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Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.

Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes geheel inkleuren.
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  Beëindiging van het bedrijf

Heeft u uw bedrijf volledig beëindigd? 
(U houdt, bedrijfs- of hobbymatig, op 
1 april 2013 géén dieren. Vanaf 15 mei 
2013 heeft u géén grond in gebruik.)

Nee  > Vul dit formulier in. Plaats geen opmerkingen op het formulier. 
   Opmerkingen kunt u via drloket.nl (onder Contact) naar ons toesturen.  
 
Ja  >   Ik heb mijn bedrijf volledig beëindigd.             103 

 
1.  Zet uw handtekening bij onderdeel 9 Handtekening en stuur dit formulier per omgaande 

terug naar Dienst Regelingen. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

    2.  U krijgt het formulier Melding Overdracht thuis gestuurd. Stuur dit formulier volledig 
ingevuld terug naar Dienst Regelingen.

Gecombineerde opgave 2013
Gegevens voor landbouwtelling, 
mest en subsidies

•   Met de Gecombineerde opgave doet u opgave voor de Land bouw
telling en mestwetgeving.

•   Met dit formulier kunt u ook subsidies en uitbetaling toeslagrechten 
aanvragen.

•   U kunt de opgave ook online doen op onze website drloket.nl. U krijgt 
dan alleen de vragen die voor u van toepassing zijn en door controles 
heeft u minder kans op een onvolledige opgave.

•   Zorg ervoor dat de Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei 2013 door 
Dienst Regelingen ontvangen is.

•   Meer informatie vindt u in de toelichting en op onze website.
•   Of bel gratis met het DRLoket: 0800  22 333 22.
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 1a Waar begint u met invullen?

U heeft grond in gebruik 

Stap 1 >  Vul de Opgave Gewaspercelen in en teken al uw gewaspercelen en landschapselementen (voor SNL-a) 
in op de bedrijfskaarten.   

Stap 2 >  Als u gewone toeslagrechten heeft, geef dan per perceel aan dat u die wilt laten uitbetalen.  
Dit geldt ook voor de toeslagrechten met speciale voorwaarden die u met grond wilt laten uitbetalen.  

Stap 3 >  Als u beheereenheden heeft voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer SNL-a, geef per beheereenheid 
aan of u een betaalverzoek doet. Vul het Verzoek Uitbetaling subsidie agrarisch natuur- en landschaps-
beheer in. 

Stap 4 > Vul dit formulier in en begin bij onderdeel 1 Werk, opleiding en biologische landbouw. 

U heeft geen grond in gebruik   

Stap 1 > Vul dit formulier in en begin bij onderdeel 1 Werk, opleiding en biologische landbouw.

 1a Inhoudsopgave

Onderdeel Pagina

 1 Werk, opleiding en biologische landbouw 3
 2 Aantal dieren en huisvesting 5
 3 Tuinbouw onder glas 11
 4 Paddenstoelen, bollenbroei, witloftrek 15
 5 Gewassen open grond en grondgebruik 16
 6 Bedrijfsoppervlakte 25
 7 Subsidies 26
 8 Bedrijfsgegevens 28
 9 Handtekening 31
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 1 Werk, opleiding en biologische landbouw

 1a Gegevens bedrijfshoofd/bedrijfsleider

Vul hier de gegevens van het 
bedrijfshoofd of de bedrijfsleider in.

Geboortejaar  sttu 01 
    

 1 9 

Geslacht     Man 02   Vrouw

Gemiddelde arbeidstijd per    38 uur of meer 03    10 tot 20 uur

week in de periode van     30 tot 38 uur      1 tot 10 uur

 april 2012 tot en met maart    20 tot 30 uur      minder dan 1 uur 
maart 2013 op dit bedrijf

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

Nee   > Ga verder met vraag 1b 
Ja    > Ga verder met vraag 1e

 1b Andere  werkzaamheden

             Bedrijfshoofd    Levenspartner

Voert u verbrede landbouw        Ja  105    Ja  106 
activiteiten uit op het bedrijf?
              Nee     Nee

Heeft u een baan buiten het bedrijf?       Ja  107    Ja  108

              Nee     Nee

Besteedt u meer tijd aan verbrede landbouwactiviteiten  Ja  109    Ja  116 
en/of een baan buiten het bedrijf dan aan het 
landbouwbedrijf?          

 Nee     Nee
 

 1c Meewerkende familie

Hoeveel 1e en 2e graads familieleden 
(inclusief levenspartner) van 16 jaar of 
ouder werkten er mee op het bedrijf 
in de periode van april 2012 tot en met 
maart 2013 (naar gemiddelde 
arbeidstijd per week)?

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

Aantal mannen stu 31 stu 32 stu 33 stu 34 stu 35 

Aantal vrouwen stu 36 stu 37 stu 38 stu 39 stu 40

Hoeveel van bovenstaande personen?            aantal

A  voeren alleen landbouwwerkzaamheden uit op het bedrijf?            stu 120

B  voeren naast landbouwwerkzaamheden ook verbrede landbouwactiviteiten  
 uit op het bedrijf?                stu 121

C  hebben naast landbouwwerkzaamheden op het bedrijf een baan 
 buiten het bedrijf?               stu 122

Hoeveel personen ingevuld bij B en/of C besteden meer tijd aan verbrede  
landbouwactiviteiten en/of een baan buiten het bedrijf dan aan       stu 123 
landbouwwerkzaamheden?

 1d Dagelijkse leiding

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

 Bedrijfshoofd 104

  Iemand anders:    Geboortejaar   sttu 110 
          

 1 9 

      Geslacht       Man 111    Vrouw

      Gemiddelde arbeidstijd per  38 uur of meer 115  10 tot 20 uur 
      week in de periode van april  

 30 tot 38 uur    1 tot 10 uur
 

      2012 tot en met maart 2013   
      op dit bedrijf      20 tot 30 uur    minder dan 1 uur

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

              Ja 112     Nee
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 1e  Opleiding persoon met dagelijkse leiding

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

 Voltooide universiteit (tot 1987 hogeschool) 117

 Voltooide hogere beroepsopleiding of niet voltooide universiteit

 Voltooide middelbare beroepsopleiding of niet voltooide hogere beroepsopleiding 

 Voltooide lagere beroepsopleiding of niet voltooide middelbare beroepsopleiding

   Alleen lager onderwijs of niet voltooide lagere beroepsopleiding of niet voltooide voortgezette 
opleiding 

Was dit een agrarische opleiding?  Ja 118

 Nee

 1f Regelmatig meewerkende personen

Hoeveel personen van 16 jaar of 
ouder waren, met een contract voor 
onbepaalde tijd, regelmatig werk-
zaam op het bedrijf in de periode van 
april 2012 tot en met maart 2013 (naar 
gemiddelde arbeidstijd per week)?

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

Aantal mannen stu 41 stu 42 stu 43 stu 44 stu 45 

Aantal vrouwen stu 46 stu 47 stu 48 stu 49 stu 50

Vul dit onderdeel niet in als het bedrijf een 
rechtspersoon is.

                    aantal

Hoeveel van bovenstaande personen voeren naast landbouwwerkzaamheden       stu 124 
ook verbrede landbouwactiviteiten uit op het bedrijf?        

Hoeveel van deze personen besteden meer tijd aan verbrede landbouwactiviteiten    stu 125 
dan aan landbouwwerkzaamheden?

 1g Niet-regelmatig meewerkende personen 

Wat was de totale arbeidstijd van 
personen van 16 jaar of ouder die 
nietregelmatig werkzaam waren op 
het bedrijf in de periode van april 2012 
tot en met maart 2013? Reken om 
naar volledige werkdagen.

                  volledige werkdagen

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld         stttu 101 
(bijvoorbeeld arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld         stttu 102 
(bijvoorbeeld loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

 1h Biologische landbouw op 15 mei 2013 

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

Nee  > Ga verder met onderdeel 2 Aantal dieren en huisvesting

Ja    >  Wat is het SKALnummer van uw bedrijf?    SKALnummer  stttu 975 

 
> Ga verder met onderdeel 2 Aantal dieren en huisvesting
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 2 Aantal dieren en huisvesting

Heeft u dieren en/of huisvesting 
voor dieren op 1 april 2013?

Nee  > Ga verder met onderdeel 3 Tuinbouw onder glas 
Ja  > Ga verder met vraag 2a

 2a Rundvee op 1 april 2013 

Heeft u rundvee? Nee  > Ga verder met vraag 2a1 
Ja  > Vul hieronder het aantal dieren in

                  aantal dieren

Jongvee voor  de  jonger dan 1 jaar   vrouwelijk     stttu 201

melkveehouderij
 

           mannelijk     stttu 203

 
     1 tot 2 jaar    vrouwelijk     stttu 205

 
           mannelijk     stttu 207

 

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

Melk- en kalfkoeien              stttu 211

Vleeskalveren  voor de witvleesproductie        stttu 214

 
     voor de rosévleesproductie       stttu 216

Ander jongvee  jonger dan 1 jaar   vrouwelijk     stttu 217 

voor de vlees
vleesproductie

        mannelijk     stttu 219
(inclusief ossen)f     
       1 tot 2 jaar    vrouwelijk     stttu 221

 

           mannelijk     stttu 223

  
     2 jaar of ouder   vrouwelijk     stttu 225 

           (nog nooit gekalfd)

Stieren (2 jaar of ouder)             stttu 227 

Overige koeien               stttu 228 
                   +

Totaal aantal runderen            sttttu 230 

 

           aantal dieren

  waarvan :    biologisch gehouden    sttttu        006

 

     in omschakeling naar  sttttu        007 
     biologisch 
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 2a1 Rundvee: huisvesting op 1 april 2013  

Heeft u huisvesting voor 
vleeskalveren?

Nee  > Ga verder met vraag 2b             aantal dierplaatsen

Ja  > Vul het aantal dierplaatsen in     sttttu 231

 2b Varkens op 1 april 2013

Heeft u varkens? Nee  > Ga verder met vraag 2b1 
Ja  > Vul hieronder het aantal dieren in

                  aantal dieren

Biggen         nog bij de zeug                    stttu 235 

     overige (gespeend)         stttu 237 

Vleesvarkens   tot 50 kg            stttu 239 

     50 tot 80 kg           stttu 240 

     80 tot 110 kg           stttu 241 

          110 kg en zwaarder                  stttu 242  

Fokvarkens 
tot 50 kg       opfokzeugen en opfokberen              stttu 243 

50 kg of meer    gedekte zeugen      nog niet eerder gebigd    stttu 245 

 
           overige      stttu 251 

          
     niet gedekte zeugen    nog nooit gedekt        stttu 244 

           bij de biggen     stttu 249 

  
           overige (gust)    stttu 246

  
     dekberen    nog niet dekrijp    stttu 253

  
           dekrijp      stttu 255 

                  +

Totaal aantal varkens             stttttu 256  
           aantal dieren

  waarvan:    biologisch gehouden    stttttu       008

 

     in omschakeling naar  stttttu       009 
     biologisch 

Voert u uw varkens brijvoer? Nee  > Ga verder met onderdeel 2b1 huisvesting 
Ja  > Aantal varkens die op 1 april 2013 met brijvoer    stttttu 
   gevoerd worden  
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 2b1 Varkens: huisvesting op 1 april 2013

Heeft u huisvesting voor vleesvarkens 
van 20 kg of meer?

Nee  > Ga verder met vraag 2c                 aantal dierplaatsen

Ja  > Vul het aantal dierplaatsen in         sttttu 257

 2c Kippen op 1 april 2013

Heeft u kippen? Nee  > Ga verder met vraag 2c1 
Ja  > Vul hieronder het aantal dieren in

                  aantal dieren

Vleeskuikens               sttttu 269 

Ouderdieren van  jonger dan 18 weken        sttttu 271 

vleeskuikens

     18 weken of ouder        sttttu 273 

Leghennen      jonger dan 18 weken (inclusief kuikens)        sttttu 275

 
     18 weken tot 20 maanden       sttttu 276

   
     20 maanden of ouder        sttttu 278 

Ouderdieren    jonger dan 18 weken         sttttu 272

van leghennen 

     18 weken of ouder        sttttu 274 

                  +

Totaal aantal kippen            stttttu 277 
           

           aantal dieren

  waarvan:    biologisch gehouden    stttttu       010

 

     in omschakeling naar  stttttu       016 
     biologisch 

 2c1 Huisvesting kippen op 1 april 2013

Heeft u huisvesting voor kippen? Nee  > Ga verder met vraag 2d 
Ja  > Vul hieronder het aantal dierplaatsen in 
                 aantal dierplaatsen

Vleeskuikens               sttttu 279 

Ouderdieren van vleeskuikens 18 weken of ouder       sttttu 281 

Leghennen 18 weken of ouder                      sttttu 282 

Ouderdieren van leghennen 18 weken of ouder        sttttu 284

                  +

Totaal aantal dierplaatsen vleeskuikens en kippen     stttttu 288 
18 weken of ouder
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 2d Overig pluimvee op 1 april 2013 

 Heeft u overig pluimvee? Nee  > Ga verder met vraag 2e 
Ja  > Vul hieronder het aantal dieren in

                 aantal dieren

Eenden voor de vleesproductie (inclusief ouderdieren)      sttttu 287 

Kalkoenen               sttttu 289 

Ganzen                                sttttu 187 

Overig pluimvee              sttttu 194 

 Kijk in de toelichting: tabel 6 waarvan vrouwelijk geslachtsrijp 
 
code diersoort   aantal dieren 

 
stu  sttttu     stu  sttttu  

 stu  sttttu  
                  +

Totaal aantal eenden, kalkoenen,          stttttu 299 
ganzen en overig pluimvee

           aantal dieren

  waarvan :    biologisch gehouden    stttttu       017

 

     in omschakeling naar  stttttu       018 
     biologisch 

 2e Paarden, pony’s en ezels op 1 april 2013 

Heeft u paarden, pony’s en/of ezels? Nee  > Ga verder met vraag 2f 
Ja  > Vul hieronder het aantal dieren in

                    aantal dieren

Fokpaarden         jonger dan 3 jaar      stu 554 

(groter of gelijk aan 157 cm)

           3 jaar of ouder      stu 555 

Overige paarden        jonger dan 3 jaar      stu 556 

(groter of gelijk aan 157 cm)

           3 jaar of ouder      stu 557 

Pony’s          jonger dan 3 jaar      stu 197 

(kleiner dan 157 cm)

           3 jaar of ouder      stu 198 

Ezels                    6 maanden of ouder          stu 183 

                     +

Totaal aantal paarden, pony’s en ezels                      sttu 184 
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 2f Schapen en geiten op 1 april 2013 

Heeft u schapen en/of geiten? Nee  > Ga verder met vraag 2g 
Ja  > Vul hieronder het aantal dieren in

                    aantal dieren

Schapen    lammeren (jonger dan 1 jaar, nog nooit gelammerd)   sttu 265 
    

     overige schapen    vrouwelijk      sttu 266

           mannelijk      sttu 268

Geiten     melkgeiten    jonger dan 1 jaar     sttu 250

 
           1 jaar of ouder     sttu 258

     overige geiten    vrouwelijk  jonger dan 1 jaar sttu 260

 

               1 jaar of ouder  sttu 261

            mannelijk  jonger dan 1 jaar sttu 262

 
               1 jaar of ouder  sttu 263 

                    +

Totaal aantal schapen en geiten           stttu 280 

           aantal dieren

  waarvan:    biologisch gehouden    stttu        004

 

     in omschakeling naar  stttu        005 
     biologisch 

 2g Konijnen op 1 april 2013 

Heeft u konijnen? Nee  > Ga verder met vraag 2g1 
Ja  > Vul hieronder het aantal dieren in

                  aantal dieren

Gespeende vleeskonijnen             stttu 232 

Voedsters (alleen moederdieren)           stttu 233 

                   +

Totaal aantal konijnen             sttttu 234

 2g1 Konijnen: huisvesting op 1 april 2013 

Heeft u huisvesting voor konijnen? Nee  > Ga verder met vraag 2h 
Ja  > Vul hieronder het aantal dierplaatsen in

                  aantal dierplaatsen

Konijnen (alleen voedsters en apart gehuisveste gespeende vleeskonijnen)    stttu 259 
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 2h Edelpelsdieren op 1 april 2013 

Heeft u edelpelsdieren? Nee  > Ga verder met vraag 2h1 
Ja  > Vul hieronder het aantal dieren in

                 aantal dieren

Nertsen (alleen moederdieren)           sttttu 290 

Overige edelpelsdieren (alleen moederdieren)       sttttu 294 

                  +

Totaal aantal edelpelsdieren (alleen moederdieren)     stttttu 296

 2h1 Edelpelsdieren: huisvesting op 1 april 2013 

Heeft u huisvesting voor 
edelpelsdieren?

Nee  > Ga verder met vraag 2i 
Ja  > Vul hieronder het aantal dierplaatsen in

                aantal dierplaatsen

Edelpelsdieren (inclusief jonge dieren)        stttttu 298

 2i Overige dieren op 1 april 2013 

Houdt u bedrijfsmatig overige dieren? Nee  > Ga verder met onderdeel 3 Tuinbouw onder glas 
Ja  > Vul hieronder de code van de diersoort en het aantal dieren in

Kijk in de toelichting: tabel 7 
 

           code diersoort     aantal dieren

           stu    stttu
 
           stu    stttu
 
           stu    stttu 
                  +

Totaal aantal overige dieren          stttttu 88
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 3 Tuinbouw onder glas

Heeft u tuinbouw onder glas op 15 
mei 2013? Tuinbouw onder glas vermeldt 
u niet op de Opgave Gewaspercelen en 
tekent u ook niet in op de bedrijfskaart.

Nee  > Ga verder met onderdeel 3c Warmtekrachtinstallaties 
Ja  > Vul hieronder de gegevens voor Tuinbouw onder glas in

 3a Tuinbouw onder glas op 15 mei 2013 

 GROENTEN ONDER GlAS            oppervlakte (m²)

Aardbeien       onder glas      sttttu 610

 
         in betreedbare plastic tunnels  sttttu 611 
         

Andijvie                sttttu 648 

Aubergines               sttttu 618 

Courgette               sttttu 642 

Groentezaden                            sttttu 624 

Komkommers              sttttu 605 

Kropsla (alle sla in kropvorm)           sttttu 658 

Paprika       gele paprika       sttttu 633

 

        groene paprika      sttttu 632

 
        rode paprika       sttttu 631

 
        overige paprika      sttttu 634 

Radijs                sttttu 644 

Tomaten      losse tomaten (rond, vlees, tussentype) sttttu 608

            
        trostomaten (inclusief fijne trostomaten) sttttu 604

          
        cherrytomaten      sttttu 606 
         

Opkweekmateriaal groenten            sttttu 625 

Overige groenten (inclusief meloenen)         sttttu 621 

                 +

Totale oppervlakte groenten onder glas       sttttttu 626 

(Neem over op volgende pagina) 
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 3a Tuinbouw onder glas op 15 mei 2013 (vervolg) 

                oppervlakte (m²) 

Totale oppervlakte groenten onder glas      A sttttttu 626 

(Neem over van vorige pagina)

           oppervlakte (m²) 

  waarvan:    biologisch geteeld    sttttttu      019

 
     in omschakeling    sttttttu      020 
      naar biologisch

Assimilatiebelichting/groeilicht groenten onder glas      sttttu 876 

                 oppervlakte (m²) 

FRUIT ONDER GlAS            B sttttu 635 

           oppervlakte  (m²) 

  waarvan:    biologisch geteeld    sttttu        024

 

     in omschakeling naar  sttttu        025 
     biologisch

BlOEMKWEKERIjGEWASSEN ONDER GlAS

                 oppervlakte (m²) 

Snijbloemen   alstroemeria           sttttu  652

 
     anjers           sttttu 643

 
     anthurium          sttttu 645

 
     chrysanten          sttttu 647

 
     eustoma russellianum        sttttu 654

 
     fresia’s            sttttu 649

 
     gerbera’s          sttttu 651

 
     lelies           sttttu 655

 
     orchideeën          sttttu 650

 

          rozen                      sttttu 641

 

     overige           sttttu 657

Potplanten   voor de bloei          sttttu 546

 
     bladplanten          sttttu 547 

                 +

Subtotaal oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas  sttttttu 
(Neem over op volgende pagina)
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 3a Tuinbouw onder glas op 15 mei 2013 (vervolg) 

                oppervlakte (m²) 

Subtotaal oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas  sttttttu 

(Neem over van vorige pagina)

Overig          amaryllisbollen   sttttu 662

 
                      bloemzaden        sttttu 677

 
           perkplanten    sttttu 663 

Opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen        sttttu 666 

Overige bloemkwekerijgewassen          sttttu 665 

                 +

Totale oppervlakte bloemkwekerijgewassen     C sttttttu 782 

onder glas

           oppervlakte (m²) 

  waarvan:    biologisch geteeld    sttttttu      026

 
     in omschakeling   sttttttu      027 
     naar biologisch

Assimilatiebelichting/groeilicht  bloemkwekerijgewassen onder glas  sttttu 877 

BOOMKWEKERIjGEWASSEN EN VASTE PlANTEN ONDER GlAS 

                 oppervlakte (m²) 

Vermeerdering en/of aantrekking          sttttu 670 

Volledige teelt onder glas            sttttu 672 

                 +

Totale oppervlakte boomkwekerijgewassen     D sttttttu 785 

en vaste planten onder glas

           oppervlakte (m²) 

  waarvan:    biologisch geteeld    sttttttu      028

 
     in omschakeling   sttttttu      029 
     naar biologisch 

 3b Tuinbouw onder glas: gebruikstitel op 15 mei 2013  

Kijk in de toelichting: tabel 1                  oppervlakte (m²) 

Eigendom               sttttu 698 

Erfpacht                sttttu 699 

Pacht                sttttu 700

 

Overige gebruikstitels             sttttu 799
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 3c Warmtekrachtinstallaties 

Had u warmtekrachtinstallaties 
(glastuinbouw en/of tuinbouw overig) 
in (een deel van) 2012?

Nee  > Ga verder met onderdeel 4 Paddenstoelen, bollenbroei, witloftrek 
Ja  > Vul onderstaande vraag in

Wat was het totaal elektrisch 
vermogen op 31 december 2012 in 
MWe?

su   , su  MWe                 844

 

> Ga verder met onderdeel 4 Paddenstoelen, bollenbroei, witloftrek
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 4 Paddenstoelen, bollenbroei, witloftrek

 4a Paddenstoelenteelt

Teelt u paddenstoelen? Nee  > Ga verder met vraag 4b 
Ja  > Vul onderstaande vragen in

CHAMPIGNONS               aantal (stuks)

Cellen                 stttu 701

 
                 oppervlakte (m²)

Oppervlakte met de hand geoogst           sttttu  702

 
Oppervlakte machinaal geoogst          sttttu  703 

                  +

Totale beteelbare oppervlakte champignons       stttttu 704 

                 hoeveelheid (ton)

Substraatverbruik in 2012            sttttu 705 

OVERIGE EETBARE PADDENSTOElEN         hoeveelheid (ton)

Substraatverbruik 2012            sttttu 709 

 4b Bollenbroei

Broeit u bollen? Nee  > Ga verder met vraag 4c 
Ja  > Vul onderstaande vragen in

              aantal (duizendtallen)

Tulpen gebroeid in seizoen 2012/2013             stttttttu  911                      0  0  0 

Hyacinten gebroeid in seizoen 2012/2013           stttttttu  912                      0  0  0 

              hoeveelheid (kilo’s)

Narcisbollen gebroeid in seizoen 2012/2013          sttttu     913

 
Overige bollen gebroeid in seizoen 2012/2013         sttttu     315 

 4c Witloftrek

Trekt u witlof? Nee  > Ga verder met onderdeel 5 Gewassen open grond en grondgebruik 
Ja  > Vul onderstaande vragen in 

               ha     are

 Oppervlakte witlofwortelen geteeld in 2012 waarvan u in seizoen   sttu   , su   583 
2012/2013 witlof heeft getrokken 

                 oppervlakte (m²)

Oppervlakte beschikbaar voor witlof in bakken in 2012/2013    stttu  585 

> Ga verder met onderdeel 5 Gewassen open grond en grondgebruik 
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                 +

Subtotaal oppervlakte groenten (Neem over op volgende pagina)  stttu   , su 
> Vervolg gewassen tuinbouw open grond op volgende pagina

 5 Gewassen open grond en grondgebruik

 5a Gewaspercelen op 15 mei 2013

Heeft u op 15 mei 2013 
tuinbouwgewassen open grond, 
akkerland, grasland, natuurterrein, 
braakland of bos in Nederland in 
gebruik? 
Geef de gegevens op van de hoofdteelten. 
Vermeld volgteelten bij onderdeel 5c.

Nee  > Ga verder met onderdeel 6 Bedrijfsoppervlakte

Ja  >   Vul de Opgave Gewaspercelen in en teken al uw gewaspercelen in op de bedrijfskaart(en).  
Beide vindt u als bijlage bij dit formulier. Heeft u tuinbouwgewassen open grond, vermeld 
de gegevens hiervan ook bij vraag 5b Gewassen tuinbouw open grond op 15 mei 2013.

 5b Gewassen tuinbouw open grond op 15 mei 2013

GROENTEN (Gebruik voor groenten op de Opgave gewaspercelen gewascode 672)

                ha     are

Aardbeien  vermeerdering         sttu   , su 431

                 
    wachtbed          sttu   , su 432

 
    productie          sttu   , su 433 

Andijvie                sttu   , su 434 

Asperges  oppervlakte die productie oplevert     sttu   , su 435

 

    oppervlakte die nog geen productie oplevert    sttu   , su 436 

Bloemkool              sttu   , su 437 

Boerenkool              sttu   , su 438 

Bospeen               sttu   , su 439 

Broccoli               sttu   , su 440 

Chinese kool              sttu   , su 441 

Courgette              sttu   , su 474  

Groentezaden en opkweekmateriaal vollegrondsgroenten       sttu   , su 513 

Knolselderij              sttu   , su 442 

Knolvenkel/venkel            sttu   , su 443 

Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen)     sttu   , su 444 

Koolraap              sttu   , su 445 

Koolrabi               sttu   , su 446 
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                 +

Subtotaal oppervlakte groenten (Neem over op volgende pagina)  stttu   , su 
> Vervolg gewassen tuinbouw open grond op volgende pagina

Kroten/rode bieten            sttu   , su 447 

Kruiden               sttu   , su 496 

Paksoi               sttu   , su 453 

Peulen               sttu   , su 454 

Prei                sttu   , su 455 

Pronkbonen              sttu   , su 456 

Raapstelen              sttu   , su 457 

Rabarber              sttu   , su 458 

Radijs               sttu   , su 459 

Rodekool              sttu   , su 460 
             

Savooiekool              sttu   , su 461 
               

Schorseneren             sttu   , su 462 

Selderij, bleek             sttu   , su 464 
               

Selderij, groen             sttu   , su 463

Sla    ijsbergsla          sttu   , su 451

 
    radicchio rosso         sttu   , su 475

 
    overig           sttu   , su 452 

Spinazie                             sttu   , su 465 

Spitskool              sttu   , su 466  

Spruitkool              sttu   , su 467 

Stamsperziebonen (= stamslabonen)                 sttu   , su 468 

 5b Gewassen tuinbouw open grond op 15 mei 2013 (vervolg)

               ha      are

Subtotaal oppervlakte groenten        stttu   , su 
(Neem over van vorige pagina)
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                 +

Subtotaal oppervlakte fruit (Neem over op volgende pagina)   stttu   , su 
> Vervolg gewassen tuinbouw open grond op volgende pagina

 5b Gewassen tuinbouw open grond op 15 mei 2013 (vervolg)

               ha      are

Subtotaal oppervlakte groenten        stttu   , su 
(Neem over van vorige pagina)

Stoksnijbonen en stokslabonen          sttu   , su 469 

Waspeen               sttu   , su 470 

Winterpeen               sttu   , su 471 

Witlofwortel               sttu   , su 472 

Wittekool               sttu   , su 473 

Overige niet genoemde bladgewassen         sttu   , su 485 

Overige niet genoemde groenten          sttu   , su 486 
                 +

Totale oppervlakte groenten        E  stttu   , su 181 

            ha      are

  waarvan:  biologisch geteeld        stttu   , su    030

 
    in omschakeling naar biologisch   stttu   , su    051

FRUIT (Gebruik voor fruit op de Opgave Gewaspercelen gewascode 212)

                ha     are

Appelen      aangeplant in seizoen 2012/2013           sttu   , su 490

 
        aangeplant vóór seizoen 2012/2013           sttu   , su 491 
    

Bessen, blauwe              sttu   , su 494 

Bessen, rode               sttu   , su 489 

Bessen, zwarte (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)     sttu   , su 499 
     

Bramen                sttu   , su 502 

Frambozen                             sttu   , su 488 
     

Peren      aangeplant in seizoen 2012/2013           sttu   , su 492

 
        aangeplant vóór seizoen 2012/2013           sttu   , su 493 
     

Pruimen                sttu   , su 495
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 5b Gewassen tuinbouw open grond op 15 mei 2013 (vervolg)

               ha      are

Subtotaal oppervlakte fruit         stttu   , su 
(Neem over van vorige pagina)

Wijnbouw (druiven voor de wijnproductie)        sttu   , su 497 

Zure kersen (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie)      sttu   , su 498 

Zoete kersen                            sttu   , su 487 
     

Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi’s)               sttu   , su 500 

Overige pit en steenvruchten (zoals perziken, tafeldruiven)      sttu   , su 501 

                 +

Totale oppervlakte fruit         F stttu   , su 980 

            ha      are

  waarvan:  biologisch geteeld        stttu   , su    052

 
    in omschakeling naar biologisch stttu   , su    053

BlOEMKWEKERIjGEWASSEN (Gebruik voor bloemkwekerijgewassen op de Opgave Gewaspercelen gewascode 175)

                ha     are

Droogbloemen             sttu   , su 518 

Snijgroen              sttu   , su 519 

Overige bloemkwekerijgewassen         sttu   , su 520 

Bloemzaden                            sttu   , su 511 

                 +

Totale oppervlakte bloemkwekerijgewassen     G stttu   , su 981 

            ha      are

  waarvan:  biologisch geteeld        stttu   , su    054

 
    in omschakeling naar  biologisch stttu   , su    055 
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 5b Gewassen tuinbouw open grond op 15 mei 2013 (vervolg)

BlOEMBOllEN EN KNOllEN (Gebruik voor bloembollen en knollen op de Opgave gewaspercelen gewascode 176)

                ha     are

Dahlia               sttu   , su 548 

Gladiool               sttu   , su 553 

Hyacint               sttu   , su 552 

Iris                sttu   , su 550 

Krokus               sttu   , su 578 

Lelie                              sttu   , su 558 

Narcis               sttu   , su 559 

Tulp               sttu   , su 560 

Zantedeschia                            sttu   , su 561 

Overige bol- en knolgewassen          sttu   , su 562 

                 +

Totale oppervlakte bloembollen en knollen     H stttu   , su 982 

            ha      are

  waarvan :        biologisch geteeld  stttu   , su    056

 
       in omschakeling   stttu   , su    057 
       naar biologisch  
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 5b Gewassen tuinbouw open grond op 15 mei 2013 (vervolg)

BOOMKWEKERIjGEWASSEN EN VASTE PlANTEN   
(Gebruik voor boomkwekerijgewassen en vaste planten op de Opgave Gewaspercelen gewascode 294 en 3806)   

                ha     are

Bos- en haagplantsoen           sttu   , su 525 

Buxus               sttu   , su 526 

Ericaceae (zoals erica, calluna, rododendron, azalea)          sttu   , su 527 

Laanbomen/parkbomen    onderstammen            sttu   , su 528

 
              opzetters              sttu   , su 530

 
       spillen        sttu   , su 529 

Rozenstruiken (inclusief zaailingen en onderstammen)     sttu   , su 531 

Sierconiferen              sttu   , su 532 

Sierheesters en klimplanten          sttu   , su 533 

Trek- en besheester            sttu   , su 536 

Vruchtbomen    moerbomen       sttu   , su 537

 
       onderstammen      sttu   , su 538

 
       overig        sttu   , su 539 

Vaste planten             sttu   , su 540 
                 +

Totale oppervlakte boomkwekerijgewassen     I stttu   , su 943  
en vaste planten

            ha      are

  waarvan:            biologisch geteeld  stttu   , su    058

 
       in omschakeling   stttu   , su    059 
       naar biologisch

Totale oppervlakte tuinbouw open grond      ha      are

Tel E, F, G, H en I bij elkaar op (pagina 18, 19, 20 en 21)    stttu   , su 580
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 5c Volgteelten

Bent u van plan volgteelten te telen 
na de hoofdteelt? 

Nee  > Ga verder met vraag 5d Biologische landbouw op 15 mei 2013 
Ja  > Vul hieronder de gegevens van de volgteelten in

Neem de volgnummers van de percelen 
over  van de Opgave Gewaspercelen.

De oppervlakte van de volgteelten  
vermeldt u niet bij Tuinbouw open grond.  
 
Welke gewascodes?  
Gebruik voor een volgteelt altijd een  
gewascode uit tabel 2. Voor volgteelten met 
een tuinbouwgewas gebruikt u tabel 5. 
De tabellen staan achterin de toelichting.

   volgnummer  gewascode    oppervlakte volgteelt 
   perceel   volgteelt     ha     are

 1  stu sttu  sttu   , su

 2  stu sttu  sttu   , su

 3  stu sttu  sttu   , su

 4  stu sttu  sttu   , su

 5  stu sttu  sttu   , su

 6  stu sttu  sttu   , su

 7  stu sttu  sttu   , su  

 8  stu sttu  sttu   , su

 9  stu sttu  sttu   , su

 10  stu sttu  sttu   , su

 11  stu sttu  sttu   , su

 12  stu sttu  sttu   , su

 13  stu sttu  sttu   , su

 14  stu sttu  sttu   , su
  
 15  stu sttu  sttu   , su

 16  stu sttu  sttu   , su
  
 17  stu sttu  sttu   , su

 18  stu sttu  sttu   , su 
              +

Totale oppervlakte volgteelten      stttu   , su
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 5d Biologische landbouw op 15 mei 2013

Heeft u een SKALnummer en teelt u 
gewassen biologisch of in 
omschakeling naar biologisch? 
Kijk in de toelichting: tabel 10 

Nee  > Ga verder met onderdeel 6 Bedrijfsoppervlakte 
Ja  >  Vul hieronder de gegevens voor Biologische landbouw in

Grasland 
Blijvend grasland

oppervlakte totaal       waarvan      oppervlakte 

ha     are           ha     are

sttu   , su 060  biologisch geteeld   sttu   , su 069

 

         in omschakeling    sttu   , su 070 

         naar biologisch

Natuurlijk grasland sttu   , su 061  biologisch geteeld   sttu   , su 071

 

         in omschakeling    sttu   , su 072 

         naar biologisch

Tijdelijk grasland sttu   , su 062  biologisch geteeld   sttu   , su 073

 

         in omschakeling    sttu   , su 074 

         naar biologisch

Braak, groenbemesters en 
onbeteelde grond 
Braak, groenbemesters en 
onbeteelde grond

sttu   , su 063  biologisch geteeld   sttu   , su 075

          

         in omschakeling    sttu   , su 076 

         naar biologisch

Akkerbouwgewassen 
Aardappelen

sttu   , su 064  biologisch geteeld   sttu   , su 077

          

         in omschakeling    sttu   , su 078 

         naar biologisch

Granen sttu   , su 065  biologisch geteeld   sttu   , su 079

 

         in omschakeling    sttu   , su 080 

         naar biologisch

Suikerbieten sttu   , su 066  biologisch geteeld   sttu   , su 081

 

         in omschakeling    sttu   , su 082 

         naar biologisch

Akkerbouwgroenten sttu   , su 856  biologisch geteeld   sttu   , su 852

 

         in omschakeling    sttu   , su 853 

         naar biologisch

Groenvoedergewassen sttu   , su 857  biologisch geteeld   sttu   , su 854

 

         in omschakeling    sttu   , su 855 

         naar biologisch

Overige akkerbouwgewassen sttu   , su 067  biologisch geteeld   sttu   , su 083

 

         in omschakeling    sttu   , su 084 

         naar biologisch
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 5d Biologische landbouw op 15 mei 2013

(Noten)Bomen 
Notenbomen

sttu   , su 068  biologisch geteeld   sttu   , su 085

 

         in omschakeling    sttu   , su 086 

         naar biologisch

> Ga verder met onderdeel 6 Bedrijfsoppervlakte

 (vervolg)
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 6 Bedrijfsoppervlakte

          ha        are

Totaal 3a Groenten onder glas    A sttu   , su       626 
(Neem over van pagina 12)  

Totaal 3a Fruit onder glas     B sttu   , su       635 
(Neem over van pagina 12) 

Totaal 3a Bloemkwekerijgewassen   C sttu   , su       782 
onder glas (Neem over van pagina 13) 

Totaal 3a Boomkwekerijgewassen    D sttu   , su       785 
en vaste planten onder glas      + 
(Neem over van pagina 13) 
                ha     are

Totale oppervlakte tuinbouw onder glas        sttu   , su 941 

Oppervlakte gewaspercelen          sttu   , su 940 

Landschapselementen SNLa                     sttu   , su 899 

Slotenmarge              sttu   , su 896 

Grond in Nederland nog niet opgegeven  
  Oppervlakte (exclusief braakland) geschikt voor landbouw,    sttu   , su 944 

maar niet zo in gebruik (bijvoorbeeld kampeerterrein)

 Oppervlakte overige grond (bijvoorbeeld erf, gebouwen, sloten) sttu   , su 898 
                  +

TOTAlE OPPERVlAKTE VAN HET BEDRIjF IN NEDERlAND   sttu   , su 950 

Grond in het buitenland           ha     are

 Oppervlakte percelen in België          sttu   , su 786

 
 Oppervlakte percelen in Duitsland        sttu   , su 787  
 
> Ga verder met onderdeel 7 Subsidies
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 7 Subsidies

Heeft u toeslagrechten en/of wilt u 
een of meer andere subsidies 
aanvragen? 

Nee  > Ga verder met onderdeel 8 Bedrijfsgegevens  
Ja  > Ga verder met vraag 7a1 

 7a1 Toeslagrechten uitbetalen

Wilt u toeslagrechten met speciale 
voorwaarden (deels) laten uitbetalen 
op basis van het aantal gehouden 
dieren? Vul dan ook altijd het aantal 
runderen en/of schapen op 1 april 2013 in 
bij onderdeel 2a en 2f. 

Bekijk eerst op het Overzicht geregistreerde toeslagrechten op drloket.nl hoeveel en welke soort 
toeslagrechten u kunt laten uitbetalen.  
 
let op: Heeft u toeslagrechten die u met grond wilt laten uitbetalen? Geef op de Opgave Gewaspercelen in 
de kolom Gewone toeslagrechten per gewasperceel aan of u deze wilt gebruiken voor de uitbetaling van 
toeslagrechten.  
 

1. Wilt u gewone toeslagrechten laten uitbetalen? 
 
 Nee  > Ga verder met vraag 7a1-2

 Ja  >  Ga verder met vraag 7a1-2  

2. Wilt u toeslagrechten met speciale voorwaarden laten uitbetalen? 
 
 Nee  > Heeft u vraag 1 ook met ‘nee’ beantwoord? Ga verder met vraag 7b 
   > Heeft u vraag 1 met ‘ja’ beantwoord? Ga verder met vraag 7a2 
 
 Ja  >  Hoe wilt u uw toeslagrechten met speciale voorwaarden laten uitbetalen?  

(één antwoord mogelijk)

     met dieren        Op basis van het aantal gehouden dieren.

     deels met dieren en deels met grond   De toeslagrechten die u met grond wilt  
            (meer dan 1 recht nodig)          laten uitbetalen worden omgezet naar 
               gewone toeslagrechten. Wij nemen    
               contact met u op  over de verdeling.

     met grond                  De toeslagrechten worden omgezet  
naar  gewone toeslagrechten.  

 7a2 Volgorde van uitbetalen toeslagrechten

1. Heeft u voldoende grond in gebruik en/of voldoende dieren om al uw toeslagrechten te laten uitbetalen? 
 
 Ja  > U hoeft deze vraag niet in te vullen. Ga verder met vraag 7a3 
 Nee  >  Wij gebruiken een standaard volgorde voor uitbetaling van toeslagrechten. 

Wilt u een andere volgorde? Ga dan verder met vraag 7a2-2

2. Wilt u een andere volgorde dan de standaard volgorde? 
 
 Nee  >  Ga verder met vraag 7a3

 Ja  >   Ik wil uitbetaling in de volgorde van de hoogste waarde eerst, ook als hierdoor 
(extra) toeslagrechten vervallen. 
óf 
Wilt u toeslagrechten in een andere volgorde dan de standaard volgorde of de hoogste 
waarde eerst laten uitbetalen, wijzig dan uw volgorde op drloket.nl.  
Uw melding moet uiterlijk 15 mei 2013 door Dienst Regelingen zijn ontvangen. 
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 7a3 Hennep 

Teelt u hennep? Nee  > Ga verder met vraag 7b 
Ja  >  Vul hieronder de gegevens van de gewaspercelen met gewascode 944 Hennep in waarop u ook uitbetaling 

van toeslagrechten aanvraagd. Deze gegevens heeft u ingevuld op de Opgave Gewaspercelen.

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

stu   stu su - su - su  
     

                  
1 3

 

stu   stu su - su - su  
     

                  1 3 

stu   stu su - su - su  
     

                  
1 3

 

stu   stu su - su - su 
     

                  1 3 
Ik zorg ervoor dat de officiële etiketten van het zaaizaad uiterlijk 15 mei 2013 of 30 juni 2013  
(afhankelijk van de zaaidatum) door Dienst Regelingen zijn ontvangen. 

Aantal etiketten:  sttu 
 

 7b Aanvraag Probleemgebiedenvergoeding 

Wilt u Probleemgebiedenvergoeding 
aanvragen? 
 
Kijk op de bedrijfskaart of u percelen 
heeft die hiervoor in aanmerking komen. 

Nee  > U hoeft deze vraag niet in te vullen. Ga verder met vraag 7c

Ja  >    Ik wil Probleemgebiedenvergoeding aanvragen en voldoe aan de voorwaarden. Ik geef op de 
Opgave Gewaspercelen in de kolom Oppervlakte Probleemgebieden de oppervlakte op die ik 
hiervoor wil gebruiken. 

 7c Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer 

Wilt u uitbetaling aanvragen voor 
beheereenheden agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer (SNLa)?

Nee  > Ga verder met vraag 7d

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

 7d Vaarvergoeding 

Wilt u vaarvergoeding aanvragen? 
 
Kijk op de bedrijfskaart of u percelen 
heeft die hiervoor in aanmerking komen.

Nee  > Ga verder met vraag 7e

Ja  >    Ik geef op de Opgave Gewaspercelen in de kolom Vaarvergoeding aan welke percelen ik hiervoor 
gebruik.

 7e Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 

Wilt u tegemoetkoming in de premie 
voor brede weersverzekering 
aanvragen?

Nee  > Ga verder met vraag 7f

Ja  >    Ik verklaar dat ik me niet meer dan één keer verzeker voor dezelfde schade. Voor de uitvoering van 
deze regeling gebruiken wij gegevens van uw verzekeringsmaatschappij(en).

 7f Compensatie schapen en geiten

Wilt u compensatie voor kosten I&R 
centrale databank aanvragen?

Nee  > Ga verder met vraag 7g

Ja  >    Voor de uitvoering van deze regeling en de controle op de voorwaarden gebruiken we gegevens uit 
de I&R centrale databank - schapen en geiten.
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 7g Tegemoetkoming diervriendelijk produceren

Wilt u tegemoetkoming voor 
diervriendelijk produceren 
aanvragen? 

Nee  > Ga verder met onderdeel 8 Bedrijfsgegevens 
Ja  >  Vul de volgende vragen in

Voor welke sector heeft u een 
goedgekeurd certificaat 
(aangevraagd)?  
(meerdere antwoorden mogelijk)

 Vleeskuikens

  Leghennen 

 Vleeskalveren voor witvleesproductie

 Vleeskalveren voor rosévleesproductie

 Vleesrunderen

 Vleesvarkens

 Ontvangt u een aanvullende 
vergoeding voor de meerkosten van 
het diervriendelijk produceren?

  Ik verklaar dat ik voor de meerkosten van het diervriendelijk produceren volgens de certificering geen 
aanvullende vergoeding ontvang.

 
> Ga verder met onderdeel 8 Bedrijfsgegevens

 8 Bedrijfsgegevens

 8a Verbrede landbouw

Past u verbrede landbouw toe op uw 
bedrijf

Nee  > Ga verder met vraag 8b 
Ja  >  Vul de volgende vragen in

  Welke verbrede 
landbouwactiviteiten voert u uit op 
uw bedrijf? (meerdere antwoorden 
mogelijk)

 Toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding             861

 Verwerken landbouwproducten                862

 Verkopen landbouwproducten aan de consument            863

  Zorglandbouw                    864

  Agrarisch natuur en landschapsbeheer op basis van beheersovereenkomst (zoals (P)SAN en SNL)   865

  Energieproductie door opwekking van hernieuwbare energie voor eigen gebruik      900 
(niet de teelt van energiegewassen) > Vul onderdeel 8b in

  Energieproductie door opwekking van hernieuwbare energie voor levering aan derden     897 
niet de teelt van energiegewassen) > Vul onderdeel 8b in

 Aquacultuur                     867

 Agrarisch loonwerk voor derden                868

 Niet-agrarisch loonwerk voor derden               825

  Stalling van goederen (zoals caravans of boten) of dieren (zoals dierenpension) van derden   869

 Boerderij educatie                   875

 Agrarische kinderopvang                  874

 Hoeveel procent van de totale bruto 
opbrengst van uw bedrijf (inclusief 
subsidies) is afkomstig uit de verbrede 
landbouw?

 minder dan 10%                    870

 van 10% tot 30%

 van 30% tot 50%

 50% of meer

> Ga verder met vraag 8b
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 8c Beregening: oppervlakte

Deze vragen hoeft u niet in te vullen 
voor teelten onder glas en beregening 
om nachtvorstschade in de fruitteelt 
te voorkomen.

                ha     are

Welke oppervlakte landbouwgrond kunt u beregenen     sttu   , su 708 

met de voor u beschikbare hulpmiddelen?  
 
Welke oppervlakte heeft u tenminste eenmaal beregend     sttu   , su 710 
in de periode van april 2012 tot en met maart 2013?

 8d Hogere fosfaatgebruiksnorm: fosfaatarme en -fixerende gronde

Wilt u in 2013 gebruik maken van de 
hogere fosfaatgebruiksnorm voor 
fosfaatarme en -fixerende gronden?

Nee  > Ga verder met vraag 8e

Ja  >   Geef op de Opgave gewaspercelen per perceel aan wat het PAL- of Pw-waarde is.

 8e Beweiding 2013

Heeft u in 2013 grasland dat u 
gebruikt voor beweiding van 
graasdieren?

Nee  > Ga verder met vraag 8f                 947

Ja  >   Ga verder met de volgende vraag

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

Nee  > Ga verder met de volgende vraag               800

Ja  >  Ga verder met vraag 8f

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

Nee  >   Ga verder met vraag 8f                801

Ja  > Ga verder met vraag 8f

 8f Excretie 2013

Maakt u gebruik van de 
bedrijfsspecifieke excretie?

Nee  > Ga verder met vraag 8g                 690

Ja  >   Ga verder met vraag 8g

 8b Hernieuwbare energie

Heeft u installaties voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
gebruikt in de periode van april 2012 
tot en met maart 2013

Nee  > Ga verder met vraag 8c 
Ja  >  Ga verder met de volgende vraag

 Welke installaties voor de opwekking 
van hernieuwbare energie heeft u 
gebruikt in de periode van april 2012 
tot en met maart 2013?

 Windmolens in (gedeeld) eigendom voor productie van elektriciteit          846

  Installaties voor biomassa: 

  Houtkachel/ketel voor verwarming van bedrijfsruimtes en processen       847

  Vergisters voor de productie van biogas              848

  Overige installaties voor de productie van warmte, elektriciteit en/of brandstof     849

  Zonnepanelen en/of collectoren                906

  Installaties voor seizoenopslag van warmte en/of koude in de bodem        907

   Warmtepompen die gebruikmaken van (opgeslagen) energie uit de bodem,        908 
oppervlaktewater of lucht

 Installaties voor warmteterugwinning bij koeling van melk          909

  Overige installaties voor productie van warmte elektriciteit of brandstoffen uit hernieuwbare    910 

energiebronnen
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 8g Beweiding 2012

 Had u in het weideseizoen 2012 
melkgevende melkkoeien op uw 
bedrijf?

Nee  > Ga verder met vraag 8h

Ja  >   Vul de volgende vragen in

              weken   stuks

Melkgevende  aantal dat niet is geweid maar       stttu 811 
melkkoeien   op stal is gebleven 

     aantal dat dag en nacht         stttu 807 
     werd geweid 

     aantal weken dat dag en     su        808 

     nacht werd geweid

     aantal dat beperkt werd geweid      stttu 809 

     aantal weken dat beperkt werd geweid su         810

Had u in het weideseizoen 2012 
vrouwelijk jongvee voor de melkvee-
houderij op uw bedrijf?

Nee  > Ga verder met vraag 8h

Ja  >   Vul de volgende vragen in               013 

 Heeft u dit jongvee geweid in het 
weideseizoen 2012?

Nee  > Ga verder met vraag 8h

Ja  >   Vul de volgende vragen in               195

              weken 
aantal weken dat vrouwelijk jongvee jonger  
dan 1 jaar werd geweid         su        783

aantal weken dat vrouwelijk jongvee van 1 jaar  
of ouder werd geweid          su        784

 8h Mestbewerking en -verwerking

Bewerkt of verwerkt u mest op 
uw bedrijf

Nee  >  Ga verder met vraag 8i

Ja  >   Ga verder met vraag 8i

 8i Werktuigen en machines

Wat is het aantal werktuigen en 
machines die u in volledig eigendom 
hebt?

                  stuks

Aantal meerassige tractoren            su    730

 
Aantal eenassige tractoren, motorschoffelmachines,        su    719 
motorfrezen en motormaaiers 

Aantal maaidorsers              su    720

 
Aantal andere volledig gemechaniseerde oogstmachines      su    739

 Heeft u in de periode van april 2012 
tot en met maart 2013 werktuigen en 
machines gebruikt die u niet in 
(volledig) eigendom heeft? (meerdere 
antwoorden mogelijk)

Nee  > Ga verder met onderdeel 9 Handtekening

Ja  > Geef aan welke werktuigen en machines

     Meerassige tractoren               734

     Eenassige tractoren, motorschoffelmachines, motorfrezen en motormaaiers   736

     Maaidorsers                 738

     Andere volledig gemechaniseerde oogstmachines        740

GDI 2013 hoofdformulier_v14.indd   30 08-02-13   08:35



31 van 32

 
 

 
 

G
D
I
1
3
3
1

 9 Handtekening
Zorg ervoor dat uw opgave en alle stukken die daarbij horen uiterlijk 15 mei 2013 bij Dienst Regelingen zijn 
ontvangen. Maak voor uw eigen administratie een kopie van alles wat u terugstuurt. Zorg ervoor dat Dienst 
Regelingen uw juiste rekeningnummer heeft. U kunt dit controleren op drloket.nl.

Ik verklaar dat ik 

•  de opgave volledig en naar waarheid heb ingevuld 
•   bekend ben met de regels en verplichtingen uit de Landbouwwet, het mestbeleid en het 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
•  landbouwer ben (van toepassing als u subsidies aanvraagt met deze opgave) 
 
Datum     su - su - sttu              2  0  1  3        
Telefoonnummer  sttttttttu  bijvoorbeeld 0123456789 
 
 
Mobiel nummer   sttttttttu  bijvoorbeeld 0612345678 
 
 
 
Rekeningnummer  stttttttu   
 
 
Handtekening                               

Administratieve lasten 
De overheid weet dat de administratieve 
lasten die deze opgave met zich mee-
brengt hoog zijn. Als u de volgende vragen 
beantwoordt, geeft u Dienst Regelingen 
een indicatie van de tijd die u nodig had 
om deze opgave in te vullen. 

Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld?      zelf    adviseur 

                 uur    minuten

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

                 uur    minuten

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de opgave?    su  su

  Bijlagen

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

Gewaspercelen          : Opgave Gewaspercelen en bedrijfskaart(en)

Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer      :  Verzoek Uitbetaling subsidie agrarisch natuur-  
en landschapsbeheer

Eigen volgorde uitbetaling toeslagrechten    : Wijzig de volgorde op internet

Hennep            : Etiketten zaaizaad

Meer dan 18 volgteelten         : Vervolgformulier volgteelten
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De Gecombineerde opgave is een samenwerking tussen onder andere:

Dienst Regelingen 
voor bedrijfstoeslag, probleemgebiedenvergoeding, Landbouwtelling, mestwetgeving, vaarvergoeding, 
Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer, brede weersverzekering, compensatie voor schapen en 
geiten, regelingen dierenwelzijn en registratie van percelen

Centraal Bureau voor de Statistiek
voor de verwerking van de gegevens voor de statistieken
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