 

           012   werkdagen 062 

Wat was in april 2004 t/m maart 2005 de totale arbeidstijd (omgerekend in aantal volledige 
werkdagen) van niet-regelmatig** werkzame niet-gezinsarbeidskrachten (exclusief loon-
werkers en arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)?

Wat was in april 2004 t/m maart 2005 de totale arbeidstijd (omgerekend in aantal volledige 
werkdagen) van niet-rechtstreeks door het bedrijf tewerkgestelde personen (bijvoorbeeld loon-
werkers, arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)?

Hoeveel van deze niet-regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten waren er werkzaam in 
de week van 24 t/m 30 maart 2005?
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B DIEREN OP HET BEDRIJF/VEESTAPEL/HOKCAPACITEIT        

Geef alle dieren op die op 1 april 2005 op het bedrijf aanwezig zijn. 
Dus ook de dieren die u op contract of voor verzorgingsloon voor derden mest of aanhoudt. Geef ook de dieren op die zijn verkocht of 
besteld bij u, maar die u nog niet heeft afgeleverd. Geef geen ingeschaarde runderen of schapen op, deze behoren door de eigenaar te 
worden opgegeven. Vul altijd de hokcapaciteit in, ook als op 1 april 2005 de desbetreffende diersoort niet op het bedrijf aanwezig is.

B1 RUNDVEE                                                                              

           aantal 
 Geen vlees- of weidevee                     

 jongvee jonger dan 1 jaar*      vrouwelijk   01112   201

 

      mannelijk   01112   203 

  1 tot 2 jaar     vrouwelijk   01112   205 

      

      mannelijk                    01112  207 

 

  2 jaar of ouder vrouwelijk (nog nooit gekalfd)                                01112  209 

 melk- en kalfkoeien                     01112   211 

  

 stieren voor de fokkerij (2 jaar of ouder)       01112  213

 
Vlees- of weidevee

 vleeskalveren*  voor de witvleesproductie                             01112  214

   

  voor de rosé vleesproductie                       01112  216

  

 ander jongvee jonger dan 1 jaar        vrouwelijk   01112  217

 voor de  

      mannelijk   01112  219

     

  1 tot 2 jaar      vrouwelijk    01112  221

    

      mannelijk   01112  223

  

   2 jaar of ouder vrouwelijk (nog nooit gekalfd)                              01112  225 

 

 stieren voor de vleesproductie (2 jaar of ouder)                      01112  227

  

 zoogkoeien (tenminste eenmaal gekalfd)                      01112  228

  

 vlees- en weidekoeien (2 jaar of ouder)                        01112  229

   
                    + 

Totaal rundvee                     01112  230

    
Hokcapaciteit                

 totale hokcapaciteit vleeskalveren, individuele boxen                     01112  236

  

 totale hokcapaciteit vleeskalveren, groepshuisvesting                       01112  238

 

* Geef bij jongvee, jonger dan 1 jaar, ook de kalveren op die binnenkort weggaan voor de vleeskalverhouderij. 
 Deze kalveren mogen niet bij de rubriek ‘Vleeskalveren’ worden opgegeven.

vleesproductie
(incl. ossen)
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B2 VARKENS                                                                              

           aantal 
 Biggen tot 20 kg* 

 nog bij de zeug                    01112  235

  

 niet meer bij de zeug                      01112  237

 
Vleesvarkens*                 

 20 tot 50 kg        01112  239

  

 50 kg of meer      vrouwelijk   01112    242

     

      mannelijk    01112  244

 
Fokvarkens     

 20 tot 50 kg opfokzeugen en -beertjes     01112  243

    

 50 kg of meer opfokzeugen     niet gedekt   01112  245

    

  zeugen    gedekt (al dan niet drachtig) 01112  247

     

      bij biggen   01112  249

     

      overige zeugen (gust) 01112  251

    

  beren    nog niet dekrijp    01112  253

     

      dekrijp   01112  255

 
                     + 

Totaal varkens        01112  256

   
Hokcapaciteit

Totale hokcapaciteit vleesvarkens 20 kg en meer     01112  257 

B3 KIPPEN                                                                                  

          aantal

 Vleeskuikens          0111112  

269 

 

 Ouderdieren van jonger dan 18 weken         0111112  

271 

 vleesrassen      

  18 weken of ouder        0111112  

273 

 

 Leghennen jonger dan 18 weken (incl. kuikens)     0111112  

275 

   

  18 weken tot 20 maanden     0111112  

276 

  

   20 maanden of ouder      0111112  

278 

 

 Ouderdieren van jonger dan 18 weken         0111112  

272

 leghennen      

  18 weken of ouder        0111112  

274

  
         + 

Totaal kippen        0111112  

277

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel B2 van de toelichting.
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B3 VERVOLG KIPPEN                                                                 

Hokcapaciteit         

  vleeskuikens        0111112  

279

 

  ouderdieren van vleesrassen 18 weken of ouder *       0111112  

281

  

  leghennen 18 weken of ouder (incl. ouderdieren) *       0111112  

283

 
         + 

Totale hokcapaciteit kippen        0111112  

288

            
B4 EENDEN, KALKOENEN EN OVERIG PLUIMVEE                     

         aantal  

 Eenden voor de vleesproductie (inclusief ouderdieren)     011112   

287 

 

 Kalkoenen        
 011112  

289 

 

 Overig pluimvee        011112  

297 

 
              + 

Totaal eenden, kalkoenen en overig pluimvee       011112 299 

B5 PAARDEN EN PONY’S                                                           

         aantal  

 Paarden** jonger dan 3 jaar       012 260 

  

  3 jaar of ouder      
      012 261 

 Pony’s   jonger dan 3 jaar         
     012 285 

  

  3 jaar of ouder        
      012 286 

 
                                 +  

Totaal paarden en pony’s      
      012 264 

B6 SCHAPEN EN GEITEN                                                             

         aantal  

 Schapen*** lammeren****      
 0112 265 

  

  overige schapen     vrouwelijk  
 0112 266 

      

      mannelijk  
   0112 268 

 

 Geiten   melkgeiten        
 0112 282 

  

  overige geiten        
 0112 284

 
                          +  

Totaal schapen en geiten        
 0112 280

 

*   Geef hier de hokcapaciteit voor kippen jonger dan 18 weken niet op.  **  Paarden: deze dieren hebben een stokmaat van 147 centimeter of meer. 
***   Schapen: geef ook schapen en lammeren op die als toeristische attractie worden gehouden. 
****  Lam: een lam is een schaap jonger dan 1 jaar. Indien het een vrouwelijk schaap betreft heeft het nog nooit gelammerd. 
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B7 KONIJNEN                                                                              

         aantal  

 Gespeende vleeskonijnen          0112 232 

 

 Voedsters (moederdieren)       0112 233 

 
                         +  

Totaal konijnen          0112  

234 

 

Totale hokcapaciteit konijnen*      
   0112 259 

B8 EDELPELSDIEREN                                                                  

         aantal 
 

  Nertsen (moederdieren**)       011112 290 

 

 Vossen (moederdieren**)           011112 292 

 

 Overige pelsdieren (moederdieren**)        011112 294 

 
              + 

Totaal edelpelsdieren (moederdieren**)        011112 296 

 

Totale hokcapaciteit edelpelsdieren (inclusief jonge dieren***)         011112 298

  
 

* Geef hier de hokcapaciteit op voor voedsters en apart gehuisveste konijnen voor de vleesproductie.
** Geef jonge dieren op bij ‘Totale hokcapaciteit edelpelsdieren (inclusief jonge dieren)’.
*** Ga voor jonge dieren uit van de gemiddelde veebezetting per kooi.



8 9

C TUINBOUW ONDER GLAS                                                    

Tuinbouw onder glas is teelt in kassen bedekt met glas of plastic of in betreedbare tunnels. 
Als de grond op 1 april 2005 nog niet is beteeld, geef dan de eerstvolgende teelt op die u vóór eind augustus 2005 inzet. 
Geef hier ook de gewassen op die u op contract voor een ander teelt. Vermeld alleen de oppervlakte van de hoofdgewassen. 

Geef zowel de gewassen die u teelt onder niet-betreedbare tunnels als de nog niet geoogste gewassen, waarvan u het glas heeft gelicht 
of het plastic (waaronder plastic tunnels) heeft verwijderd, op bij ‘Tuinbouw open grond’. Ook gewassen die u onder plat glas teelt of gaat 
telen geeft u op bij ‘Tuinbouw open grond’.

Grond die u aan een ander in gebruik heeft gegeven, zoals verhuurd land, geeft u niet op. De gemeten maat is de netto beteelde opper-
vlakte. 

C1 TUINBOUW ONDER GLAS (GEMETEN MAAT)                      

         oppervlakte in m2  

 Groenten tomaten  losse tomaten  (rond, vlees, tussentype)   011112 608 

 

    trostomaten (inclusief fijne trostomaten)  
   011112 604 

    cherrytomaten    
      011112 606 

  

  komkommers      
      011112 605 

  

  aardbeien   onder glas   
      011112 610 

    in betreedbare plastic tunnels (gemeten maat)
      011112 611 

  paprika  rode paprika   
      011112 631 

      

    groene paprika    
      011112 632 

      

    gele paprika   
      011112 633 

      

    overige paprika   
      011112 634 

  aubergines        
      011112 618 

  

  overige groenten (inclusief meloenen)     
     011112 621 

  

  groentezaden        
      011112 624 

  

  opkweekmateriaal         
      011112 625 

 
              + 

Totaal groenten onder glas       
      011112 626 

   

  waarvan     staand glas verwarmd*    
      011112 685 

  

  
geteeld onder

 staand glas koud*       
      011112 687 

 

Fruit onder glas           011112  

635 

Bloemkwekerij-   snijbloemen    rozen     011112  

641 

gewassen*     

    anjers     011112   

643 

   

    anthurium     011112  

645 

      

    chrysanten     011112   

647 

     
              + 

Subtotaal Bloemkwekerijgewassen (overbrengen naar volgende pagina)    011112   

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel C1 van de toelichting.
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C1 VERVOLG TUINBOUW ONDER GLAS (GEMETEN MAAT)     

                                                                                                    oppervlakte in m2  

Subtotaal van vorige pagina        011112    

Bloemkwekerij-   snijbloemen  fresia’s     011112   

649 

gewassen*   

    orchideeën     011112  

650 

   

    gerbera’s     011112   

651 

   

    alstroemeria     011112   

652 

   

    eustoma russellianum   011112   

654

   

    lelies     011112   

655

   

    overige snijbloemen    011112  

657

  

  potplanten   voor de bloei  kalanchoë   011112   

658

      

      phalaenopsis   011112  

642 

      anthurium   011112   

644

    

      spatiphyllum   011112  

648

    

      overige potplanten voor de bloei 011112   

661 

    

    bladplanten       ficus   011112   

664

    

      dracaena   011112   

668

     

      overige bladplanten  011112   

669 

  amaryllisbollen*       011112   

662

  

  perkplanten         011112   

663

  

  overige bloemkwekerijgewassen         011112   

665

  

  bloemzaden         011112  

677

  

  opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen   011112   

666

 

 Boomkwekerijgewassen* en vaste planten        vermeerdering en/of aantrekking* 011112   

670 

      

 
(exclusief uitsluitend overwintering)

    volledige teelt onder glas* 011112   

672 

 
              + 

Totaal bloem-, boomkwekerijgewassen en vaste planten onder glas    011112   

673 

 

waarvan geteeld onder    staand glas verwarmd*         011112   

675 

  

  staand glas koud*          011112  

679 

 

Tel de rubrieken 626, 635 en 673 op bij elkaar op en vul dit totaal in op pagina 15, rubrieknummer 725, onderdeel F bedrijfsindeling.

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel C1 van de toelichting.
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C2 TUINBOUW ONDER GLAS: SUBSTRAATTEELT                      

Onder substraatteelt wordt de oppervlakte geteeld gewas verstaan anders dan direct in de grond, inclusief nevel- en watercultuur. De teelt 
in potten valt hier niet onder; potgrond wordt niet als substraatteelt beschouwd. Voor groenten maakt de oppervlakte substraatteelt deel 
uit van de rubriek Totaal groenten onder glas en voor bloemkwekerijgewassen van de optelling van de rubrieken Snijbloemen, Overige 
bloemkwekerijgewassen (rubrieknummer 665), Bloemzaden (rubrieknummer 677) en Opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen (rubriek-
nummer 666).

         oppervlakte in m2

 Substraatteelt groenten onder glas*      
      011112 681 

 Substraatteelt bloemkwekerijgewassen (exclusief in potten)*    
      011112 683

 

C3 PADDESTOELENTEELT                                                           

         aantal  

 Champignons* aantal cellen      
     011112 801 

  

         oppervlakte in m2

  beteelbare oppervlakte zonder doorgroeide compost          011112 806 

  
  

  beteelbare oppervlakte met doorgroeide compost  
     011112 807 

 
             + 

Totaal beteelbare oppervlakte          
     011112 805 

         ton

 Overige eetbare paddestoelen*, totaal substraatverbruik in 2004   
     011112 809 

C4 BOLLENBROEI                                                                           

         aantal (in 1.000 stuks)  

 Hoeveel stuks tulpen heeft u het afgelopen seizoen gebroeid?     01112   

911 

 

 Hoeveel stuks hyacinten heeft u het afgelopen seizoen gebroeid?     01112  

912 

 

         gewicht in kilogram  

 Hoeveel kilogram narcisbollen heeft u het afgelopen seizoen gebroeid?*    01112   

913 

C5 WITLOFTREK                                                                         

         ha,  are   
 Van welke oppervlakte witlofwortelen, geteeld in 2004, 

 heeft u in het seizoen 2004/2005 witlof getrokken?*     011 ,12   

583 

         

         oppervlakte in m2

 

 Oppervlakte in 2004/2005 beschikbaar voor witlof in bakken*     01112  

585 

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel C2, C3, C4 en C5 van de toelichting.
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C6 GEBRUIKSTITEL TUINBOUW ONDER GLAS                          

Deze vraag alleen invullen voor het deel ‘tuinbouw onder glas’ van uw bedrijf. Pachtgegevens van het overige deel van uw bedrijf vult u in 
op het Overzicht gewaspercelen.
 
Op basis van welke gebruikstitel heeft u uw oppervlakte tuinbouw onder glas in gebruik?*

         ha,   are  
 

 eigendom         011 ,12   

782 

 

 erfpacht         011 ,12  

783 

 

 pacht reguliere pacht        011 ,12   

784 

  

  teeltpacht       011 ,12  

785 

  

  eenmalige pacht       011 ,12  

786 

  

  percelen los land van 1 hectare of minder    011 ,12  

787 

 

 overige exploitatievormen         011 ,12  

788 

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel C6 van de van het toelichting.
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D TUINBOUW OPEN GROND (GEMETEN MAAT)                     

Voor alle rubrieken vult u het totale areaal op uw bedrijf in voor iedere soort groenten, fruit, tuinbouwzaden, bloemkwekerijgewassen, 
bloembollen en -knollen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. U hanteert hiervoor de gemeten maat. Als de genoemde soorten 
gewassen op een ononderbroken stuk grond geteeld worden, geeft u dit per soort op als één gewasperceel op het Overzicht gewasperce-
len 2005 en tekent u dit als één gewasperceel in op de bedrijfskaart. De respectievelijke gewas- en bijdragecodes staan onder de verzamel-
naam van de gewassen vermeld. 

Als de grond op 1 april 2005 nog niet is beteeld, geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor augustus 2005 inzet. Geef ook gewassen op 
die u op contract voor een ander teelt. Vermeld tevens de gewassen die u aanvankelijk onder glas of onder plastic heeft geteeld en waar-
van u op 1 april 2005 het glas heeft gelicht of het plastic verwijderd, maar waarvan de oogst nog niet heeft plaatsgevonden. Geef hier ook 
de gewassen op die u onder plat glas teelt, maar waarvan de oogst nog niet heeft plaatsgevonden. Grond die u aan een ander in gebruik 
heeft gegeven, zoals verhuurd land, geeft u niet op.
Alle bonensoorten en suikermaïs moeten apart worden opgegeven op het Overzicht gewaspercelen 2005 en moeten als apart gewasper-
ceel op de bedrijfskaart worden ingetekend. Deze gewassen hoeft u hier niet in te vullen. 

         ha,   are  

 Groenten*         aardbeien*       011 ,12   

401 

 gewascode 672    

  andijvie       011 ,12   

405 

          

  asperges  oppervlakte asperges die productie oplevert 011 ,12  

409 

    

     oppervlakte asperges die nog geen productie oplevert 011 ,12  

408 

  

  bewaarkool       011 ,12  

417 

  

  bloemkool       011 ,12   

421

  

  broccoli       011 ,12   

423

  

  herfst- en vroege sluitkool     011 ,12  

425

  

  knolselderij       011 ,12   

429

  

  kroten       011 ,12   

431

  

  sla (alle soorten)       011 ,12  

433

  

  prei       011 ,12   

437

  

  schorseneren       011 ,12  

441

  

  spinazie       011 ,12   

445

  

  spruitkool       011 ,12   

449

  

  was- en bospeen       011 ,12   

465

  

  winterpeen       011 ,12  

469

  

  witlofwortel       011 ,12  

473

  

  overige, niet genoemde groenten     011 ,12  

950

 Fruit appelen (aangeplant)   in seizoen 2004/2005    011 ,12   

501

 gewascode 212   

     vóór seizoen 2004/2005   011 ,12  

503

  

  peren (aangeplant) in seizoen 2004/2005    011 ,12   

505

    

    vóór seizoen 2004/2005   011 ,12  

507

  
                    + 

Subtotaal tuinbouw open grond (overbrengen naar volgende pagina)     011 ,12  

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel D van de toelichting.

bijdragecode 999

bijdragecode 999
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D VERVOLG TUINBOUW OPEN GROND (GEMETEN MAAT)    

        ha,   are  

Subtotaal van vorige pagina        011 ,12
 Fruit  druiven voor wijnproductie*     011 ,12  

533

  

  overige pit- en steenvruchten (excl. zure kersen)*   011 ,12  

515

  

  zwarte bessen en zure kersen*     011 ,12  

525

  

  kleinfruit (excl. zwarte bessen)*     011 ,12   

520

         
 

 Tuinbouwzaden groentezaden       011 ,12  

530

  

  bloemzaden       011 ,12  

532

      

 Bloemkwekerij- droogbloemen       011 ,12  

540

 gewassen  

 gewascode 175 overige bloemkwekerijgewassen     011 ,12  

542

 bijdragecode 999     
      

 Bloembollen en   hyacinten       011 ,12  

571

 -knollen* 

 gewascode 176 tulpen       011 ,12  

573

 bijdragecode 999 

  narcissen       011 ,12  

575

          

  gladiolen       011 ,12  

577

  

  krokussen       011 ,12  

578

  

  lelies       011 ,12  

579

  

  irissen       011 ,12  

580

  

  overige bol- en knolgewassen     011 ,12  

581

 

 Boomkwekerij- bos- en haagplantsoen     011 ,12  

551

 gewassen 

  laan- en parkbomen      011 ,12  

552

  

  vruchtbomen       011 ,12  

554

 
  rozenstruiken       011 ,12   

555

  

  sierconiferen       011 ,12  

557

  

  sierheesters en klimplanten     011 ,12  

559

 

 Vaste planten*        011 ,12  

561

 gewascode 229           
 bijdragecode 999            

                    + 

Totaal tuinbouw open grond (exclusief bonen en suikermaïs)     011 ,12   

952 

 
 

Waarvan oppervlakte pot- en containerveld*       011 ,12  

582 

 
De oppervlakte die u vermeldt bij ‘Totaal tuinbouw open grond’, moet overeenkomen met de totale oppervlakte tuinbouw open grond 
die u vermeldt op het Overzicht gewaspercelen 2005.       
 

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel D van de toelichting.

(excl. kerstdennen)

gewascode 229
bijdragecode 999

gewascode 212
bijdragecode 999

gewascode 172
bijdragecode 999
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E OVERZICHT GEWASPERCELEN 2005 EN BEDRIJFSKAARTEN

 Teelt u later dit jaar nog groenten open grond (excl. groenten voor eigen gebruik)?*       u  

Ja   u  

Nee     810 

  
 
     u  

Ja  Vul het OVERZICHT GEWASPERCELEN 2005 in en vermeld daarop al 
      uw gewaspercelen. Teken de opgegeven gewaspercelen in op de  
      bedrijfskaart(en). Heeft u geen Overzicht gewaspercelen en/of   
      bedrijfskaart ontvangen dan kunt u deze aanvragen bij Het LNV-  
      Loket, 0800 - 22 333 22.

     u  

Nee  U hoeft géén Overzicht gewaspercelen 2005 en bedrijfskaart in
       te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u alleen ‘tuinbouw   
      onder glas’ heeft. Ga verder met onderdeel F BEDRIJFSINDELING.

            

F BEDRIJFSINDELING                                                              

         ha,   are  

Gemeten maat 

 Totaal Overzicht gewaspercelen 2005**       0111 ,12       

 Voor- en nasnede/onder- en navrucht (gewascode 816 en 817)**     0111 ,12     

 
 

              _ 

Subtotaal gemeten maat        0111 ,12   

953 

  
  

 Tuinbouw onder glas (de som van de rubrieken 626, 635, 673)     0111 ,12  

725 

              + 

Totaal gemeten maat (de som van de rubrieken 953 en 725)**     0111 ,12  

959 

 

 

 Oppervlakte kadastrale maat       0111 ,12  

965 

 De kadastrale maat is gelijk aan de som van de oppervlakte gemeten maat, de
 wegen en sloten (maximaal 4 meter breed) die de beteelde oppervlakte doorsnijden 
 of begrenzen en de houtwallen (maximaal 4 meter breed) langs percelen.
 

 Niet in gebruik zijnde cultuurgrond (exclusief braakland)**     0111 ,12  

753 

 

 Overige gronden (exclusief natuurlijk grasland en overige natuurterreinen)**   0111 ,12  

964 

 
              + 

Totale bedrijfsoppervlakte (de som van de rubrieken 965, 753 en 964)   0111 ,12  

791 

 

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel E van de toelichting.
** Zie hoofdstuk 2, onderdeel F van de toelichting.

 Heeft u 
 •  tuinbouw open grond
 •  akkerland
 •  grasland
 •  natuurterrein
 •  braakland
 •  bos
 in gebruik?*
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G PACHT                                                                                   

Welke oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) pacht u:

         ha,   are 

 van een in Nederland wonende particuliere verpachter, namelijk  agrariër   011 ,12  

722 

      

      overige particulier    011 ,12  

723 

 

 van een rechtspersoon*, namelijk           overheidslichaam   011 ,12  

724 

 

      overige rechtspersoon 011 ,12  

726 

 van een in het buitenland wonende verpachter      011 ,12  

728

                    + 

Totale oppervlakte gepachte cultuurgrond       011 ,12  

729

      

H MESTTOEDIENING OP GRASLAND EN/OF BOUWLAND      

Grasland     
 Welke mestaanwendingstechniek wordt het meest gebruikt op uw bedrijf?
 

- mestinjectie en zodenbemester 1         
- sleufkouter  2 
- sleepvoeten en sleepslangen 3        
- overige  4    (cijfer invullen dat van toepassing is)   1   

759

 
Bouwland     
 Welke mestaanwendingstechniek wordt het meest gebruikt op uw bedrijf? 
         

- injectie                                                 1     
- sleepvoeten en sleepslangen 2        
- onderwerken in één werkgang 3        
- onderwerken in twee werkgangen  4        
- overige                                          5        (cijfer invullen dat van toepassing is)   1   

760

I BEREGENING                                                                         

De onderstaande vragen hebben geen betrekking op teelten onder glas en op beregening ter bestrijding van nachtvorstschade 
in de fruitteelt. Indien u alleen glastuinbouwproducten teelt kunt u naar ONDERDEEL J gaan.

         ha,   are 
 Welke oppervlakte cultuurgrond kunt u met de tot u ter beschikking staande

 hulpmiddelen beregenen?**       011 ,12  

709 

 

 Welke oppervlakte cultuurgrond heeft u het afgelopen jaar daadwerkelijk beregend?**    011 ,12  

710 

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel G van de toelichting.
** Zie hoofdstuk 2, onderdeel I van de toelichting.
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J WERKTUIGEN EN MACHINES

         aantal
 Hoeveel meerassige tractoren heeft u volledig in eigendom?* 
 met een vermogen van: kleiner dan 40 kW       02 730 

  40 tot 60 kW       02  

718

  60 tot 100 kW       02  

732

  meer dan 100 kW       02  

733

  

        aankruisen indien van toepassing
 Heeft u de afgelopen twaalf maanden meerassige tractoren gebruikt die niet of niet 
 volledig in eigendom van uw bedrijf waren? 

       u 734

 

         aantal
 Hoeveel eenassige tractoren, motorschoffelmachines, motorfrezen en motormaaiers 
 heeft u volledig in eigendom?       02  

719

        aankruisen indien van toepassing
 Heeft u de afgelopen twaalf maanden eenassige tractoren, motorschoffelmachines, motorfrezen en 
 motormaaiers gebruikt die niet of niet volledig in eigendom van uw bedrijf waren?   u 736

 

         aantal

 Hoeveel maaidorsers heeft u volledig in eigendom?     02   

720

 

        aankruisen indien van toepassing
 Heeft u de afgelopen twaalf maanden maaidorsers gebruikt die niet of niet volledig 
 in eigendom van uw bedrijf waren?*       u 738

         aantal

 Hoeveel andere zelfrijdende oogstmachines heeft u volledig in eigendom?*   02  

739

        aankruisen indien van toepassing
 Heeft u de afgelopen twaalf maanden andere zelfrijdende oogstmachines gebruikt die 
 niet of niet volledig in eigendom van uw bedrijf waren?*     u 740 

 
 

 Heeft u apparatuur voor beregening of bevloeiing volledig in eigendom?*   u 756 

 
   Zo ja, is de apparatuur verplaatsbaar?

     u 757 

  Zo ja, is de apparatuur vast opgesteld?
     u 758 

 

K BIOLOGISCHE LANDBOUW                                                  

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

u  

Nee  Ga door met onderdeel L VERBREDE LANDBOUW.

u  

Ja    976 Zo ja, in welk jaar is/wordt uw bedrijf voor het eerst gecontroleerd door SKAL?   0112   

971 

Tot welke van de onderstaande fasen behoort uw bedrijf (cijfer invullen dat van toepassing is):    1   

973 

- volledig biologisch en gecertificeerd (door SKAL) 1 
- volledig in omschakeling    2 
- deels biologisch en deels gangbaar    3 
- deels in omschakeling en deels gangbaar   4 
- deels biologisch en deels in omschakeling   5
- deels biologisch, deels in omschakeling en deels gangbaar 6

 Indien (een deel van) uw bedrijf reeds biologisch gecertificeerd is, wat is het jaar van certificering?    0112  

974 

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel J van de toelichting.
** Zie hoofdstuk 2, onderdeel K van de toelichting.
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L VERBREDE LANDBOUW                                                       

Vindt op uw bedrijf verbrede landbouw plaats?
Onder verbrede landbouw wordt verstaan alle bij dit onderdeel vermelde activiteiten.  
                  aankruisen indien van toepassing

1.  Toerisme, accommodatie of vrije tijdsbesteding

 Verblijfsrecreatie (camping, zomerhuisjes, groepsaccommodatie, bed&breakfast)   u 

834 

 U bent aangesloten bij een branchevereniging voor agrarisch toerisme   u 

835

 Ontvangst van bezoekers op uw bedrijf (rondleidingen, museum, educatie, café of restaurant) u 

836 

 Verhuur van recreatiegoederen, recreatiedieren of andere recreatieve voorzieningen   u 

837

 

2. Het verwerken van landbouwproducten op uw bedrijf* 

 kaas  u 

839    producten uit groenten of fruit u 842

 zuivel, anders dan kaas  u 

840    overig u 843

 wijn  u 

841

 

3. Het verkopen van landbouwproducten op uw bedrijf*

 kaas  u 845    fruit u 848

 zuivel, anders dan kaas  u 846    groenten u 849 

 vlees  u 904    aardappelen u 850

 eieren  u 905    sierteeltproducten u 851

 wijn  u 847     overig u 852 

 

4. De productie van duurzame energie op uw bedrijf*   eigen gebruik levering aan derden 
    

 windenergie        u u   

871 

 zonnecollectoren        u u  

872 

 zonnepanelen        u u  

873 

 biomassa        u u  

874 

 energieteelt        u  u   

875 

 grondbuizen        u u  

876 

 warmtepomp        u  u 

877 

 koude- en warmteopslag        u  u  

878

5. Zorgboerderij*     

 dagbesteding        u  

857

 wonen/werken        u  

858

 begeleiding bij arbeidsintegratie       u  

859

  

6. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer*     

 U heeft een beheersovereenkomst met:     

 DLG en/of Dienst Regelingen (voorheen LASER)      u  

869

 Provincie(s)        u  

862 

 Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en/of provinciale Landschappen   u  

865 

 overige instanties        u  

866 

 
 Hoe groot is het bedrijfsareaal waarop u in het     
 kader van deze overeenkomsten agrarisch natuurbeheer toepast? 

     011 ,12  

909 

  

7. Verbrede landbouw diverse onderwerpen*     

 aquacultuur      u 853 

 loonwerk voor derden       u 854 

 stalling van goederen van derden (caravans, boten) of dieren van derden (paarden, dierenpension) u 860 

 nestbescherming      u 867 

 lidmaatschap van een agrarische natuurvereniging    u 868 

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel L van de toelichting.

ha,   are
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M HANDTEKENING                                                                  

Lees onderstaande voorwaarden voordat u uw handtekening plaatst.
 

Ik verklaar:
• bekend te zijn met de voorwaarde dat het verstrekken van de juiste en volledige gegevens ten behoeve van de Landbouwtelling
 verplicht is volgens artikel 24 van de Landbouwwet;
• bekend te zijn met de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de Regeling GLB-inkomenssteun en de Europese regel-
 geving waarop deze regeling gebaseerd is en bekend te zijn met de voorwaarden voor het ontvangen van Melkpremie;
• ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegang tot 
 mijn bedrijf te verschaffen en de door hen gevraagde medewerking te verlenen aan controle op de naleving van de voorwaarden
 die verbonden zijn aan mijn opgave;
• ambtenaren van de Algemene rekenkamer medewerking te verlenen bij eventuele controle volgens artikel 92 van de 
 Comptabiliteitswet;
• alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de beoordeling en controle terstond en naar waarheid te verstrekken aan de met 
 behandeling en controle van de opgave belaste ambtenaren;
• toestemming te verlenen om de opgave, de bijbehorende bijlagen en de daarop vermelde gegevens ter beschikking te stellen aan
 het bedrijf dat belast is met de uitvoering van de controles op de voorwaarden van de onderhavige regelingen door middel van
 teledetectie;
• er bekend mee te zijn dat de gegevens worden opgenomen in de Basisregistratie percelen, dit betekent dat de gegevens gebruikt
 kunnen worden voor de uitvoering van andere (LNV-)regelingen*;
•  deze opgave volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
 
Maak voor verzending kopieën van uw gehele opgave voor uw eigen administratie.
 

 

 Plaats  0111111111111111111111112
 

 Datum  02 - 02 - 0112
 

 Telefoonnummer   0111111112 overdag

 Handtekening

Heeft u alle bijlagen bijgevoegd die voor uw situatie van toepassing zijn?

u  Eenjarige non food/non feedgewassen : Teeltaangifte en origineel contract met verwerker.

u  Meerjarige non food/non feedgewassen :  Teeltaangifte/verbintenis.

u  Vezelvlas** : Teeltaangifte en etiketten zaaizaad of kopie aangifte bij NAK.

u  Vezelhennep** : Teeltaangifte en etiketten zaaizaad.

u  Steun voor zaaizaad, aardappelzetmeel :  (kopie) contract met verwerker/afnemer.

u  Zwarte braak : SKAL certificaat of document van Plantenziektenkundige Dienst  
   danwel teeltverbod ter bestrijding van knolcyperus.

u  Groene braak ingezaaid met voederleguminosen : SKAL certificaat.

u  Energiegewassen** : Aanvraag Energiebonus en (kopie) contract met eerste verwerker.

De overheid realiseert zich dat de administratieve lasten die voortvloeien uit de regeling hoog zijn en werkt er aan deze voor u zoveel 
mogelijk te beperken. Om inzicht te krijgen in en te werken aan de vermindering van de administratieve lastendruk, aan u het verzoek om 
de volgende vragen te beantwoorden:
 
Is de opgave door u zelf of door uw adviseur/intermediair ingevuld?     u   

zelf u   

adviseur/intermediair          

Hoeveel tijd heeft u (of een familielid), dan wel uw adviseur/intermediair, 
besteed aan het inlezen/vergaren van informatie voor het invullen van de opgave?                                             02   

uur  02   

minuten                                                                     

Hoeveel tijd heeft u, dan wel uw adviseur/intermediair besteed aan 
het daadwerkelijk invullen van de opgave?
         02   

uur  02   

minuten  

* Zie hoofdstuk 2, onderdeel M van de toelichting.
** Deze documenten stuurt u in een aparte retourenvelop naar Dienst Regelingen.
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Voor vragen kunt u contact opnemen met          
Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22 of kijken op      

www.minlnv.nl/loket                        

RUIMTE VOOR OP- EN AANMERKINGEN                                  

DEZE RUIMTE NIET BESCHRIJVEN                                              

 Hoofdformulier  AC                        

 nee=1   ja=leeg  ja=1  nee=leeg                Acceptant nummer

1  4  7           

 

 BRS-mutatie  Aantal GP                        

 simpel=1   complex=2   beide=3   nee=leeg  aantal (ook indien nul)                        

2  5  8           

 

 Handmatige NA-brief  Bedrijfskaart aanwezig

 ja=1   nee=leeg  ja=leeg  nee=1 

3  6  9           

De Gecombineerde opgave 2005 voor de Landbouwtelling, het Gebruik gewaspercelen en de Verzamelaanvraag is een samenwerking tussen:                                   

Dienst Regelingen
- voor de behandeling van de gegevens voor de Landbouwtelling
- voor de behandeling van aanvragen voor akkerbouwgewassen, eiwitbonus, energiegewassen, noten, extensiveringsbedrag, dierlijke  
 premies en opgave voederareaal 
- voor de verificatie van de meststoffenwet
- voor de registratie van gegevens met betrekking tot percelen landbouwgrond en natuurterreinen 
                                  
 
 CBS
 voor de verwerking van de gegevens ten behoeve van de statistieken 
                                 
 
Productschap Zuivel 
– voor de behandeling van aanvragen melkpremie

Hoofdproductschap Akkerbouw
- voor de behandeling van aanvragen gedroogde voedergewassen, zetmeelaardappelen en zaaizaden.


