Formulier als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Landbouwtelling en gecombineerde opgave 2020

Relatiegegevens
Naam
Adres

Vooringevuld

Woonplaats

Vooringevuld

Aanvraagnummer

Vooringevuld

KVK-nummer
Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit

Vooringevuld

Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en)

Vooringevuld

Nevenvestiging(en): SBI-codes hoofd- en nevenactiviteiten
BSN
IBAN

Vooringevuld

Rechtsvorm
Telefoonnummer

Vooringevuld

Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

Vooringevuld

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig?

Vooringevuld

Vooringevuld

Vooringevuld
Vooringevuld

Vooringevuld

Vooringevuld

Ja
Nee

Geef aan welke situatie op u van toepassing is.
Ik ben helemaal gestopt. Ik houd op 1 april 2020 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op of na 15 mei
2020 geen landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of
een andere teelt in containers of gebouwen.
Ik ben tijdelijk niet actief. Ik houd op 1 april 2020 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op 15 mei 2020
geen landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of een
andere teelt in containers of gebouwen.
Geen van bovenstaande.
Bent u als agrarisch ondernemer ingeschreven bij KVK?

Ja
Nee

Uw KVK-nummer is nog niet bekend bij RVO.nl. Vul hier uw KVK-nummer in
Wilt u uitbetaling SNL-a aanvragen en bent u niet verplicht om gegevens voor de
Landbouwtelling in te vullen?

Ja
Nee

E-mailadres
Het e-mailadres dat u invult gebruiken wij voor het versturen van de ontvangstbevestiging en de nieuwsbrief Gecombineerde opgave.
Ook gebruiken wij dit e-mailadres voor het versturen van een herinnering of een melding over de verstuurde opgave. Vult u de opgave in
als gemachtigde en vraagt u in de opgave uitbetaling Betalingsrechten, aanvraag rechten uit Nationale reserve en/of uitbetaling
graasdierpremie aan? Dan gebruiken we het e-mailadres ook om een bericht te sturen als er een beslissing is genomen.
E-mailadres
Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres
E-mailadres adviseur en/of gemachtigde
Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur en/of gemachtigde

Juridische grondslag

Verordening (EU) 834/2007;
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008

Biologische landbouw
op 15 mei 2020
Past u op het bedrijf een door SKAL gecontroleerde biologische productiewijze toe?
Is uw bedrijf (deels) in omschakeling? Vul dan ook Ja in.

Ja
Nee

Staan al uw percelen, die u op 15 mei 2020 in gebruik heeft, volledig als biologisch
op het SKAL-certificaat vermeld?

Ja
Nee

Wat is het SKAL-nummer van uw bedrijf?

Bedrijfsvorm, bedrijfsleiding en veiligheidsplan
Is uw bedrijf een rechtspersoon?
Ja, bijvoorbeeld een BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie, gemeente, provincie of kerkgenootschap
Nee, het is een natuurlijk persoon, eenmanszaak, maatschap, VOF of CV
Bedrijfshoofd/bedrijfsleider
Geboortejaar
Geslacht
Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2019 tot en met maart 2020 op dit bedrijf
Opvolging
Is er voor uw bedrijf een bedrijfsopvolger van 16 jaar of ouder?
Veiligheidsplan
Heeft uw bedrijf een veiligheidsplan?
In een veiligheidsplan staat welke gezondheids- en veiligheidsrisico's u, uw werknemers en uw
gezinsleden lopen bij het werken op uw bedrijf. In dit plan staat ook hoe deze risico's zijn verlaagd.

Voorinvullen

Man
Vrouw

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EG)
138/2004
Verordening (EU) 2018/1874

- Kies uit de lijst -

Ja
Nee

Verordening (EU) 2018/1874

Ja
Nee

Verordening (EU) 2018/1874

Dagelijkse leiding

Verordening (EU) 2018/1874

Wie is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op uw bedrijf?

Het bedrijfshoofd
Iemand anders

Heeft het bedrijfshoofd ander betaald werk? Het is betaald werk als het bedrijfshoofd hiervoor een
vergoeding krijgt. Dit kan ook een betaling zijn met producten of diensten.

Nee
Ja, als hoofdactiviteit
Ja, als nevenactiviteit

In welk jaar is de persoon met dagelijkse leiding begonnen met leiding geven?
Is deze persoon getrouwd met het bedrijfshoofd, hebben zij samen een geregistreerd partnerschap of
een samenlevingscontract?
Is deze persoon 1e of 2e graads familie van het bedrijfshoofd? Familieleden in de 1e en 2e graad zijn
de partner, (klein)kinderen, (stief)broers, (stief)zussen, (schoon)ouders, schoonzoons en – dochters,
schoonzussen, zwagers en grootouders.

Ja
Nee
Ja
Nee

Geboortejaar
Geslacht
Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2019 tot en met maart 2020 op dit bedrijf

Man
Vrouw
- Kies uit de lijst -

Opleiding
Wat is de hoogste opleiding van de persoon met de dagelijkse leiding?
Een basis landbouwopleiding. Dit is een voltooide opleiding aan een lagere landbouwschool, een voltooide
opleiding op het gebied van landbouw bij een opleidingscentrum of een afgesloten stageperiode op
landbouwgebied.
Een volledige landbouwopleiding. Er is minimaal 2 jaar landbouwonderwijs gevolgd aan een MBO,
hogeschool of universiteit.
Alleen praktijkervaring in de landbouw.
Heeft de persoon met de dagelijkse leiding het afgelopen jaar een agrarische cursus of opleiding
gevolgd of afgerond? Het gaat om de periode van april 2019 tot en met maart 2020.

Ja
Nee

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EG)
138/2004

Meewerkende familie
Aantal meewerkende familieleden
Vul het aantal familieleden in dat op het bedrijf werkte van april 2019 tot en met maart 2020. Het gaat om:
- 1e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn ouders en kinderen.
- 2e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn broers, zussen, grootouders en kleinkinderen.
- uw levenspartner, als u getrouwd bent of een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft.
De persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven, geeft u hier niet op.
Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen mee
als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.
Gemiddelde arbeidstijd per week
38 uur of meer
30 tot 38 uur

20 tot 30 uur

10 tot 20 uur

minder dan 10 uur

Aantal mannen

Verordening (EU) 2018/1874

Aantal vrouwen
Geef op hoeveel van deze familieleden ander betaald werk hebben. Het is betaald werk als uw familielid hiervoor een vergoeding krijgt.
Dit kan ook een betaling zijn met producten of diensten.
Ander betaald werk
als hoofdactiviteit
Aantal personen

als nevenactiviteit

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EG)
138/2004

Regelmatig meewerkende personen
Aantal regelmatig meewerkende personen
Vul het aantal personen in dat regelmatig werkte op dit bedrijf van april 2019 tot en met maart 2020. Het gaat om personen van 16 jaar
of ouder, met een contract voor onbepaalde tijd.
Iemand die maar een deel van deze periode regelmatig gewerkt heeft geeft u alleen op als dit kwam door:
- het in de loop van de periode beginnen of stoppen met werken voor het bedrijf.
- afwezigheid door vakantie, ziekte, ongeval of overlijden.
- het stil komen liggen van het werk door overmacht, bijvoorbeeld overstroming of brand.
- bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een teelt die alleen een deel van het jaar plaatsvindt.
Seizoenarbeiders en de personen die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider en meewerkende familie zijn
opgegeven geeft u hier niet op.
Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen mee
als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.
Gemiddelde arbeidstijd per week
38 uur of meer
30 tot 38 uur
Aantal mannen
Aantal vrouwen

20 tot 30 uur

10 tot 20 uur

minder dan 10 uur
Verordening (EU) 2018/1874

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EG)
138/2004

Niet-regelmatig meewerkende personen
Aantal werkdagen niet-regelmatig meewerkende personen
Vul het aantal volledige werkdagen in van personen die niet-regelmatig op dit bedrijf werkten van april 2019 tot en met maart 2020. Het
gaat om personen van 16 jaar of ouder.
Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld arbeidskrachten voor bepaald
werk of gelegenheidswerk)

volledige werkdagen

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

volledige werkdagen

Verbrede landbouw

Verordening (EU) 2018/1874

Welke verbrede landbouwactiviteiten voert u uit op uw bedrijf van april 2019 tot en met maart 2020?
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer met een beheerovereenkomst
Agrarisch loonwerk voor derden
Niet-agrarisch loonwerk voor derden
Stalling van goederen of dieren van anderen. Bijvoorbeeld caravans, boten of een dierenpension.
Toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding
Energieproductie door opwekking van hernieuwbare energie voor levering aan derden
Boerderij educatie
Verwerken landbouwproducten
Zorglandbouw
Kinderopvang
Aquacultuur
Geen van bovenstaande
Hoeveel procent (%) van de totale bruto opbrengst van uw bedrijf (inclusief subsidies) ontvangt u uit
deze verbrede landbouwactiviteiten?
Verkoop aan consumenten
Verkoopt u rechtstreeks producten aan consumenten? Het gaat om producten die op uw bedrijf zijn
geproduceerd of verwerkt.

Ja
Nee

Hoeveel procent (%) van de totale bruto opbrengst van uw bedrijf (inclusief subsidies) ontvangt u uit
de rechtstreekse verkoop aan consumenten?
Verkoopt u via één tussenschakel producten aan consumenten? Het gaat om producten die op uw
bedrijf zijn geproduceerd of verwerkt.
Hoeveel procent (%) van de totale bruto opbrengst van uw bedrijf (inclusief subsidies) ontvangt u uit
de verkoop aan consumenten via één tussenschakel?

Ja
Nee
Niet bekend

Verordening (EU) 2018/1874, Landbouwwet
artikel 24

Dieren
Welke dieren houdt u op 1 april 2020?
Rundvee (exclusief waterbuffels)
Waterbuffels
Varkens
Schapen
Geiten
Kippen (alleen opgeven als u meer dan 25 kippen biologisch en/of in omschakeling naar biologisch houdt)
Eenden voor de vleesproductie (inclusief ouderdieren), kalkoenen (alleen opgeven als u meer dan 25
eenden en/of kalkoenen biologisch en/of in omschakeling naar biologisch houdt)
Ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels, vleesduiven (alleen
opgeven als u bedrijfsmatig in totaal meer dan 25 van deze dieren houdt)
Paarden, pony's, ezels
Konijnen (alleen opgeven als u bedrijfsmatig meer dan 25 gespeende vleeskonijnen en/of voedsters houdt)
Nertsen (alleen opgeven als u bedrijfsmatig meer dan 25 moederdieren houdt)
Damherten, Midden-Europese edelherten, knaagdieren (alleen opgeven als u bedrijfsmatig één of meer
van deze dieren houdt)
Geen van bovenstaande
Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2020? Geef gehuurde stallen ook op.
Rundvee (exclusief waterbuffels) (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)
Waterbuffels (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)
Varkens (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)
Geiten (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft én u in 2019 gemiddeld meer dan 25
geiten heeft gehouden)
Kippen (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)
Eenden (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)
Kalkoenen (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)
Konijnen
Nertsen
Geen van bovenstaande

Rundvee: UBN en productiedoel
U ziet hier welke UBN's voor rundvee bij uw relatienummer geregistreerd staan. Controleer de gegevens en wijzig ze als dit nodig is.
Productiedoelen
- Onbekend > Kies het juiste productiedoel.
- Gemengd/overig > Heeft u alleen mannelijke runderen ouder dan 2 jaar? Dan worden de aantallen uit I&R
gebruikt. Heeft u (ook) ander rundvee? Dan verdeelt u in het volgende scherm de runderen over de
diercategorieën.
- Andere productiedoelen > De aantallen uit I&R worden gebruikt. U hoeft de runderen niet zelf te verdelen over de diercategorieën.
UBN

Productiedoel

Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
Ja
Nee

Is er huisvesting bij dit UBN?
Ja
Nee

UBN toevoegen

UBN's die u na 1 april registreert of overneemt, hoeft u hier niet toe te voegen.
Melkproductie
Wat was de totale melkproductie op uw bedrijf in 2019. Dit is inclusief de melk die u niet geleverd
heeft aan de melkfabriek.
Heeft u in 2019 op uw bedrijf melk verwerkt tot een eindproduct (verzuivelen)?
Hoeveel melk heeft u in 2019 op uw bedrijf verwerkt tot een eindproduct?
Waterbuffels
Geef het aantal bedrijfsmatig gehouden waterbuffels op waarvan u op 1 april de houder bent.
Waterbuffels, tenminste éénmaal gekalfd
Waterbuffels, jongvee tot 2 jaar

kg

Meststoffenwet artikel 35, eerste lid onderdeel b

Ja
Nee
kg

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 31.4

Landbouwwet artikel 24; uitvoeringsbesluit
meststoffenwet artikel 31.4; Verordening (EG) Nr.
1165/2008

Rundvee: aantallen op 1 april 2020 UBN [nummer]
U heeft aangegeven dat de runderen op UBN [nummer] gehouden worden met het productiedoel gemengd/overig. Dieren met het
productiedoel gemengd/overig moet u nog verdelen over de juiste categorieën. Er is al een onderverdeling gemaakt naar geslacht en
leeftijd op basis van de I&R-gegevens. Het is niet mogelijk om runderen toe te voegen of te verwijderen.
Totaal aantal runderen op 1 april 2020 op UBN <nummer>
Aantal vrouwelijke runderen jonger dan één jaar
Jongvee voor de melkveehouderij
Vleeskalveren voor de witvleesproductie
Vleeskalveren voor de rosévleesproductie
Ander jongvee voor de vleesproductie
Totaal aantal vrouwelijke runderen jonger dan één jaar
Aantal mannelijke runderen jonger dan één jaar
Jongvee voor de melkveehouderij
Vleeskalveren voor de witvleesproductie
Vleeskalveren voor de rosévleesproductie
Ander jongvee voor de vleesproductie
Totaal aantal mannelijke runderen jonger dan één jaar

Aantal vrouwelijke runderen van 1 tot 2 jaar
Jongvee voor de melkveehouderij (nog nooit gekalfd)
Melk- en kalfkoeien
Jongvee voor de vleesproductie (nog nooit gekalfd)
Koeien voor de vleesproductie (minimaal één keer gekalfd), zoogkoeien en weidekoeien.
Totaal aantal vrouwelijke runderen van 1 tot 2 jaar
Aantal mannelijke runderen van 1 tot 2 jaar
Jongvee voor de melkveehouderij
Jongvee voor de vleesproductie
Totaal aantal mannelijke runderen van 1 tot 2 jaar
Aantal vrouwelijke runderen van 2 jaar of ouder
Koeien voor de melkveehouderij (nog nooit gekalfd)
Melk- en kalfkoeien
Koeien voor de vleesproductie (nog nooit gekalfd)
Koeien voor de vleesproductie (minimaal één keer gekalfd), zoogkoeien en weidekoeien.
Totaal aantal vrouwelijke runderen van 2 jaar of ouder
Aantal mannelijke runderen van 2 jaar of ouder

5

Rundvee: aantallen in 2019 UBN [nummer]
U ziet hier het gemiddelde aantal runderen jonger dan 1 jaar en/of vrouwelijke runderen van 1 jaar of ouder in 2019. Deze dieren
stonden in 2019 op UBN [nummer] geregistreerd in de I&R centrale databank. Verdeel het gemiddelde aantal dieren nu over de juiste
categorieën. Het is niet mogelijk om runderen toe te voegen of te verwijderen
Gemiddeld aantal runderen jonger dan 1 jaar in 2019
Vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij
Mannelijk jongvee voor de melkveehouderij
Vrouwelijke jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden
Ander jongvee
Gemiddeld aantal runderen jonger dan 1 jaar in 2019
Gemiddeld aantal vrouwelijke runderen van 1 jaar of ouder in 2019
Jongvee voor de melkveehouderij (nog nooit gekalfd)
Jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden (nog nooit gekalfd)
Melk- en kalfkoeien
Andere koeien
Gemiddeld aantal vrouwelijke runderen van 1 jaar of ouder in 2019

Landbouwwet artikel 24

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EU)
2018/1874

Rundvee: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2020

Geef hier de huisvesting op van het rundvee dat u houdt op UBN [nummer]. Per diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u
de dieren houdt. De staltypes die u vorig jaar heeft opgegeven zijn al door ons ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en wijzig ze
als dit nodig is. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het is ook mogelijk om staltypes toe te voegen.
Gemiddeld aantal runderen in 2019 op UBN [nummer]:

voorinvullen

Gegevens huisvesting
Naam stal(len) (niet verplicht)
Kies de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft
Kies het soort huisvesting waarin u de dieren houdt
Kies het staltype waarin u de dieren houdt
Kies het staltype waarin u de dieren houdt
- Kies uit de lijst Jaar ingebruikname

Gemiddeld aantal dieren 2019

Hoeveel van het gemiddelde aantal dieren in 2019 zijn:
Melkkoeien (inclusief droge koeien)
Jongvee
Waterbuffels
Staltype toevoegen

Mestsoort bij dit staltype
Drijfmest
Vaste mest

Verordening (EU) 834/2007;
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008

Rundvee: aantal biologisch gehouden

Totaal aantal runderen op al uw UBN's op 1 april 2020
Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

voorinvullen

Varkens: UBN

U ziet hier welke UBN's voor varkens bij uw relatienummer geregistreerd staan. Controleer de UBN's en wijzig ze als dit nodig is.
UBN

Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
Ja
Nee

7

Is er huisvesting bij dit UBN?
Ja
Nee

UBN toevoegen

UBN's die u na 1 april registreert of overneemt, hoeft u hier niet toe te voegen.

Landbouwwet artikel 24; uitvoeringsbesluit
meststoffenwet artikel 31.4; Verordening (EG) Nr.
1165/2008

Varkens: aantallen UBN [nummer]
op 1 april 2020
Geef voor UBN [nummer] het aantal varkens op waarvan u op 1 april de houder bent. Hieronder vallen ook dieren die u op contract
houdt of voor verzorgingsloon voor derden. Het maakt niet uit of u de dieren hobby- of bedrijfsmatig houdt.
Biggen

nog bij de zeug

Vleesvarkens

overige (gespeend)
tot 50 kg
50 - 80 kg
80 - 110 kg

Fokvarkens

110 kg en zwaarder
tot 50 kg

opfokzeugen en opfokberen

50 kg of meer

gedekte zeugen

nog niet eerder gebigd
overige

niet gedekte zeugen

nog nooit gedekt
bij de biggen
overige (gust)

dekberen

nog niet dekrijp
dekrijp

Totaal aantal varkens

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EU)
2018/1874; Meststoffenwet artikel 35, eerste lid
onderdeel b

Varkens: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2020

Geef hier de huisvesting op van de varkens die u houdt op UBN [nummer]. Per diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de
dieren houdt. De staltypes die u vorig jaar heeft opgegeven zijn al door ons ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en wijzig ze als
dit nodig is. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het is ook mogelijk om staltypes toe te voegen.
Gegevens huisvesting
Naam stal(len) (niet verplicht)
Kies de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft
Ja
Nee

Heeft u in 2019 biggen van ongeveer 6 weken aangevoerd?
Welke diercategorieën houdt u?
Vleesvarkens
Opfokberen
Opfokzeugen
Kies het soort huisvesting waarin u de dieren houdt
-Kies uit de lijst Kies het staltype waarin u de dieren houdt
- Kies uit de lijst Vloeruitvoering
- Kies uit de lijst -

Is er een uitloop naar buiten?
Ja
Nee
Welke additionele (nageschakelde) techniek gebruikt u?
- Kies uit de lijst -

Is er weidegang?
Ja
Nee

Aantal maanden weidegang in
2019

- Kies uit de lijst Jaar ingebruikname

Gemiddeld aantal dieren 2019

Waarvan aangevoerde gespeende biggen van ongeveer 6
weken tot 25 kg

Hoeveel van het gemiddeld aantal dieren in 2019 zijn:
Fokzeugen waarvan de biggen 6 weken na de geboorte worden afgeleverd
Fokzeugen waarvan de biggen gehouden worden tot een gewicht van ongeveer 25 kg
Slachtzeugen
Gemiddeld aantal vleesvarkens 2019
Gemiddeld aantal opfokberen 2019
Gemiddeld aantal opfokzeugen in 2019:
Opfokzeugen van 25 kg tot eerste dekking of inseminatie
Opfokzeugen van 25 kg tot 7 maanden
Opfokzeugen van 7 maanden tot eerste dekking of inseminatie
Gemiddeld aantal opfokzeugen 2019
Staltype toevoegen

Varkens: aantal biologisch gehouden
op 1 april 2020
Vul in hoeveel varkens op 1 april biologisch worden gehouden en hoeveel in omschakeling naar biologisch zijn. Geef
de varkens op waarvan u de houder bent. Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor
verzorgingsloon voor derden.
Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Verordening (EU) 834/2007; (EU) 889/2008

Schapen: UBN en productiedoel
U ziet hier welke UBN's voor schapen bij uw relatienummer geregistreerd staan. En het productiedoel als u dit heeft opgegeven in de
Gecombineerde opgave 2019. Als het UBN vorig jaar niet is opgegeven staat er bij het productiedoel Onbekend. Controleer de gegevens
en wijzig ze als dit nodig is.
Productiedoelen
- Onbekend > Kies het juiste productiedoel.
- Gemengd/overig > Heeft u alleen schapen jonger dan 1 jaar? Dan worden de aantallen uit I&R gebruikt.
Heeft u (ook) schapen van 1 jaar of ouder? Dan verdeelt u in het volgende scherm de schapen over de
diercategorieën.
- Andere productiedoelen > De aantallen uit I&R worden gebruikt. U hoeft de schapen niet zelf te verdelen over
UBN

Productiedoel

Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
Ja
Nee

UBN toevoegen

UBN's die u na 1 april registreert of overneemt, hoeft u niet toe te voegen.

Schapen: aantallen UBN [nummer]
U heeft aangegeven dat de schapen op UBN [nummer] gehouden worden met het productiedoel gemengd/overig. Dieren met het
productiedoel gemengd/overig moet u nog verdelen over de juiste categorieën. Er is al een onderverdeling gemaakt naar leeftijd op basis
van de I&R-gegevens. Het is niet mogelijk om schapen toe te voegen of te verwijderen.
Totaal aantal schapen op 1 april 2020 op UBN <nummer>
Aantal schapen jonger dan 1 jaar

Aantal schapen van 1 jaar of ouder
Ooien voor de melkproductie
Overige ooien
Rammen
Totaal aantal schapen van 1 jaar of ouder

Landbouwwet artikel 24; uitvoeringsbesluit
meststoffenwet artikel 31.4; Verordening (EG) Nr.
1165/2008

Schapen: aantal biologisch gehouden
Totaal aantal schapen op al uw UBN's op 1 april 2020
Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Verordening (EU) 834/2007;
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008

Geiten: UBN en productiedoel
U ziet hier welke UBN's voor geiten bij uw relatienummer geregistreerd staan. En het productiedoel als u dit heeft opgegeven in de
Gecombineerde opgave 2019. Als het UBN vorig jaar niet is opgegeven staat er bij het productiedoel Onbekend. Controleer de gegevens
en wijzig ze als dit nodig is.
Productiedoelen
- Onbekend > Kies het juiste productiedoel.
- Gemengd/overig > Bij dit productiedoel verdeelt u in het volgende scherm de geiten over de diercategorieën.
- Andere productiedoelen > De aantallen uit I&R worden gebruikt. U hoeft de geiten niet zelf te verdelen over
de diercategorieën.
UBN

Productiedoel

Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
Ja
Nee

UBN toevoegen

UBN's die u na 1 april registreert of overneemt, hoeft u niet toe te voegen.

Is er huisvesting bij dit UBN?
Ja
Nee

Geiten: aantallen UBN [nummer]
U heeft aangegeven dat de geiten op UBN [nummer] gehouden worden met het productiedoel gemengd/overig. Dieren met het
productiedoel gemengd/overig moet u nog verdelen over de juiste categorieën. Er is al een onderverdeling gemaakt naar leeftijd op basis
van de I&R-gegevens. Het is niet mogelijk om geiten toe te voegen of te verwijderen.

Totaal aantal geiten op 1 april 2020 op UBN <nummer>
Aantal geiten jonger dan 1 jaar

Aantal geiten van 1 jaar of ouder
Geiten voor de melkproductie
Overige geiten
Bokken
Totaal aantal geiten van 1 jaar of ouder

Landbouwwet artikel 24; uitvoeringsbesluit
meststoffenwet artikel 31.4; Verordening (EG) Nr.
1165/2008

Geiten: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2020
Geef hier de huisvesting op van de geiten die u houdt op UBN [nummer]. Per diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de
dieren houdt. Gebruik de knop Staltype toevoegen om een extra diercategorie op te geven. Heeft u één diercategorie in verschillende
staltypes? Dan geeft u de staltypes apartikel op. Gebruik hiervoor ook de knop Staltype toevoegen. Houdt u een diercategorie meer dan
één keer in hetzelfde staltype? Bijvoorbeeld in verschillende stallen? Geef dan daarvoor alle gegevens voor dit UBN in één keer op en dus
niet per stal.
Gemiddeld aantal geiten en bokken tot en met 1 jaar (diercategorie C2+C3) in 2019 op
UBN [nummer]
Gemiddeld aantal geiten en bokken ouder dan 1 jaar (diercategorie C1) in 2019 op UBN
[nummer]
Gegevens huisvesting
Naam stal(len) (niet verplicht)
Kies de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft
- Kies uit de lijst Kies het soort huisvesting waarin u de dieren houdt
-Kies uit de lijst Kies het staltype waarin u de dieren houdt
- Kies uit de lijst Jaar ingebruikname
Staltype toevoegen

Gemiddeld aantal dieren 2019

Landbouwwet artikel 24

Geiten: aantal biologisch gehouden
Totaal aantal geiten op al uw UBN's op 1 april 2020
Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Verordening (EU) 834/2007;
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008

Kippen: UBN
U ziet hier welke UBN's voor kippen bij uw relatienummer geregistreerd staan. Controleer de UBN's en wijzig ze als dit nodig is.
UBN

Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
Ja
Nee

UBN toevoegen

UBN's die u na 1 april registreert of overneemt, hoeft u hier niet toe te voegen.

Landbouwwet artikel 24; uitvoeringsbesluit
meststoffenwet artikel 31.4; Verordening (EU)
2018/1874

Kippen: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2020

Geef hier de huisvesting op van de kippen die u houdt op UBN [nummer]. Per diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de
dieren houdt. De staltypes die u vorig jaar heeft opgegeven zijn al door ons ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en wijzig ze als
dit nodig is. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het is ook mogelijk om staltypes toe te voegen.
Gegevens huisvesting
Naam stal(len) (niet verplicht)
Kies de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft
Kies het soort huisvesting waarin u de dieren houdt
Kies het staltype waarin u de dieren houdt
Is er een uitloop naar buiten?
Ja
Nee

Vloeruitvoering
- Kies uit de lijst Welke additionele techniek gebruikt u?
Jaar ingebruikname

Staltype toevoegen

Gemiddeld aantal dieren 2019

Kippen: aantal biologisch gehouden

op 1 april 2020

Vul in hoeveel kippen op 1 april biologisch worden gehouden en hoeveel in omschakeling naar biologisch zijn. Geef de kippen op waarvan
u de houder bent. Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor derden. Kippen die korter dan één
week op uw bedrijf blijven, geeft u niet op.
Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Verordening (EU) 834/2007;
Uitvoeringsverordening (EU) 889/2008

Eenden: UBN
U ziet hier welke UBN's voor eenden bij uw relatienummer geregistreerd staan. Controleer de UBN's en wijzig ze als dit nodig is.
UBN

Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
Ja
Nee

UBN toevoegen

UBN's die u na 1 april registreert of overneemt, hoeft u hier niet toe te voegen.

Eenden: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2020

Geef hier de huisvesting op van de eenden die u houdt op UBN [nummer]. Per diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de
dieren houdt. De staltypes die u vorig jaar heeft opgegeven zijn al door ons ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en wijzig ze als
dit nodig is. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het is ook mogelijk om staltypes toe te voegen.
Gegevens huisvesting
Naam stal(len) (niet verplicht)
Kies de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft
Kies het soort huisvesting waarin u de dieren houdt
Kies het staltype waarin u de dieren houdt
Welke additionele techniek gebruikt u?
Jaar ingebruikname

Staltype toevoegen

Gemiddeld aantal dieren 2019

Landbouwwet artikel 24

Kalkoenen: UBN
U ziet hier welke UBN's voor kalkoenen bij uw relatienummer geregistreerd staan. Controleer de UBN's en wijzig ze als dit nodig is.
UBN

Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
Ja
Nee

UBN toevoegen

UBN's die u na 1 april registreert of overneemt, hoeft u hier niet toe te voegen.

Kalkoenen: huisvesting: UBN [nummer]
op 1 april 2020

Geef hier de huisvesting op van de kalkoenen die u houdt op UBN [nummer]. Per diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u
de dieren houdt. De staltypes die u vorig jaar heeft opgegeven zijn al door ons ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en wijzig ze
als dit nodig is. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het is ook mogelijk om staltypes toe te voegen.
Gegevens huisvesting
Naam stal (niet verplicht)
Kies de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft
Kies het soort huisvesting waarin u de dieren houdt
Kies het staltype waarin u de dieren houdt
Welke additionele techniek gebruikt u?
Jaar ingebruikname

Staltype toevoegen

Gemiddeld aantal dieren 2019

Landbouwwet artikel 24

Eenden en kalkoenen: aantal biologisch gehouden
op 1 april 2020
Vul in hoeveel eenden en kalkoenen op 1 april biologisch worden gehouden en hoeveel in omschakeling naar biologisch zijn. Geef de
eenden en kalkoenen op waarvan u de houder bent. Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor
derden. Eenden en kalkoenen die korter dan één week op uw bedrijf blijven, geeft u niet op.
Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Verordening (EU) 834/2007;
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008

Overig pluimvee
op 1 april 2020

Landbouwwet artikel 24; uitvoeringsbesluit
meststoffenwet artikel 31.4; Verordening (EG) Nr.
1165/2008

Geef het aantal bedrijfsmatig gehouden dieren op waarvan u op 1 april de houder bent. Hieronder vallen ook dieren die u op contract
houdt of voor verzorgingsloon voor derden. Pluimvee dat korter dan één week op uw bedrijf blijft, geeft u niet op.

Ganzen
Overig pluimvee
waarvan vrouwelijk geslachtsrijp:
Emoes
Fazanten
Helmparelhoenders
Nandoes
Patrijzen
Struisvogels
Vleesduiven
Totaal aantal ganzen en overig pluimvee
Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Verordening (EU) 834/2007;
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008
Verordening (EU) 834/2007;
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 31.4;
Verordening (EG) Nr. 1165/2008

Paarden, pony's en ezels
op 1 april 2020
Geef het aantal paarden, pony's en ezels op waarvan u op 1 april de houder bent. Ook dieren waarvan u geen eigenaar bent geeft u op,
bijvoorbeeld pensionpaarden die op uw bedrijf aanwezig zijn. Het maakt niet uit of u de dieren hobby- of bedrijfsmatig houdt.
Paarden (groter of gelijk aan 157 cm)
Fokpaarden
Overige paarden

jonger dan 3 jaar
3 jaar of ouder
jonger dan 3 jaar
3 jaar of ouder

Pony's (kleiner dan 157 cm)
jonger dan 3 jaar
3 jaar of ouder
Ezels
6 maanden of ouder
Totaal aantal paarden, pony's en ezels

Konijnen
op 1 april 2020
Geef het aantal bedrijfsmatig houden gespeende vleeskonijnen en voedsters (alleen moederdieren) op waarvan u op 1 april de houder
bent. Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor derden.
Gespeende vleeskonijnen
Voedsters (alleen moederdieren)
Totaal aantal gespeende vleeskonijnen en voedsters (alleen moederdieren)
Aantal konijnen in 2019
Gemiddeld aantal gespeende vleeskonijnen en voedsters (alleen moederdieren) in 2019

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 31.4

Nertsen

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 31.4

op 1 april 2020
Geef het aantal bedrijfsmatig gehouden nertsen (alleen moederdieren) op waarvan u op 1 april de houder bent. Hieronder vallen ook
dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor derden.
Nertsen (alleen moederdieren)
Gegevens huisvesting
In welk staltype houdt u de moederdieren?
Open mestopslag onder de kooi (H1.1)
Dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (H1.2)
Vul hier gegevens in over het staltype: Open mestoplag onder de kooi (H1.1)
Jaar ingebruikname
Gemiddeld aantal moederdieren 2019

Vul hier gegevens in over het staltype: Dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (H1.2)
Jaar ingebruikname
Gemiddeld aantal moederdieren 2019

Landbouwwet, artikel 24

Overige dieren
op 1 april 2020
Geef het aantal bedrijfsmatig gehouden dieren op waarvan u op 1 april de houder bent.
Damherten
Damherten, hinden voor de fokkerij (inclusief kalveren jonger dan 3 maanden met bijbehorende
bokken)
Damherten, 3 maanden en ouder voor de slachterij
Edelherten Midden-Europees
Edelherten Midden-Europees, hinden voor de fokkerij (inclusief kalveren jonger dan 6 maanden met
bijbehorende bokken)
Edelherten Midden-Europees, 6 tot 12 maanden voor de slachterij
Edelherten Midden-Europees, 12 maanden en ouder voor de slachterij
Knaagdieren
Bruine ratten
Cavia's
Gerbils
Goudhamsters
Tamme muizen

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 31.4

Diervoer
Mengvoer
Heeft u op uw bedrijf diervoer gemengd of er een middel aan toegevoegd?
Ik meng voedermiddelen (eventueel ook met aanvullend diervoeder) en gebruik het mengsel als diervoer.

Verordening 183/2005

Ik voeg een toevoegingsmiddel toe aan het diervoer dat ik gebruik.
Ik voeg een voormengsel (premix) toe aan het diervoer dat ik gebruik.
Op mijn bedrijf meng ik geen diervoer. Ik voeg er ook geen middelen aan toe. Voegt u alleen water toe
aan uw diervoer? Kies dan ook voor dit antwoord.
Brijvoer
Voert u uw varkens brijvoer? Brijvoer is een mengsel van mengvoer, vaste en vloeibare bijproducten en water.
Hoeveel varkens voert u brijvoer op 1 april 2020?

Ja
Nee

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 31.4

Regelingen
Geef aan voor welke regelingen u in 2020 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen. Informatie over de
voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave
Betalingsrechten
Volgens onze huidige registratie heeft u op 15 mei 2020 betalingsrechten in gebruik. Gaat u nog betalingsrechten (ver)kopen of
(ver)huren? De koper/huurder kan de rechten in het lopende subsidiejaar laten uitbetalen als de overdracht uiterlijk 15 mei [jaar]
afgerond is. Het is afgerond als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code.

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling

Ja
Nee

Extra betaling jonge landbouwers

Ja
Nee

Toekenning uit Nationale reserve
Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen?

Verordening 809/2014

Ja
Nee

Nationale reserve voor starters
Nationale reserve voor jonge landbouwers
Nationale reserve voor percelen waarop openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd
of set-aside percelen. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond.
Overige regelingen
Diergezondheidsfonds
U kunt een vergoeding krijgen uit het Diergezondheidsfonds als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt of voor
preventieve maatregelen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen?
Ja, ik wil in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds.
Nee, ik hoef geen vergoeding uit het Diergezondheidsfonds. Ook niet als bijvoorbeeld mijn bedrijf wordt geruimd bij een besmettelijke
dierziekte.
Nee, want ik heb geen dieren.
Graasdierpremie
U kunt graasdierpremie aanvragen voor schapen en/of vrouwelijk rundvee. Dit kan alleen voor dieren
die van 15 mei tot en met 15 oktober 2020 grazen op niet-subsidiabele grond. Bijvoorbeeld heide,
duinen, kwelders en stadsparken.

Ja
Nee

Brede weersverzekering
U kunt deze subsidie aanvragen als u een brede weersverzekering heeft voor gewassen die
u in de open grond teelt.

Ja
Nee

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)

Ja
Nee

Voorwaarde actieve landbouwer

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; afdeling
2 tegemoetkoming in schade; verordening (EU)
702/2014 artikel 26

Verordening (EU) 639/2014 hoofdstuk 5

Verordening (EU) 1305/2013

Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies Artikel
6.2.2

Verordening (EU) 1307/2013 artikel 9

Op welke manier voldoet u wel aan de voorwaarde van actief landbouwer?
Mijn landbouwactiviteit is in de feitelijke situatie wel de hoofdactiviteit van de hoofdvestiging. Ik zorg er voor dat de inschrijving bij
KVK uiterlijk 15 mei 2020 gewijzigd is.
Ik toon uiterlijk 15 mei 2020 met een accountantsverklaring aan dat mijn landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van mijn totale
economische activiteit.
Ik zorg er voor dat de hoofdvestiging van mijn bedrijf uiterlijk 15 mei 2020 staat ingeschreven bij KVK
met een agrarische SBI-code als hoofdactiviteit.
Ik zorg er voor dat mijn bedrijf uiterlijk 15 mei 2020 staat ingeschreven bij KVK met een agrarische
SBI-code (hoofdactiviteit van hoofdvestiging is niet agrarisch). En ik toon uiterlijk 15 mei 2020 met een
accountantsverklaring aan dat mijn landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van mijn totale economische
activiteiten.
Ik kan niet voldoen aan de voorwaarde van actief landbouwer.
Het is mij bekend dat ik met relevante bewijsstukken (bijv. statuten, fiscale documenten) moet kunnen aantonen
dat ik actief landbouwer ben en dat deze bewijsstukken beschikbaar moeten zijn bij een controle ter plaatse.

Verordening (EU) 1307/2013 artikel 9

Extra betaling voor jonge landbouwers

Uitvoeringsverordening (EU) 639/2014, h. 4

U heeft aangegeven dat u de extra betaling voor jonge landbouwers wilt ontvangen.
Dit is mijn situatie:
De extra betaling is eerder aan mij toegekend. Ik vraag deze betaling dit jaar opnieuw aan.
Ik vraag de extra betaling voor het eerst aan. Heeft u eerder een aanvraag gedaan maar is deze
(nog) niet toegekend? Kies dan ook voor dit antwoord.
U ziet hier het BSN en de naam van de jonge landbouwer(s) aan wie deze extra betaling eerder is toegekend.
BSN
Naam

Vul het BSN van de jonge landbouwer(s), de geboortedatum en de startdatum zeggenschap in.

BSN

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Startdatum zeggenschap (dd-mm-jjjj)

BSN toevoegen
Ik verklaar dat:
- de jonge landbouwer(s) niet eerder zeggenschap over een ander landbouwbedrijf heeft (hebben) gehad.
- de jonge landbouwer(s) vanaf de startdatum zeggenschap een langdurige zeggenschap heeft (hebben) in dit bedrijf.
- ik toestemming geef om deze gegevens te vewerken voor de controle van deze regeling.

?

Uitvoeringsverordening (EU) 639/2014, h. 2
onderafdeling 3

Nationale reserve voor jonge landbouwers
U heeft aangegeven dat u betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers wilt ontvangen. Hiervoor hebben wij het
BSN van de jonge landbouwer(s), de geboortedatum en de startdatum zeggenschap nodig.
BSN

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Startdatum zeggenschap (dd-mm-jjjj)

BSN toevoegen
Ik verklaar dat de jonge landbouwer(s) niet eerder zeggenschap over een ander landbouwbedrijf heeft (hebben) gehad. En dat de jonge
landbouwer(s) vanaf genoemde datum een daadwerkelijk langdurige zeggenschap heeft (hebben) in dit bedrijf. Ik geef toestemming om
deze gegevens te verwerken voor de controle van deze regeling.

Uitvoeringsverordening (EU) 639/2014, h. 2
onderafdeling 3

Nationale reserve starters
U heeft aangegeven dat u betalingsrechten uit de Nationale reserve voor starters wilt ontvangen. Hiervoor hebben wij van alle
bedrijfsvoerders die bij het bedrijf horen het BSN en de startdatum van de onderneming nodig.
BSN

Startdatum onderneming (dd-mm-jjjj)

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

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; afdeling
2 tegemoetkoming in schade; verordening (EU)
702/2014 artikel 26

Diergezondheidsfonds

Aantal werknemers op uw bedrijf in de periode van april 2019 tot en met maart 2020
Is de jaaromzet van uw bedrijf meer dan € 50 miljoen?

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Graasdierpremie
Graasdierpremie vraagt u aan voor dieren die u houdt van 15 mei tot en met 15 oktober 2020. Deze hele periode moeten de
dieren grazen op niet-subsidiabele grond. Bijvoorbeeld heide, duinen, kwelders en stadsparken.
Voor welke diersoort wilt u graasdierpremie aanvragen?
Runderen
Schapen

Uitvoeringsverordening (EU) 639/2014, h. 5

Graasdierpremie (runderen)

Uitvoeringsverordening (EU) 639/2014, h. 5

Hieronder ziet u een lijst met runderen die mogelijk in aanmerking komen. Zet een vinkje bij de dieren waarvoor u
graasdierpremie aanvraagt.
Dieren zoeken, toevoegen en sorteren
Zoeken > Vul bij het veld Filteren een (deel van een) UBN of ID-code in
Toevoegen > Gebruik de knop Dier toevoegen voor het toevoegen van een dier dat nog niet in de lijst staat
Sorteren > Wilt u de dieren in een andere volgorde zetten? Klik dan op de naam van de kolom die u wilt
sorteren (UBN, ID-code of Graasdierpremie).
Ik verklaar dat alle opgegeven runderen van 15 mei tot en met 15 oktober 2020 ononderbroken grazen op
niet-subsidiabele grond.
Selecteer alles

Filteren
UBN

Dier toevoegen

ID-code

Graasdierpremie

Selectie opheffen

Graasdierpremie (schapen)

Uitvoeringsverordening (EU) 639/2014, h. 5

Hieronder ziet u een lijst met schapen die mogelijk in aanmerking komen. Zet een vinkje bij de dieren waarvoor u
graasdierpremie aanvraagt.
Dieren zoeken, toevoegen en sorteren
Zoeken > Vul bij het veld Filteren een (deel van een) UBN of ID-code in
Toevoegen > Gebruik de knop Dier toevoegen voor het toevoegen van een dier dat nog niet in de lijst staat
Sorteren > Wilt u de dieren in een andere volgorde zetten? Klik dan op de naam van de kolom die u wilt
sorteren (UBN, ID-code of Graasdierpremie).

Ik verklaar dat alle opgegeven schapen van 15 mei tot en met 15 oktober 2020 ononderbroken grazen op
niet-subsidiabele grond.
Selecteer alles

Filteren
UBN

Dier toevoegen

ID-code

Graasdierpremie

Selectie opheffen

Vergroening
Ecologisch aandachtsgebied
Eén van de vergroeningseisen is dat u 5% van het bouwland gebruikt als ecologisch aandachtsgebied (EA). Dit is voor een aantal
bedrijven verplicht maar u mag ook vrijwillig meedoen. Kijk op www.rvo.nl of u verplicht bent om 5% ecologisch aandachtsgebied te
hebben.
Op welke manier vult u het ecologisch aandachtsgebied in?
Algemene lijst
Duurzaamheidscertificaat
Akkerbouw-strokenpakket
Vezelhennep-pakket
Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben.

Uitvoeringsverordening (EU) 639/2014, h. 3

Verordening (EU) 1305/2013, Regeling Europese
EZK- en LNV-subsidies

Brede weersverzekering
Welke verzekeraar(s) heeft u voor uw percelen?
AgriVer
OFH / BFAO U.A.
Vereinigte Hagel
Heeft u ook percelen verzekerd die u niet op 15 mei 2020 in gebruik heeft?
Vul per verzekeraar de oppervlakte in die u niet op 15 mei 2020 in gebruik heeft.
AgriVer
OFH / BFAO U.A.
Vereinigte Hagel
Uitbetalen subsidie aan verzekeraar
Ik machtig RVO.nl om de subsidie uit te betalen aan mijn verzekeraar(s).

Ja
Nee
ha
ha
ha

Grond
Grond in gebruik
Het gaat hier om grasland, bouwland, tuinbouw open grond, natuurterrein, braakland en bos.
Heeft u op 15 mei 2020 grond in Nederland in gebruik of beheer?

Gebruikt u op 15 mei 2020 grond in België (maximaal 25 km van de Nederlandse grens) en/of
Duitsland (maximaal 20 km van de Nederlandse grens)?

Uitvoeringsverordening (EU) 809/2014 (GLB);
Uitvoeringsbesluit meststoffenwet Artikel 22-25
Ja
Nee
Ja
Nee

Grond in België

ha

Grond in Duitsland

ha

Natuur en primaire waterkeringen
Heeft u op 15 mei 2020 natuurgrond in gebruik?

Heeft u op 15 mei 2020 een primaire waterkering in gebruik waar u niet de feitelijke
beschikkingsmacht over heeft?

Ja
Nee

Ja
Nee

Overige grond
Geef de overige grond op die bij uw bedrijf hoort op 15 mei 2020. Onder overige grond valt niet:
Grond opgegeven in Mijn percelen
Gebouwen en containers voor tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek en overige teelten.
Grond in het buitenland

Verordening (EU) 2018/1874

Grond geschikt voor landbouw (exclusief braak) maar niet zo in gebruik. Bijvoorbeeld een
kampeerterrein.

ha

Overige grond. Bijvoorbeeld erf, gebouwen, gesteente, groeven, onvruchtbare grond, sloten, vijvers en
wegen.

ha

Fosfaat
Wilt u in 2020 gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm?
Nee
Ja, ik maak gebruik van fosfaatdifferentiatie voor percelen met fosfaattoestand arm (fosfaatarm-fixerend)
(PAL-waarde lager dan 16, Pw-waarde lager dan 25)
Ja, ik maak gebruik van fosfaatdifferentiatie voor percelen met fosfaattoestand laag, neutraal of ruim
(PAL-waarde tussen 16 en 50, Pw-waarde tussen 25 en 55)
Vul bij de bemonsterde percelen de PAL- en Pw-waarden in. De PAL- en Pw-waarden die u in 2019
heeft opgegeven, worden vooringevuld in deze opgave.
Ik verklaar dat ik de vooringevulde gegevens controleer en aanpas als die niet correct zijn.

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 24 lid 3,
uitvoeringsregeling artikel 32 en 103B

Gemeenschappelijk landbouwbeleid,
Uitvoeringsbesluit meststoffenwet (artikel 26) en
gewasstatistieken (EC 543/2009)

Mijn percelen
U ziet hier een samenvatting van de percelen die u in gebruik heeft op 15 mei 2020. Deze heeft u opgegeven in Mijn percelen.
Controleer of alle gegevens kloppen. Deze gegevens zijn namelijk de basis voor alle grondgebonden subsidieaanvragen en de
mestregelgeving. U heeft voor het laatst een wijziging verstuurd op: <dd-mm-jjjj 00:00> uur.
Ik verklaar dat ik:
zelf de gebruiker ben van de opgegeven percelen.
de percelen gebruik voor landbouw.
voor percelen waarvan ik niet zelf de eigenaar of pachter ben, wel toestemming heb om deze te gebruiken. Het gaat om
toestemming van de eigenaar of pachter om het perceel te mogen gebruiken voor landbouw.
Controleer uw percelen. Wilt u nog iets wijzigen? Klik dan op:

Totaal grond in gebruik of beheer

Naar Mijn percelen
Oppervlakte
ha

Gebruikstitel
Eigendom
Erfpacht

ha
ha

Reguliere pacht

ha

Reguliere pacht, kortlopend

ha

Eenmalige pacht
Teeltpacht
Pacht van geringe oppervlakten

ha
ha
ha

Natuurpacht
Geliberaliseerde pacht, langer dan 6 jaar

ha
ha

Geliberaliseerde pacht, 6 jaar of korter
In gebuik van een terreinbeherende organisatie

ha
ha

Tijdelijk gebuik in het kader van landinrichting
Overige exploitatievormen

ha
ha

Gewas
Naam gewas voorinvullen uit Mijn percelen

ha

Naam gewas voorinvullen uit Mijn percelen

ha

Naam gewas voorinvullen uit Mijn percelen

ha

Aantal percelen

Artikel 72 verordening 1306/2013

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en
Uitvoeringsbesluit meststoffenwet (artikel 26),
tenzij anders aangegeven
GLB: inhoud verzamelaanvraag artikel 12
verordening 809/2014

Regelingen - grondgebonden

U gaat nu aangeven voor welke regeling(en) uw percelen in aanmerking moeten komen. In de kolom Regelingen ziet u of een perceel
mee kan tellen voor een regeling. Na het opslaan ziet u welke oppervlakte u heeft aangevraagd.
Controleren en opslaan
Klik op
(Bewerk gegevens) om een perceel te controleren. In het scherm dat opent, kunt u de juiste gegevens invoeren. Soms zijn er
al gegevens vooringevuld. Dit hangt af van de regelingen die u in het onderdeel Regelingen heeft gekozen. Als alle gegevens zijn
ingevuld en het perceel is opgeslagen, krijgt het een groen vinkje
(Perceel gereed).
Status

Perceelnaam

Gewas

Oppervlakte

<vooringevuld>

<vooringevuld>

<vooringevuld>

Regelingen
ha
ha

Melding

<naam perceel>
Gebruik
Gewas
Berekende oppervlakte

<vooringevuld>
<vooringevuld>
<vooringevuld>

Biologisch
In omschakeling naar biologisch, op certificaat
In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat
Volgteelt
Beteelde oppervlakte

EU verordeningen 834/2007 en 889/2008
EU verordeningen 834/2007 en 889/2008
EU verordeningen 834/2007 en 889/2008
ha

Gewas
Inzaaidatum
Ecologisch aandachtsgebied (EA)
Oppervlakte voor EA

Gedelegeerde verordening (EU) 639/2014
ha

Categorie
Ingangsdatum
Ik verklaar dat deze volgteelt (mengsel) minimaal
8 weken op het land staat.
Ik verklaar dat deze volgteelt minimaal 8 weken op het land staat. Dit hoeft
niet als ik in deze 8 weken direct na deze volgteelt een nieuwe hoofdteelt inzaai.
Ik verklaar dat ik na de oogst van de hoofdteelt
8 weken geen gewasbeschermingsmiddelen gebruik op
dit perceel.
Volgteelt toevoegen
Mest
Voorgestelde oppervlakte

ha

Opgegeven oppervlakte

ha

Zet een vinkje als dit perceel natuurgrond en/of een primaire waterkering zonder feitelijke
beschikkingsmacht is.
Natuurgrond
Primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht
Hogere fosfaatnorm

PAL-waarde
Pw-waarde
Datum bemonstering

GLB/Betalingsrechten
Voorgestelde oppervlakte

ha

Opgegeven oppervlakte

ha

Betalingsrechten
Hennep

Ras
Hoeveelheid zaaizaad
Verwachte inzaaidatum
Ecologisch aandachtsgebied (EA)
Lengte
meter
Hoort helemaal bij mijn bedrijf
Hoort voor een deel bij mijn bedrijf
Oppervlakte voor EA
ha
Nationale reserve voor percelen die in gebruik waren voor openbare werken
of de aanleg van nutsvoorzieningen en voor set-aside percelen.

kg/ha

Overige regelingen
Brede weersverzekering
Verzekeraar
Opslaan

Opslaan en volgende perceel

Annuleren

Verordening (EU) 639/2014, artikel 45 en
1307/2013, artikel 46

Percelen voor EA met als hoofdteelt een stikstofbindend gewas
U heeft één of meer percelen met als hoofdteelt een stikstofbindend gewas opgegeven voor het ecologisch aandachtsgebied (EA).
Gebruikt u voor deze teelt een mengsel? Dan is het verplicht om de aankoopbewijzen en etiketten vijf jaar te bewaren in uw
administratie. In dit scherm geeft u aan of u een mengsel gebruikt of niet. Als u een mengsel gebruikt zet u een vinkje bij deze percelen.
Gebruikt u een mengsel voor een hoofdteelt met een stikstofbindend gewas die opgegeven is voor EA?
Nummer

Gewas

Voorinvullen

Naam gewas voorinvullen uit Mijn percelen

Voorinvullen

Naam gewas voorinvullen uit Mijn percelen

Ja
Nee

Mengsel ingezaaid

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan
Ik verklaar dat ik geen gewasbeschermingsmiddelen gebruik op alle percelen opgegeven voor EA met als
hoofdteelt een stikstofbindend gewas.

Percelen voor EA met als hoofdteelt een vanggewas voor
aaltjesbestrijding (categorie 2)

Verordening (EU) 639/2014, artikel 45 en
1307/2013, artikel 46

U heeft één of meer percelen met als hoofdteelt een vanggewas voor aaltjesbestrijding (categorie 2) opgegeven voor het ecologisch
aandachtsgebied (EA). Vul hier de ingangsdatum in van deze hoofdteelt.
Nummer

Gewas

Voorinvullen

Naam gewas voorinvullen uit Mijn percelen

Voorinvullen

Naam gewas voorinvullen uit Mijn percelen

Ingangsdatum

Hoofdteelt minimaal 8 weken op het land
Ik verklaar dat deze hoofdteelt (mengsel) minimaal 8 weken op het land staat.
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan
Ik verklaar dat ik tijdens de 8 weken instandhoudingsperiode geen gewasbeschermingsmiddelen gebruik op het
perceel.

Percelen voor EA met als hoofdteelt het gewas drachtplanten

Verordening (EU) 639/2014, artikel 45 en
1307/2013, artikel 46

U heeft één of meer percelen met als hoofdteelt het gewas drachtplanten (657) opgegeven voor het ecologisch aandachtsgebied (EA).
Vul hier de inzaaidatum en de ingangsdatum van de instandhoudingsperiode in. De instandhoudingsperiode is 6 maanden en moet in de
periode 15 maart tot en met 15 november 2020 liggen.
Nummer

Inzaaidatum

Ingangsdatum 6 maanden
instandhoudingsperiode

Voorinvullen
Voorinvullen

Voorwaarden mengsel
Ik verklaar dat:
het mengsel in ieder geval bestaat uit mnimaal 3 toegestane soorten drachtplanten.
het mengsel minimaal 6 maanden op het land staat in de periode 15 maart tot en met 15 november 2020
in de periode mei tot en met augustus er telkens minimaal 1 soort van de drachtplanten in bloei staat.
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen niet toegestaan
Ik verklaar dat ik tijdens de 6 maanden instandhoudingsperiode geen gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen gebruik op het perceel.

Percelen met noemenswaardige hinder door niet-landbouwactiviteiten
Op één of meer percelen met een subsidiabel gewas heeft u geen uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd. In dit scherm kunt u
aangeven of er bij deze percelen noemenswaardige hinder is door niet-landbouwactiviteiten. Is dat het geval, dan telt deze oppervlakte
niet mee voor de vergroeningseisen en het vaststellen van betalingsrechten uit de Nationale reserve, voor zover aangevraagd.

Heeft u percelen waar in 2020 noemenswaardige hinder is door niet-landbouwactiviteiten?

Ja
Nee

Hieronder ziet u de percelen waarvoor u geen uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt. Zet een vinkje bij de percelen waar in 2020
noemenswaardige hinder plaatsvindt.
Nummer
Noemenswaardige hinder
Voorinvullen
Voorinvullen

Verordening (EU) 1307/2013, artikel 32

Samenvatting GLB - Betalingsrechten
In deze samenvattng ziet u de gegevens zoals u ze zelf heeft opgegeven. Wij gaan nog controleren of de opgegeven percelen
voldoen aan de voorwaarden. De uitkomst daarvan kan gevolgen hebben voor de gegevens die u ziet in de samenvatting.
Betalingsrechten op 15 mei 2020
Betalingsrechten in gebruik op 15 mei 2020
Het aantal kan nog wijzigen door het verwerken van een overdracht, het vervallen van rechten of de toewijzing
van rechten uit de Nationale reserve.
Totale waarde van deze betalingsrechten

€

Aangevraagd uit de Nationale reserve
U vraagt rechten aan uit de Nationale reserve voor:
- starters
- jonge landbouwers
- percelen waarop openbare werken of nutsverzieningen zijn aangelegd of set-aside percelen
Door deze aanvraag kan uw aantal rechten op 15 mei 2020 nog wijzigen.
Opgegeven
oppervlakte
Nationale reserve voor percelen waarop openbare werken of nutsvoorzieningen zijn
aangelegd of set-aside percelen

Aantal
percelen

ha

Opgegeven percelen
Opgegeven
oppervlakte
Subsidiabele landbouwgrond

ha

Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling

ha

Noemenswaardige hinder door niet-landbouwactiviteiten
Deze oppervlakte geeft u niet op voor uitbetaling betalingsrechten. Verder telt het niet mee
voor het vaststellen van betalingsrechten uit de Nationale reserve en de vergroeningseisen.

ha

Aantal
percelen

Samenvatting GLB - Vergroening
In deze samenvatting ziet u de gegevens zoals u ze zelf heeft opgegeven. Wij gaan nog controleren of de opgegeven percelen
voldoen aan de voorwaarden. De uitkomst daarvan kan gevolgen hebben voor de gegevens die u ziet in deze samenvatting.
Totaal exclusief biologische
percelen

Totaal
Opgegeven
oppervlakte

Aantal
percelen

Opgegeven
oppervlakte

Verdeling voor vergroeningseisen
Subsidiabele landbouwgrond

ha

ha

Blijvend grasland

ha

ha

Bouwland

ha

ha

Braak

ha

ha

Tijdelijk grasland

ha

ha

Vlinderbloemigen

ha

ha

Ecologisch aandachtsgebied (EA)
Grondslag 5% EA-verplichting
Opgegeven voor EA
Gewogen oppervlakte voor EA
(opgegeven oppervlakte x weegfactor)

ha
ha
ha

ha
ha
ha

ha
ha

ha
ha

ha
ha

ha
ha

EA: volgteelten
EA: bouwland (exclusief beheerde randen)
EA: bouwland, beheerde randen
EA: anders dan bouwland
Percentage EA
Gewasdiversificatie
Grootste gewas
Percentage van totale oppervlakte bouwland
Twee grootste gewassen
Percentage van totale oppervlakte bouwland

Aantal
percelen

%

ha

ha

%

%

ha

ha

%

%

Ik ben vrijgesteld van gewasdiversificatie omdat ik meer dan de helft van mijn bouwland vorig jaar niet in gebruik had. Daarnaast
wordt op al het bouwland dat ik dit jaar in gebruik heb, een ander gewas verbouwd dan vorig jaar.
Biologisch
Volledig biologisch

ha

In omschakeling naar biologisch, op certificaat

ha

In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat

ha

Gedelegeerde verordening (EU) 639/2014, h. 3

Biologische percelen tellen niet mee voor de berekening of u voldoet aan de normen voor EA en gewasdiversificatie. U kunt ervoor kiezen
om geen gebruik te maken van deze vrijstelling voor biologische bedrijven. Dat geeft u hieronder aan. Dan wordt de berekening opnieuw
uitgevoerd, inclusief de biologische percelen.
Ik maak geen gebruik van de vrijstelling vergroening voor het deel van mijn bedrijf waarop een biologische productiewijze wordt
toegepast.

Gedelegeerde verordening (EU) 639/2014, h. 3

Samenvatting GLB - Brede weersverzekering en Graasdierpremie
Brede weersverzekering

Opgegeven
oppervlakte

Aantal
percelen

Totale oppervlakte

ha

Opgegeven oppervlakte, in gebruik op 15 mei 2020
Agriver
OFH/BFAO U.A.
Vereinigte Hagel

ha
ha
ha
ha

Opgegeven oppervlakte, niet in gebruik op 15 mei 2020
Agriver
OFH/BFAO U.A.
Vereinigte Hagel

ha
ha
ha
ha

Graasdierpremie
Aantal runderen waarvoor premie is aangevraagd
Aantal schapen waarvoor premie is aangevraagd

Samenvatting Mest en Grond
Gebruiksnormen, Mestverwerkingsplicht en Wet grondgebonden groei melkveehouderij
U ziet hier het aantal hectares waarmee u rekent voor de Gebruiksnormen, de Mestverwerkingsplicht en de Wet grondgebonden groei
melkveehouderij. Informatie over het mestbeleid vindt u op www.rvo.nl.

Oppervlakte per gewas
<naam gewas>
<naam gewas>
<naam gewas>
Totaal

Opgegeven

Aantal

oppervlakte

percelen

ha
ha
ha
ha

Oppervlakte voor Gebruiksnormen
U heeft grond opgegeven die de provincie aanmerkt als natuur. De oppervlakte natuur telt niet mee voor de Gebruiksnormen. Hierdoor is
er een verschil in de oppervlakte voor de Gebruiksnormen en de oppervlakte voor de Mestverwerkingsplicht en de Wet grondgebonden
groei melkveehouderij. Hieronder ziet u waarmee u rekent voor de Gebruiksnormen.
Totaal voor Mestverwerkingsplicht en Wet grondgebonden
ha
groei melkveehouderij
Voor Gebruiksnormen halen wij hier de oppervlakte natuur en primaire waterkeringen zonder feitelijke
beschikkingsmacht van af:
Percelen opgegeven als natuurgrond

ha

Percelen opgegeven als primaire waterkering zonder
feitelijke beschikkingsmacht

ha

Percelen opgegeven als natuurgrond en primaire
waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht

ha

Totaal voor Gebruiksnormen

ha

Oppervlakte per gebruikstitel
Eigendom
Erfpacht
Reguliere pacht
Reguliere pacht, kortlopend
Eenmalige pacht
Teeltpacht
Pacht van geringe oppervlakten
Natuurpacht
Geliberaliseerde pacht, langer dan 6 jaar
Geliberaliseerde pacht, 6 jaar of korter
In gebruik van een terreinbeherende organisatie
Tijdelijk gebruik in het kader van landinrichting
Overige exploitatievormen
Totaal

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Volgteelten

ha

Fosfaattoestand bodem
Grasland PAL-waarde
Arm: tot en met 15

ha

Laag: 16 tot en met 26

ha

Neutraal: 27 tot en met 40

ha

Ruim: 41 tot en met 50

ha

Hoog: meer dan 50 en percelen waar geen waarde is opgegeven

ha

Bouwland Pw-waarde
Arm: tot en met 24

ha

Laag: 25 tot en met 35

ha

Neutraal: 36 tot en met 45

ha

Ruim: 46 tot en met 55

ha

Hoog: meer dan 55 en percelen waar geen waarde is opgegeven

ha

Beregening
Hoeveel hectare landbouwgrond van uw bedrijf kunt u beregenen met een eigen installatie? Beregenen
van teelten onder glas en voor bestrijding van nachtvorstschade in de fruitteelt valt hier niet onder.

Verordening (EU) 2018/1874

ha

Appel- en perenrassen

Landbouwwet artikel 24; Gewasstatistieken EC
543/2009

op 15 mei 2020
U heeft in Mijn percelen op 15 mei 2020 grond geregistreerd staan waarop u appelen en/of peren teelt. Hier geeft u aan welke rassen u
teelt op deze oppervlakte.
Appelrassen
Opgegeven oppervlakte appelen, in gebruik op 15 mei 2020

ha

Braeburn (30015026)
Cox's Orange Pippin (30015039)

ha
ha

Dalili (Delcorf Estivale) (30015048)
Elstar en variëteiten (30015068)

ha
ha

Fresco (Wellant) (30017466)
Golden Delicious en variëteiten (30015087)

ha
ha

Jonagold en variëteiten (30015823)
Jonared en variëteiten (30015122)

ha
ha

Maribelle (Lola) (30017520)

ha

Milwa (Junami) (30015830)

ha

Nicoter (Kanzi) (30015834)
Pinova (30015182)

ha
ha

Rode Boskoop (30015025)
SQ 159 (Magic Star/Natyra) (30017596)

ha
ha

Overige appelen
Totale oppervlakte appelen

ha
ha

Perenrassen
Opgegeven oppervlakte peren, in gebruik op 15 mei 2020

ha

Beurre Alexandre Lucas (30015291)

ha

Cepuna (Migo) (30017636)
Conference (30016335)

ha
ha

Doyenne du Comice (30015310)
Gieser Wildeman (30017663)

ha
ha

Gräfin Gepa (Early Desire) (30017664)
Oksana (Xenia) (30017683)
Rode Doyenne van Doorn (Sweet Sensation) (30017694)
Saint Remy (30017696)
Triomphe de Vienne (30015341)

ha
ha
ha
ha
ha

Overige peren
Totale oppervlakte peren

ha
ha

Betaalverzoek Subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL-a)

Artikel 6.2.2 Regeling Europese EZK- en LNVsubsidies

Heeft u een lopende SNL-a aanvraag? Dan doet u in dit scherm het jaarlijkse betaalverzoek. Deelnemers aan
ANLb hoeven geen betaalverzoek te doen. Klik op
om de gegevens van de beheereenheid te tonen.
Vervolgens controleert u de gegevens en past deze waar nodig aan. Nadat u heeft geklikt op de knop 'Opslaan'
of 'Opslaan en volgende beheereenheid', krijgt de beheereenheid een groen vinkje
. U moet alle
beheereenheden controleren en opslaan.
Status

BEnummer

Aanvraagnummer

Pakket

<nummer><nummer>

<code>

Beheereenheid toevoegen

Omvang

Naam
pakket

ha

Afgewezen beheereenheid toevoegen

Gewijzigde
omvang

Betaalverzoek

.

Soort

Artikel 6.2.2 Regeling Europese EZK- en LNVsubsidies

Beheereenheid <nummer>
Verberg kaart
Beheereenheidnummer
Aanvraagnummer SNL
Pakket
Omvang

voorinvullen
voorinvullen
voorinvullen
voorinvullen

ha/stuks/meters

Betaalverzoek
Geef hieronder aan of u een betaalverzoek wilt doen voor deze beheereenheid en
voor welke omvang. De vooringevulde omvang is gebaseerd op de gegevens uit 2019.
U vindt deze omvang in uw beschikking: Uitbetaling subsidie agrarisch natuuren landschapsbeheer 2019.
voorinvullen
ha/stuks/meters
ha/stuks/meters

kaart

Reden aangepaste omvang

Ik doe geen betaalverzoek
Opslaan

Opslaan en volgende beheereenheid

Annuleren

Artikel 6.2.2 Regeling Europese EZK- en LNVsubsidies

Selecteer de beheereenheid die u wilt toevoegen op de kaart.
Verberg kaart
Beheereenheidnummer
Aanvraagnummer SNL
Pakket
Omvang

Selecteer perceel

Voorinvullen
Voorinvullen
Voorinvullen
Voorinvullen

ha/stuks/meters

Betaalverzoek
Geef hieronder aan of u een betaalverzoek wilt doen voor deze beheereenheid en
voor welke omvang. De vooringevulde omvang wordt voorgesteld op basis van
de gegevens die bij RVO.nl bekend zijn.
ha/stuks/meters
ha/stuks/meters
Reden aangepaste omvang

kaart

Ik doe geen betaalverzoek
Opslaan

Annuleren

Artikel 6.2.2 Regeling Europese EZK- en LNVsubsidies

Klik op een eigen perceel om een afgewezen beheereenheid toe te voegen. U kunt
alleen een beheereenheid toevoegen die volledig is afgewezen en waarvoor u een
bezwaarschrift heeft ingediend of gaat indienen.
Verberg kaart
Beheereenheidnummer
Aanvraagnummer SNL
Pakket
Betaalverzoek
Geef hieronder aan of u een betaalverzoek wilt doen voor deze beheereenheid en
voor welke omvang.
ha/stuks/meters
Ik doe geen betaalverzoek
Opslaan

kaart

Annuleren

Samenvatting Betaalverzoek SNL-a

Artikel 6.2.2 Regeling Europese EZK- en LNVsubsidies
Aantal

Eigen beheereenheden
Overgenomen beheereenheden
Volledig afgewezen beheereenheden in bezwaar
Totaal aantal opgegeven beheereenheden voor betaalverzoek

Betaalverzoek
ingediend

Tuinbouw in 2020
Heeft u op 15 mei 2020 tuinbouw onder glas?

Landbouwwet artikel 24 (gewasstatistieken EC
543/2009), tenzij anders aangegeven

Ja
Nee

Wat teelt u onder glas op uw bedrijf?
Groenten (inclusief aardbeien)
Fruit
Bloemkwekerijgewassen (inclusief potplanten)
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Heeft u op 15 mei 2020 overige tuinbouw? Hieronder vallen: bollenbroei,
paddenstoelenteelt, witloftrek, overige teelten in containers en gebouwen.

Ja
Nee

Wat teelt u in containers en gebouwen?
Bollenbroei
Paddenstoelenteelt
Witloftrek
Overige teelten
Heeft u na 15 mei 2020 een herfstteelt gepland van Chrysanthemum (10006473) en/of Euphorbia
Pulcherrima (10006621)?
Chrysanthemum (10006473)
Euphorbia Pulcherrima (10006621)

Landbouwwet artikel 24
Landbouwwet artikel 24
Ja
Nee

Plantenziektenwet artikel 3a lid 1
m2
m2

Tuinbouw in 2019
Had u in (een deel van) 2019 verwarmde glasopstanden in gebruik?

Ja
Nee

Hoe werden de glasopstanden verwarmd?
Met aardgas
Met warmte die derden hebben opgewekt met aardgas, door u afgenomen in Gigajoule
Met aardwarmte
Op een andere manier
Hoeveel locaties verwarmde glasopstand had u in 2019 in gebruik?
Exploiteerde u op 31 december 2019 één of meer warmtekrachtinstallaties?
Wat was het totaal elektrisch vermogen van de warmtekrachtinstallatie(s) die u zelf exploiteert op 31
december 2019?

Ja
Nee

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EG)
1099/2008, energiestatistieken
Mwe

Landbouwwet artikel 24 (gewasstatistieken EC
543/2009)

Tuinbouw onder glas: groenten
op 15 mei 2020
U geeft hier alleen de oppervlakte van de hoofdgewassen op. Hierbij hoort ook de oppervlakte die noodzakelijk is voor de
teelt, zoals paden in kassen. Is de grond op 15 mei 2020 nog niet beteeld? Geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor
eind augustus inzet.
Aardbeien, in betreedbare plastic tunnels (10005921)
Aardbeien, onder glas (10005921)

m2
m2

Andijvie, breedbladig (10006155)

m2

Aubergines (10006128)

m2

Courgettes (10006015)
Frisée, krulandijvie (10006097)

m2
m2

Groentezaden
Kruiden
Komkommers (10006014)

m2
m2
m2

Opkweekmateriaal groenten
Radijs (10006114)
Overige groenten (inclusief meloenen)

m2
m2
m2

Paprika's
Blokpaprika's,
Blokpaprika's,
Blokpaprika's,
Blokpaprika's,
Blokpaprika's,

m2
m2
m2
m2
m2

geel (10006190)
groen (10006190)
oranje (10006190)
rood (10006190)
overige kleuren (10006190)

Chilipepers (10006102)
Puntpaprika's (10006191)
Zoete puntpaprika's (10006100)

m2
m2
m2

Sla
Enkelvoudige slabladeren (50350400)
Kropsla, botersla en overige kropsla (50350200)

m2
m2

Losse, meervoudige slabladeren (50350300)

m2

Tomaten
Pruim cherrytomaten, los (10006161)

m2

Pruim cherrytomaten, tros (10006161)
Ronde cherrytomaten, los (10006162)
Ronde cherrytomaten, tros (10006162)
Ronde tomaten, los (10006165)
Ronde tomaten, tros (10006165)
Pruimtomaten, los (10006163)
Pruimtomaten, tros (10006163)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Vleestomaten (10006164)
Totale oppervlakte groenten onder glas

m2
m2

Biologisch geteeld
In omschakeling naar biologisch

m2
m2

EU verordeningen 834/2007 en 889/2008
EU verordeningen 834/2007 en 889/2008

Assimilatiebelichting/groeilicht groenten onder glas

m2

Landbouwwet artikel 24

Sorteert, behandelt of verpakt u op uw teeltlocatie paprika's en/of Spaanse pepers die niet uit
Nederland komen?
Sorteert, behandelt of verpakt u op uw teeltlocatie tomaten die niet uit Nederland komen?

Ja
Nee
Ja
Nee

Plantenziektenwet artikel 3a lid 1

Landbouwwet artikel 24; gewasstatistieken EC
543/2009

Tuinbouw onder glas: fruit
op 15 mei 2020
U geeft hier alleen de oppervlakte van de hoofdgewassen op. Hierbij hoort ook de oppervlakte die noodzakelijk is voor de
teelt, zoals paden in kassen. Is de grond op 15 mei 2020 nog niet beteeld? Geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor
eind augustus inzet.
Aalbessen (10006193)

m2

Bramen (10005923)
Frambozen (10005927)
Overig fruit onder glas
Totale oppervlakte fruit onder glas

m2
m2
m2
m2

Biologisch geteeld

m2

EU verordeningen 834/2007 en 889/2008

In omschakeling naar biologisch

m2

EU verordeningen 834/2007 en 889/2008

Landbouwwet artikel 24; gewasstatistieken EC
543/2009

Tuinbouw onder glas: bloemkwekerijgewassen
op 15 mei 2020
U geeft hier alleen de oppervlakte van de hoofdgewassen op. Hierbij hoort ook de oppervlakte die noodzakelijk is
voor de teelt, zoals paden in kassen. Is de grond op 15 mei 2020 nog niet beteeld? Geef dan de eerstvolgende
teelt op die u voor eind augustus inzet.
Snijbloemen
Alstroemeria (10006464)
Anthurium (10006466)

m2
m2

Chrysanthemum (10006473)
Curcuma (10006604)

m2
m2

Cymbidium (10006474)
Dianthus (10006479)

m2
m2

Eustoma Russellianum (10006481)
Freesia (10006482)

m2
m2

Gerbera (10006483)
Hippeastrum (10006487)

m2
m2

Hydrangea Macrophylla (10006489)
Lilium (10006496)

m2
m2

Paeonia (10006503)
Rosa (10006509)

m2
m2

Tulipa (10006515)
Overige snijbloemen (10006502)

m2
m2

Potplanten
Anthurium (10006571)
Chrysanthemum (10006594)

m2
m2

Curcuma (10006604)
Dracaena Marginata (10006616)

m2
m2

Ficus Benjamina (10006635)
Hippeastrum (10006643)

m2
m2

Hyacinthus Orientalis (10006647)
Hydrangea Macrophylla (10006648)
Kalanchoe Blossfeldiana (10006651)

m2
m2
m2

Palmae (10006679)
Phalaenopsis (10006688)
Rosa (10006726)
Overige potplanten, bladplanten (10006679)
Overige potplanten, voor de bloei (10006679)

m2
m2
m2
m2
m2

Overig
Bloemzaden

m2

Opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen

m2

Perkplanten
Overige bloemkwekerijgewassen
Totale oppervlakte bloemkwekerijgewassen

m2
m2
m2

Biologisch geteeld

m2

In omschakeling naar biologisch

m2

Assimilatiebelichting/groeilicht bloemkwekerijgewassen onder glas

m2

Verordening (EU) 834/2007 en
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008
Verordening (EU) 834/2007 en
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008
Landbouwwet artikel 24

Landbouwwet artikel 24; Gewasstatistieken EC
543/2009)

Tuinbouw onder glas: boomkwekerijgewassen en vaste planten
op 15 mei 2020
U geeft hier alleen de oppervlakte van de hoofdgewassen op. Hierbij hoort ook de oppervlakte die noodzakelijk is voor de
teelt, zoals paden in kassen. Is de grond op 15 mei 2020 nog niet beteeld? Geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor
eind augustus inzet.
Vermeerdering en/of aantrekking

m2

Volledige teelt onder glas
Totale oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten

m2
m2

Biologisch geteeld

m2

In omschakeling naar biologisch

m2

Verordening (EU) 834/2007 en
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008
Verordening (EU) 834/2007 en
uitvoeringsverordening (EU) 889/2008

Tuinbouw onder glas: gebruikstitel

Verordening (EU) 2018/1874

op 15 mei 2020
Opgegeven oppervlakte tuinbouw onder glas

9

m2

Eigendom
Erfpacht

8

m2
m2

Pacht

8

Overige gebruikstitels
Totale oppervlakte tuinbouw onder glas

8

8

9

m2
m2
m2

Bollenbroei

Landbouwwet artikel 24

in seizoen 2019/2020
Rond het aantal tulpen en hyacinten af op duizenden. Heeft u minder dan 500 bollen gebroeid, vul dan niets in.
Tulpen
Hyacinten
Narcisbollen
Overige bollen

000 stuks
000 stuks
kg
kg

Landbouwwet artikel 24; Gewasstatistieken EC
543/2009

Paddenstoelenteelt
Champignons op 15 mei 2020
Aantal cellen

stuks

Oppervlakte berekenen: vermenigvuldig de oppervlakte van de cellen (exclusief paden) met het aantal lagen van de beschikbare
teeltbakken. Teelt u meerdere keren op dezelfde oppervlakte, geef deze oppervlakte dan maar één keer op.
Oppervlakte met de hand geoogst
m2
Oppervlakte machinaal geoogst
Totaal beteelbare oppervlakte champignons

m2
m2

Substraatverbruik in 2019
Champignons
Overige eetbare paddenstoelen

ton
ton

Witloftrek

Landbouwwet artikel 24

in seizoen 2019/2020
U telt ook de oppervlakte mee die u op een ander bedrijf heeft geteeld of heeft laten telen.
Oppervlakte witlofwortelen geteeld in 2019 waarvan u in het seizoen 2019/2020 witlof
heeft getrokken

ha

Vermenigvuldig de oppervlakte die beschikbaar is voor teeltbakken met het aantal lagen van de teeltbakken. Trekt u meerdere malen
witlof op dezelfde oppervlakte, geef deze oppervlakte dan maar één keer op.
Oppervlakte beschikbaar voor witlof in bakken in 2019/2020
m2

Overige teelten in containers en gebouwen

Landbouwwet artikel 24

op 15 mei 2020

Geef hier alleen de oppervlakte van de hoofdgewassen op. Hierbij hoort ook de oppervlakte die noodzakelijk is voor de teelt, zoals paden
in de containers en gebouwen.
Bloemkwekerijgewassen (inclusief potplanten): vermeerdering

6

m2

Bloemkwekerijgewassen (inclusief potplanten): volledige teelt
Bloemzaden en opkweekmateriaal

6

m2
m2

Boomkwekerijgewassen en vaste planten: vermeerdering
Boomkwekerijgewassen en vaste planten: volledige teelt

6

Fruit
Groenten (inclusief aardbeien)

6

Groentezaden en opkweekmateriaal
Kruiden

6

Totale oppervlakte

6

6

6

6

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Producentenorganisaties

Het gaat hier om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening in de groente- en fruitsector.
Van welke erkende producentenorganisatie(s) bent u lid op 1 januari 2020?
Nederlandse producentenorganisaties
Coöperatie DOOR U.A.
Coöperatie Funghi U.A.
Coöperatie Kompany U.A.
Coöperatie Nautilus U.A.
Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg B.A.
Coöperatieve Telersvereniging Best of Four U.A.
Coöperatieve Telersvereniging De Schakel U.A.
Telerscoöperatie Fossa Eugeniana U.A.
Telerscoöperatie Van Nature U.A.
Een andere in Nederland erkende producentenorganisatie
namelijk
Buitenlandse producentenorganisaties
Belgische Fruitveiling cvba (BFV)
BelOrta
B.N.D.
Coöperatie Hoogstraten cvba
Coöperatieve veiling Roeselare (REO veiling)
Green Farm cvba
Ingro cvba
Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG
Limburgse tuinbouwveiling cvba (LTV)
New Green cvba
Provi cvba
Telersvereniging industriegroenten Farm cvba
Vegras
Veiling Haspengouw
Vereniging Onafhankelijke Champignontelers (VOC)
Een andere buitenlandse erkende producentenorganisatie
namelijk
Geen producentenorganisatie
Ik ben geen lid van een erkende producentenorganisatie

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EU) nr.
1308/2013, Gedelegeerde Verordening (EU)
2017/891 en Uitvoeringsverordening (EU)
2017/892

Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies
glastuinbouw, artikel 4

CO2-sectorsysteem: emissieaangifte 2019
Locatie 1
Postcode
Huisnummer
Toevoeging
Straat

voorinvullen

Plaats

voorinvullen

Totale hoeveelheid warmte van derden op deze locatie

GJ

Aardgasverbruik van deze locatie (volgens jaarnota)
Totale emissie van de locatie

m3
ton CO2

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

Ja
Nee

Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies
glastuinbouw, artikel 4

Gegevens warmteleverancier
Aantal warmteleveranciers
Leverancier 1
KVK-nummer leverancier
Naam
Postcode
Huisnummer
Neemt deze warmteleverancier zelf deel aan het CO2-sectorsysteem?

Ja
Nee

Doet deze warmteleverancier mee aan het Europese systeem voor emissiehandel (EUETS)?

Ja
Nee

Vergunningnummer bij deelname leverancier aan EU-ETS
Beschikt u over de totaalgegevens van deze warmteleverancier? Het gaat om de
gegevens over gasverbruik, stroomlevering, totale warmteproductie en geleverde
warmte.

Ja
Nee

Hoeveel gas heeft deze leverancier in totaal gebruikt?

m3

Hoeveel elektriciteit heeft deze leverancier in totaal aan het net geleverd?
Hoeveel warmte heeft deze leverancier totaal geleverd (incl. eigen verbruik)?

kWh
GJ

Hoeveel warmte heeft u van deze leverancier afgenomen in 2019?

GJ

Emissie afname warmte

ton CO2

Leverancier toevoegen

Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies
glastuinbouw, artikel 4

Verbruik en emissie aardgas

Heeft deze locatie een aardgasaansluiting?
EAN-code

Ja
Nee
Gasverbruik (volgens jaarnota)
m3

Aansluiting toevoegen
Totale aardgasafname

m3

Emissie gasverbruik

ton CO2

Totale emissie van de locatie

ton CO2

Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies
glastuinbouw, artikel 4

Samenvatting emissieaangifte 2019
Locatie 1
Warmte van derden
Opgegeven hoeveelheid

GJ

Berekend op basis van gegevens leverancier

GJ

Emissie warmte van derden

ton CO2

Gasverbruik
Opgegeven hoeveelheid

m3

Berekend op basis van totaal aardgasaansluitingen

m3

Emissie gasverbruik

ton CO2

Totale emissie
Totale emissie locatie 1

ton CO2

Totale emissie van alle locaties waarvoor u de emissieaangifte
heeft ingevuld.

ton CO2

Beweiding en excretie 2020

Heeft u in 2020 grasland dat u gebruikt voor beweiding van graasdieren? Het gaat om grasland dat is
opgegeven als blijvend grasland (265), tijdelijk grasland (266) of natuurlijk grasland met hoofdfunctie
landbouw (331).

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 31.4

Ja
Nee

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

Ja
Nee

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

Ja
Nee

Bedrijfsspecifieke excretie
U kunt als melkveehouder gebruik maken van bedrijfsspecifieke excretie (BEX). Hiermee toont u aan dat uw melkvee minder stikstof en
fosfaat produceert dan de wettelijke forfaitaire norm. Geef hieronder aan of u hier gebruik van maakt. Het gaat dus niet om deelname
aan de KringloopWijzer.
Maakt u gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie?
Ja
Nee

Beweiding in 2019

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EU)
2018/1874

Welke runderen heeft u in 2019 gehouden in (een deel van) het weideseizoen?
Melkgevende melkkoeien
Vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij
Overige runderen
Geen van bovenstaande
Melkgevende melkkoeien
Heeft u melkgevende melkkoeien geweid in 2019?

Nee
Ja, alle melkgevende
melkkoeien zijn geweid
Ja, een deel van de
melkgevende melkkoeien zijn
geweid
%

Hoeveel procent (%) van uw totale aantal melkkoeien is geweid?
Periode beweiding

U vult in hoeveel weken u de koeien heeft geweid en het gemiddelde aantal uren per etmaal. Maak hierbij onderscheid tussen het aantal
weken dat dag en nacht werd geweid en het aantal weken dat alleen overdag werd geweid.
Dag en nacht geweid
Alleen overdag geweid

weken
weken

uren per etmaal
uren per etmaal

Vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij
Heeft u vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij geweid in 2019?

Ja
Nee

Hoeveel weken heeft u het vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar geweid?
Hoeveel weken heeft u het vrouwelijk jongvee van 1 jaar of ouder geweid?
Overige runderen
Heeft u overige runderen geweid in 2019?
Hoeveel weken heeft u deze runderen geweid?

Ja
Nee

Gebruik meststoffen

Verordening (EU) 2018/1874

in 2019
Dierlijke mest
Hoeveel hectare landbouwgrond van uw bedrijf is in 2019 bemest met dierlijke mest?

ha

Kunstmest
Hoeveel hectare landbouwgrond van uw bedrijf is in 2019 bemest met kunstmest?

ha

Organische en op afval gebaseerde meststoffen
Hoeveel ton organische en/of op afval gebaseerde meststoffen is er in 2019 gebruikt om de
landbouwgrond van uw bedrijf te bemesten? Dierlijke meststoffen of een mengsel met dierlijke
meststoffen geeft u hier niet op.

ton

Uitrijden dierlijke mest

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EU)
2018/1874

in 2019

Is er in 2019 op uw bedrijf dierlijke mest uitgereden?
Welke mestsoort is uitgereden?

Ja
Nee
Alleen vaste mest
Alleen drijfmest
Vaste mest en drijfmest

Geef aan hoe de verdeling is van de uitgereden mest. De vaste mest en drijfmest zijn samen 100%.
Vaste mest

%

Drijfmest

%

Totaal vaste mest en drijfmest

%

Waarop is de vaste mest uitgereden?
Grasland
Op grond met fruitteelt. De mest is bovengronds uitgereden en ligt daarna verdeeld over de grond.
Niet-beteeld bouwland. De mest is eerst bovengronds uitgereden en direct daarna ondergewerkt (2
werkgangen).
Geef aan hoe de verdeling is van de uitgereden vaste mest over de verschillende teelten. Alle teelten samen zijn 100%. U berekent dit
op basis van de totale uitgereden hoeveelheid vaste mest. Wilt u een voorbeeldberekening zien? Bekijk dan de toelichting.
Grasland
%
Grond met fruitteelt
%
Niet-beteeld bouwland
Totaal

%
%

Waarop is de drijfmest uitgereden?
Grasland
Beteeld bouwland
Niet-beteeld bouwland
Geef aan hoe de verdeling is van de uitgereden drijfmest over de verschillende teelten. Alle teelten samen zijn 100%. U berekent dit op
basis van de totale uitgereden hoeveelheid drijfmest. Wilt u een voorbeeldberekening zien? Bekijk dan de toelichting.
Grasland
%
Beteeld bouwland
%
Niet-beteeld bouwland
%
Totaal
%

Uitrijden drijfmest op bouwland

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EU)
2018/1874

Drijfmest op beteeld bouwland
Hoe is de drijfmest op beteeld bouwland uitgereden?
Direct in de grond gebracht door rijenbemesting.
In sleufjes van maximaal 5 cm breed en minstens 5 cm diep in de grond (sleufkouterbemester, zodenbemester).
Breedwerpig bovengronds, daarna ligt de mest verdeeld over de grond. Dit mag alleen in
veenkoloniaal gebied of op Texel om schade aan gewassen door winderosie te voorkomen (stuifbestrijding).
Geef aan hoe de verdeling is tussen de verschillende manieren van uitrijden. Alle manieren samen zijn 100%. U berekent dit op basis
van de totale hoeveelheid drijfmest uitgereden op beteeld bouwland. Wilt u een voorbeeldberekening zien? Bekijk dan de toelichting.
Direct in de grond gebracht door rijenbemesting
%
In sleufjes van maximaal 5 cm breed en minstens 5 cm diep in de grond (sleufkouterbemester,

%

Breedwerpig bovengronds, daarna ligt de mest verdeeld over de grond
Totaal

%
%

Er is drijfmest op beteeld bouwland uitgereden in sleufjes in de grond. Was (een deel van) deze mest
verdund met water?

Ja
Nee

Geef aan hoe deze mest verdund was met water.
De verhouding was 1 deel mest met 1 deel water (50/50%)
De verhouding was 2 delen mest met 1 deel water (67/33%)
De verhouding was 3 delen mest met 1 deel water (75/25%)
De verhouding was 4 delen mest met 1 deel water (80/20%)
Drijfmest op niet-beteeld bouwland
Hoe is de drijfmest op niet-beteeld bouwland uitgereden?
Direct in de grond gebracht door een injecteur met vaste tanden (bouwlandinjecteur, rijenbemester).
In sleufjes van maximaal 5 cm breed en minstens 5 cm diep in de grond (sleufkouterbemester, zodenbemester).
De mest is in één werkgang in of op de grond gebracht en door de grond gemengd. Hiervoor is een tot de grond
gesloten bemester gebruikt.
Breedwerpig bovengronds, daarna ligt de mest verdeeld over de grond. Dit mag alleen in
veenkoloniaal gebied of op Texel om schade aan gewassen door winderosie te voorkomen (stuifbestrijding).
Geef aan hoe de verdeling is tussen de verschillende manieren van uitrijden. Alle manieren samen zijn 100%. U berekent dit op basis
van de totale hoeveelheid drijfmest uitgereden op niet-beteeld bouwland. Wilt u een voorbeeldberekening zien? Bekijk dan de toelichting.
%
Direct in de grond gebracht door een injecteur met vaste tanden
%
In sleufjes van maximaal 5 cm breed en minstens 5 cm diep in de grond
De mest is in één werkgang in of op de grond gebracht en door de grond gemengd. Hiervoor is een tot
%
de grond gesloten bemester gebruikt.
Breedwerpig bovengronds, daarna ligt de mest verdeeld over de grond
%
Totaal
%

Uitrijden drijfmest op grasland

Landbouwwet artikel 24; Verordening (EU)
2018/1874

Drijfmest op grasland
Hoe is de drijfmest op grasland uitgereden?
In sleufjes van maximaal 5 cm breed in de grond (sleufkouterbemester, zodenbemester).
In strookjes van maximaal 5 cm breed op de grond (sleepvoetbemester). De mest is verdund met water.
Breedwerpig bovengronds uitgereden, daarna ligt de mest verdeeld over de grond.
Geef aan hoe de verdeling is tussen de verschillende manieren van uitrijden. Alle manieren samen zijn 100%. U berekent dit op basis
van de totale hoeveelheid drijfmest uitgereden op grasland. Wilt u een voorbeeldberekening zien? Bekijk dan de toelichting.
In sleufjes van maximaal 5 cm breed in de grond

%

In strookjes van maximaal 5 cm breed op de grond. De mest is verdund met water.
Breedwerpig bovengronds uitgereden, daarna ligt de mest verdeeld over de grond
Totaal

%
%
%

Er is drijfmest op grasland uitgereden in sleufjes in de grond. Was (een deel van) deze mest
verdund met water?

Ja
Nee

Geef aan hoe deze mest verdund was met water.
De verhouding was 1 deel mest met 1 deel water (50/50%)
De verhouding was 2 delen mest met 1 deel water (67/33%)
De verhouding was 3 delen mest met 1 deel water (75/25%)
De verhouding was 4 delen mest met 1 deel water (80/20%)
Er is drijfmest op grasland uitgereden in strookjes op de grond. Geef aan hoe deze mest verdund was met water.
De verhouding was 1 deel mest met 1 deel water (50/50%)
De verhouding was 2 delen mest met 1 deel water (67/33%)

Mestbehandeling
in 2019
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Hoe is in 2019 de dierlijke mest op uw bedrijf behandeld?
Composteren
Hygiëniseren
Scheiden
Vergisten
Andere manier
Op mijn bedrijf is geen mest behandeld in 2019.
Op welk UBN is de mest behandeld? U kunt meerdere UBN's aanvinken.
UBN
UBN
UBN
Op een andere locatie.
Wat is de postcode en het huisnummer van deze andere locatie?
Postcode
Huisnummer
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Mestverwerking

Uitvoeringsbesluit meststoffenwet artikel 31.4

in 2019
Hoe is in 2019 de dierlijke mest verwerkt die op uw bedrijf is geproduceerd?
Verwerkt tot een eindproduct dat bestaat uit een mengsel van gedroogd digestaat en verwerkt
categorie 1-materiaal.
Verwerkt tot mestkorrels in een installatie die door de NVWA erkend is. Het drogestofgehalte van de
mestkorrels is ten minste 90%.
Export
Verbranden of vergassen tot as waarin maximaal 10% organische stof aanwezig is.
Andere manier
Er is geen dierlijke mest van mijn bedrijf verwerkt in 2019.
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Hoe lang lag de dierlijke mest op uw bedrijf voordat u de mest afvoerde naar een verwerker of zelf
verwerkte?
Verwerkte u in 2019 zelf de dierlijke mest die op uw bedrijf is geproduceerd?
Hoeveel procent (%) dierlijke mest verwerkte u zelf?
Hoe lang lag de verwerkte mest op uw bedrijf voordat u het afvoerde?

Ja
Nee
%

Opslag dierlijke mest
Verordening (EU) 2018/1874

in 2019
Heeft u in 2019 drijfmest opgeslagen die op uw bedrijf is geproduceerd?

Ja
Nee

Heeft u in 2019 vaste mest opgeslagen die op uw bedrijf is geproduceerd?

Ja
Nee

Hoeveel procent (%) van de opgeslagen dierlijke mest is drijfmest en hoeveel is vaste mest?
%
%
%

Drijfmest
Vaste mest
Totaal percentage verdeling drijfmest en vaste mest

Opslag drijfmest
Geef hieronder aan waar de drijfmest is opgeslagen. Slaat u alle mest op onder de stal? Vul dan 100% in bij putten onder de stal. Heeft
u meerdere opslagen? Geef in procenten (%) aan hoe de totale hoeveelheid drijfmest in 2019 was verdeeld over de opslagen.
Opslag in putten
onder de stal
%

Opslag buiten de stal
in een foliebassin
%

Opslag buiten de stal
in een mestsilo of mestzak
%

%

Capaciteit opslag voor drijfmest
Vul hieronder in voor hoeveel maanden u drijfmest op uw bedrijf kunt opslaan, zonder dat u de opslag tussentijds leegt.
Opslag in putten
onder de stal
maand(en)

Opslag buiten de stal
in een foliebassin
maand(en)

Opslag buiten de stal
in een mestsilo of mestzak
maand(en)

Opslag vaste mest
Geef hieronder aan waar de mest is opgeslagen. Heeft u meerdere opslagen? Geef in procenten aan hoe de totale hoeveelheid vaste
mest in 2019 was verdeeld over de verschillende opslagen.
Opslag in de stal
In een systeem met
diepstrooisel

%

Opslag buiten de stal
In mesthoop met actieve
compostering. De mest
wordt belucht en/of
gemengd.
%

Opslag buiten de stal
in een mesthoop (inclusief
de opslag op het land).

%

%

Capaciteit opslag voor vaste mest
Vul hieronder in voor hoeveel maanden u vaste mest op uw bedrijf kunt opslaan, zonder dat u de opslag tussentijds leegt.
Opslag in de stal
In systemen met diepstrooisel
maand(en)

Opslag buiten de stal
In mesthoop met actieve compostering.
De mest wordt belucht en/of gemengd.
maand(en)

Afdekking opslag
Is er een afdekking voor de opslag van de vaste mest buiten de stal?

Ja
Nee
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Vergroening GLB, Verordening 809/2014 en
Verordening 639/2014 hoofdstuk 3

Etiketten hennep
Aantal etiketten
Om betalingsrechten uit te laten betalen op een perceel hennep moet u de officiële etiketten van het zaaizaad naar ons opsturen.
Vermeld hier het aantal etiketten dat u opstuurt.
Aantal etiketten
Ontvangst etiketten door RVO.nl
De uiterste datum dat wij deze etiketten moeten hebben ontvangen hangt af van de zaaidatum.
Hennep als hoofdteelt
Ingezaaid voor of op 15 mei 2020

Uiterste ontvangstdatum etiketten
15 mei 2020

Ingezaaid na 15 mei 2020

30 juni 2020

Hennep als volgteelt

1 september 2020

Zorg ervoor dat voor ons duidelijk is bij welk aanvraagnummer Gecombineerde opgave de etiketten horen. Bijvoorbeeld door het
meesturen van een kopie van de ontvangstbevestiging of een brief met daarin het aanvraagnummer en relatienummer of KVK-nummer.
Alleen dan kunnen wij de etiketten bij de juiste Gecombineerde opgave registeren.

Stuur de etiketten naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Over deze opgave
De overheid weet dat de administratieve lasten die deze opgave met zich meebrengt hoog zijn. Door het beantwoorden van deze vragen
geeft u ons een indicatie van de tijd die u nodig had om de opgave in te vullen.
Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld?
Tijd nodig voor bijwerken perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave
Hoeveel tijd heeft u besteed aan het inlezen/verzamelen van informatie voor het bijwerken van de
perceelsregistratie?
Hoeveel tijd heeft u besteed aan het bijwerken van de perceelsregistratie?

Zelf
Adviseur
uur

min

uur

min

uur

min

uur

min

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

Ondertekening
U kunt uw ingevulde gegevens controleren voordat u uw opgave ondertekent en verstuurt. Uw ingevulde gegevens staan in:
Gecombineerde opgave 2020 (pdf)
Gecombineerde opgave 2020: Regelingen-grondgebonden (pdf)
Gecombineerde opgave 2020: Betaalverzoek SNL-a (pdf)
Voorafgaande controles: Hersteltermijn t/m <datum>
Ik verklaar dat ik:
- de opgave volledig en naar waarheid heb ingevuld
- bekend ben met de regels en verplichtingen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Landbouwwet en het mestbeleid.
- landbouwer ben (van toepassing als u subsidies aanvraagt met deze opgave)
Openbaar maken subsidiegegevens
De Europese Commissie vraagt de Europese lidstaten om de subsidiegegevens van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
openbaar te maken. Op mijn.rvo.nl/openbaarmaking-europese-subsidiegegevens publiceren wij deze gegevens. Daar is te vinden welke
bedrijven en personen subsidie ontvangen en wat het betaalde subsidiebedrag is.
Ondertekenen
Hoe wilt u ondertekenen?
met eHerkenning
met een TAN-code van RVO.nl
Volgnummer TAN-code
TAN-code

