Checklist
Gecombineerde opgave 2019
Met deze checklist kunt u zich voorbereiden op het invullen van de Gecombineerde opgave. De lijst is zorgvuldig gemaakt. Maar
het is mogelijk dat er informatie ontbreekt of dat niet alles voor u van toepassing is. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw
eigen opgave.
Nieuwe vragen herkent u aan een grijze achtergrond.

Inhoudsopgave
Voordat u begint met de Gecombineerde opgave
− Wat heeft u altijd nodig?
− Vult iemand anders uw opgave in?
− Vult u de opgave in voor een overleden persoon of een bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven bedrijf?
Het invullen van de gegevens in de opgave
− Wat heeft u altijd nodig?
− Uw bedrijf is biologisch of in omschakeling
− U heeft grond in gebruik of beheer op 15 mei 2019
− U teelt appelen en/of peren op 15 mei 2019
− U heeft tuinbouw onder glas op 15 mei 2019
− U heeft overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of overige teelten en containers in gebouwen)
op 15 mei 2019
− U bent op 1 januari 2019 lid van een producentenorganisatie die erkend is op grond van de Gemeenschappelijke
Marktordening in de groente- en fruitsector
− U had in (een deel van) 2018 glasopstanden in gebruik die werden verwarmd met aardgas en/of met warmte die
derden hebben opgewekt met aardgas
− U exploiteerde op 31 december 2018 één of meer warmtekrachtinstallaties
− U doet een aanvraag voor een regeling
− U laat betalingsrechten uitbetalen op percelen met hennep
− U heeft dieren en/of huisvesting voor dieren op 1 april 2019
−
Voor rundvee en waterbuffels
−
Voor varkens
−
Voor schapen
−
Voor geiten
−
Voor kippen, eenden en kalkoenen
−
Voor paarden, pony’s en ezels
−
Voor overige diersoorten: ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels,
vleesduiven, konijnen, nertsen, damherten, Midden-Europese edelherten en knaagdieren
− U gebruikt grasland voor beweiding van graasdieren
− U hield melkgevende melkkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij in het weideseizoen 2018
− U liet in 2018 dierlijke mest behandelen en/of verwerken
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Voordat u begint met de Gecombineerde opgave
Wat heeft u altijd nodig?
☐ Gebruik een van onderstaande browsers:
− Chrome
− Edge
− Firefox
− Internet Explorer versie 11 – Nederlandse versie
☐ Inloggegevens: eHerkenning 2+ (bij KvK-nummer) of DigiD met sms-controle of met de DigiD app (bij BSN), om het
formulier te openen.
mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen
☐ Als u inlogt met DigiD: TAN-codes van RVO.nl, voor het versturen van de opgave.
mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen
☐ E-mailadres, voor het ontvangen van de ontvangstbevestiging. Het e-mailadres kan ook gebruikt worden voor het
versturen van een herinnering of een melding over uw ingediende opgave.
☐ Als u landbouwgrond in gebruik heeft, een actuele registratie van de percelen in Mijn percelen.
mijn.rvo.nl/percelen-registreren
Vult iemand anders uw opgave in?
☐ Machtig de persoon die uw Gecombineerde opgave gaat invullen.
mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen
Vult u de opgave in voor een overleden persoon of een bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven bedrijf?
☐ Regel hiervoor de machtiging.
mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen

Het invullen van de gegevens in de opgave
Wat heeft u altijd nodig?
☐ Uw bedrijfsgegevens, onder andere:
− KvK-nummer als u als agrarisch ondernemer ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel maar uw KvKnummer is niet bekend bij RVO.nl.
− Bedrijfsvorm
− Geboortejaar van bedrijfshoofd/bedrijfsleider
☐ Gemiddelde arbeidstijd op dit bedrijf per week van het bedrijfshoofd/de bedrijfsleider. Gaat over de periode van april
2018 tot en met maart 2019.
☐ Aantal familieleden dat op dit bedrijf werkte van april 2018 tot en met maart 2019. Van deze familieleden geeft u op
wat de gemiddelde arbeidstijd per week op het bedrijf was.
☐ Aantal regelmatig meewerkende personen dat op dit bedrijf werkte van april 2018 tot en met maart 2019. Van deze
personen geeft u op wat de gemiddelde arbeidstijd per week op het bedrijf was.
☐ Totaal aantal volledige werkdagen van personen die niet-regelmatig werkten op het bedrijf. Gaat over de periode van
april 2018 tot en met maart 2019. U geeft dit op voor:
− personen die rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld zijn (bijvoorbeeld arbeidskrachten voor bepaald werk of
gelegenheidswerk).
− personen die niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld zijn (bijvoorbeeld loonwerkers of arbeidskrachten
van werktuigen coöperaties).
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Uw bedrijf is biologisch of in omschakeling
☐ SKAL-nummer.
U vindt dit op de bevestiging van uw aanmelding bij SKAL.
☐ SKAL-certificaat, als u percelen in gebruik heeft.
☐ Het aantal (in omschakeling naar) biologisch gehouden dieren, als het gaat om: rundvee (inclusief waterbuffels),
varkens, schapen, geiten, kippen, eenden, kalkoenen en overig pluimvee (ganzen, emoes, fazanten,
helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels, vleesduiven).
U heeft grond in gebruik of beheer op 15 mei 2019
☐ Zorg voor een actuele registratie van uw percelen in mijn percelen.
mijn.rvo.nl/percelen-registreren
☐ Oppervlakte grond in België en Duitsland.
☐ Welke percelen zijn:
natuurgrond
Dit is grond in eigendom van een natuurbeherende organisatie, dit zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Provinciale landschappen en overige beheerders. U heeft deze grond in gebruik met als doel het ontwikkelen en
instandhouden van natuur.
Onder natuurgrond vallen ook percelen die liggen binnen een provinciaal natuurbeheerplan met een
natuurbeheertype. Het gaat om alle beheertypes behalve N00.01.
een primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht.
www.rvo.nl/hoeveel-mest-uitrijden
U teelt appelen en/of peren op 15 mei 2019
☐ Oppervlakte per geteeld ras.

U heeft tuinbouw onder glas op 15 mei 2019
☐ Oppervlakte tuinbouw onder glas op 15 mei 2019 voor verschillende soorten groenten (inclusief kruiden), fruit,
bloemkwekerijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
☐ Oppervlakte Chrysanthemum en/of Euphorbia Pulcherrima als er een herfstteelt gepland is na 15 mei 2019.
☐ Bij teelt van paprika’s: aangeven of er paprika’s en/of Spaanse pepers die niet uit Nederland komen worden
gesorteerd, behandeld of verpakt.
☐ Bij teelt van tomaten: aangeven of er tomaten die niet uit Nederland komen worden gesorteerd, behandeld of
verpakt.
U heeft overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of overige teelten in containers en
gebouwen) op 15 mei 2019
☐ Hoeveelheden tulpen, hyacinten, narcisbollen en overige bollen gebroeid in seizoen 2018/2019.
☐ Bij paddenstoelenteelt gegevens over aantal cellen, oppervlakte per manier van oogsten en substraatverbruik in
2018.
☐ Oppervlakte witlofwortelen geteeld in 2018 waarvan in het seizoen 2018/2019 witlof is getrokken en de oppervlakte
beschikbaar voor witlof in bakken in 2018/2019.
☐ Oppervlakte overige teelten in containers en gebouwen op 15 mei 2019 voor bloemkwekerijgewassen, bloemzaden
en opkweekmateriaal, boomkwekerijgewassen en vaste planten, fruit, groenten, groentezaden en opkweekmateriaal
en kruiden.
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U bent op 1 januari 2019 lid van een producentenorganisatie die erkend is op grond van de
Gemeenschappelijke Marktordening in de groente- en fruitsector
☐ Naam van de erkende producentenorganisatie(s).
www.rvo.nl/gmo
U had in (een deel van) 2018 glasopstanden in gebruik die werden verwarmd met aardgas en/of met warmte
die derden hebben opgewekt met aardgas
☐ Gasrekeningen (per locatie) van 2018.
www.rvo.nl/co2-regeling-glastuinbouw
☐ Leveringsgegevens van uw warmteleverancier(s).

U exploiteerde op 31 december 2018 één of meer warmtekrachtinstallaties
☐ Totaal elektrisch vermogen op 31 december 2018 in MWe.
U doet een aanvraag voor een regeling
Bepaal eerst of u in aanmerking komt voor een regeling. De voorwaarden vindt u op www.rvo.nl. Als u in aanmerking
komt staat hieronder welke informatie nodig is voor de aanvraag in de Gecombineerde opgave.
☐ Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling
− Inrichting Ecologisch aandachtsgebied (EA), welke hoofd- of volgteelten voor EA.
− Percelen voor EA met als hoofdteelt een stikstofbindend gewas, waar voor de hoofdteelt een mengsel gebruikt is.
− Percelen voor EA met als hoofdteelt een vanggewas voor aaltjesbestrijding (categorie 2): ingangsdatum.
− Percelen voor EA met als hoofdteelt het gewas drachtplanten: inzaaidatum en ingangsdatum
instandhoudingsperiode.
− Percelen met noemenswaardige hinder door niet-landbouwactiviteiten.
− Accountantsverklaring als u een agrarische activiteit bij de KvK geregistreerd heeft staan, maar dit niet de
hoofdactiviteit op de hoofdvestiging van uw bedrijf is.
− Juiste rekeningnummer geregistreerd bij RVO.nl.
www.rvo.nl/voorwaarden-betalingsrechten-2019
www.rvo.nl/ecologisch-aandachtsgebied-2019
☐ Extra betaling Jonge landbouwers
− BSN, geboortedatum en startdatum zeggenschap van de jonge landbouwer(s).
− Accountantsverklaring als u een agrarische activiteit bij de KvK geregistreerd heeft staan, maar dit niet de
hoofdactiviteit op de hoofdvestiging van uw bedrijf is.
− Juiste rekeningnummer geregistreerd bij RVO.nl.
www.rvo.nl/voorwaarden-betalingsrechten-2019
☐ Toekenning betalingsrechten uit de Nationale reserve
☐ Nationale reserve jonge landbouwers
− BSN, geboortedatum en startdatum zeggenschap van de jonge landbouwer(s).
− Accountantsverklaring als u een agrarische activiteit bij de KvK geregistreerd heeft staan, maar dit niet de
hoofdactiviteit op de hoofdvestiging van uw bedrijf is.
www.rvo.nl/voorwaarden-jonge-landbouwers-2019
☐ Nationale reserve starters
− BSN en startdatum onderneming van alle bedrijfsvoerders die bij het bedrijf horen.
− Accountantsverklaring als u een agrarische activiteit bij de KvK geregistreerd heeft staan, maar dit niet de
hoofdactiviteit op de hoofdvestiging van uw bedrijf is.
www.rvo.nl/voorwaarden-starters-2019
☐ 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.
− Bewijs waaruit blijkt dat er sprake was van openbare werken of de aanleg van nutsvoorzieningen (niet nodig als
het gaat om een set-aside perceel).
− Accountantsverklaring als u een agrarische activiteit bij de KvK geregistreerd heeft staan, maar dit niet de
hoofdactiviteit op de hoofdvestiging van uw bedrijf is.
www.rvo.nl/voorwaarden-percelen-algemeen-belang-2019
☐ Diergezondheidsfonds
− Jaaromzet bedrijf, meer of minder dan € 50 miljoen
− Jaarlijks balanstotaal bedrijf, meer of minder dan € 43 miljoen
www.rvo.nl/diergezondheidsfonds
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☐ Graasdierpremie
− Actuele registratie in het I&R-systeem.
− ID-code en UBN van schapen en runderen die in aanmerking komen.
− Accountantsverklaring als u een agrarische activiteit bij de KvK geregistreerd heeft staan, maar dit niet de
hoofdactiviteit op de hoofdvestiging van uw bedrijf is.
− Juiste rekeningnummer geregistreerd bij RVO.nl.
mijn.rvo.nl/runderen-melden
mijn.rvo.nl/schapen-en-geiten-melden
www.rvo.nl/graasdierpremie-2019
☐ Tegemoetkoming premie brede weersverzekering
− Naam verzekeraar.
− Per verzekeraar de oppervlakte van de percelen die niet op 15 mei 2019 in gebruik zijn.
− Accountantsverklaring als u een agrarische activiteit bij de KvK geregistreerd heeft staan, maar dit niet de
hoofdactiviteit op de hoofdvestiging van uw bedrijf is.
− Juiste rekeningnummer geregistreerd bij RVO.nl.
www.rvo.nl/tegemoetkoming-premie-brede-weersverzekering
☐ Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
−
Beslissing aanvraag SNL-a.
− Juiste rekeningnummer geregistreerd bij RVO.nl.
mijn.rvo.nl/natuurbeheer-agrarisch-snl☐ Hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en- fixerende gronden of fosfaatdifferentiatie
− PAL- of Pw-waarde van de betreffende percelen.
Gebruik hiervoor het analyserapport van een geaccrediteerd laboratorium.
www.rvo.nl/fosfaatarme-en-fosfaatfixerende-gronden
www.rvo.nl/fosfaatdifferentiatie

U laat betalingsrechten uitbetalen op percelen met hennep
☐ Ras, hoeveelheid zaaizaad, verwachte inzaaidatum.
www.rvo.nl/hennep-en-betalingsrechten-2019
☐ Officiële etiketten van het zaaizaad.
www.rvo.nl/hennep-en-betalingsrechten-2019
U heeft dieren en/of huisvesting voor dieren op 1 april 2019
Voor rundvee en waterbuffels
☐ UBN’s op 1 april 2019 en per UBN het productiedoel (melkvee, vleesvee, witvleesproductie, rosévleesproductie of
gemengd/overig).
☐ UBN’s met productiedoel gemengd/overig: verdeling van het totaal aantal in I&R geregistreerde runderen (inclusief
waterbuffels) op 1 april 2019 in melkvee en vleesvee. In de opgave is al een onderverdeling gemaakt naar geslacht
en leeftijd op basis van de I&R-gegevens.
☐ Aantal bedrijfsmatig gehouden waterbuffels op 1 april 2019 (voor de categorieën: tenminste éénmaal gekalfd en
jongvee tot 2 jaar).
☐ Gegevens over huisvesting op 1 april 2019 per UBN: staltype waarin u de dieren houdt (Rav-code) en jaar
ingebruikname.
In de opgave wordt per UBN het gemiddeld aantal dieren in 2018 getoond. U verdeelt dit aantal over de aanwezige
staltypes. Heeft u waterbuffels? Dan vult u per staltype ook het gemiddeld aantal gehouden waterbuffels in.
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Voor varkens
☐ UBN’s op 1 april 2019 en per UBN de dieraantallen.
☐ Aantal met brijvoer gevoerde varkens op 1 april 2019.
☐ Gegevens over huisvesting op 1 april 2019 per UBN: staltype waarin u de dieren houdt (Rav-code), additionele
(nageschakelde) technieken, jaar ingebruikname en gemiddeld aantal dieren 2018.
Voor schapen
☐ UBN’s op 1 april 2019 en per UBN het productiedoel (melk, vlees of gemengd/overig).
☐ UBN’s met productiedoel gemengd/overig: verdeling van het totaal aantal in I&R geregistreerde schapen op 1 april
2019 in ooien voor melkproductie, rammen en overig. In de opgave is al een onderverdeling gemaakt naar leeftijd
op basis van de I&R-gegevens.
Voor geiten
☐ UBN’s op 1 april 2019 en per UBN het productiedoel (melk, opfok, vlees of gemengd/overig).
☐ UBN’s met productiedoel gemengd/overig: verdeling van het totaal aantal in I&R geregistreerde geiten op 1 april
2019 in geiten voor melkproductie, bokken en overig. In de opgave is al een onderverdeling gemaakt naar leeftijd op
basis van de I&R-gegevens.
Voor kippen, eenden en kalkoenen
☐ Gegevens over huisvesting op 1 april 2019 per UBN: staltype waarin u de dieren houdt (Rav-code), additionele
(nageschakelde) technieken, jaar ingebruikname en gemiddeld aantal dieren 2018.
Voor paarden, pony’s en ezels
☐ Aantallen op 1 april 2019.
Voor overige diersoorten
☐ Aantallen op 1 april 2019 voor ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels,
vleesduiven, konijnen, nertsen, damherten, Midden-Europese edelherten en knaagdieren.
☐ Gemiddeld aantal dieren 2018 voor konijnen en nertsen.

U gebruikt grasland voor beweiding van graasdieren
☐ Informatie over beweiding in 2019 en de bedrijfsspecifieke excretie.

U hield melkgevende melkkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij in het weideseizoen 2018
☐ Bij beweiden van melkkoeien in 2018: percentage van het totaal aantal melkkoeien dat is geweid en aantal weken en
uren per etmaal geweid (dag en nacht/alleen overdag).
☐ Bij beweiden van vrouwelijk jongvee in weideseizoen 2018: Aantal weken geweid (jonger dan 1 jaar/1 jaar of
ouder).
U liet in 2018 dierlijke mest behandelen en/of verwerken
☐ Manier(en) waarop de dierlijke mest op uw bedrijf is behandeld.
☐ Manier(en) waarop de dierlijke mest is verwerkt die op uw bedrijf is geproduceerd.
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