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Perceelsregistratie
Vraagt u landbouwsubsidies aan of heeft u te maken met het de landbouwtelling, de meststoffenwet of andere regelingen? Dan registreert u uw percelen in 

Mijn percelen. Uw registratie is de basis voor de uitbetaling van subsidies en andere regelingen. De perceelregistratie van RVO bestaat uit drie onderdelen:
• uw bedrijfssituatie;
• de topografische grenzen;
 • de regelingspercelen.

Mijn percelen 
In Mijn percelen registreert u uw percelen. Dit is uw bedrijfssituatie. U registreert 
bijvoorbeeld de ligging van percelen, de oppervlakte en het gewas. En 
veranderingen daarin. U beheert uw eigen bedrijfssituatie en u bent de enige die 
deze aanpast. Wij passen alleen de topografische grenzen aan als dat nodig is. 

In Mijn percelen vindt u Uw percelen in de legenda onder het kopje Grenzen

De topografische grenzen
Tekent u uw bedrijfssituatie in? Dan ziet u ook de topografische grenzen. 
Dit zijn de grenzen van percelen met landbouwgrond en landschap, zoals 
wij ze hebben vastgesteld. Als uw intekening in de bedrijfssituatie niet 
gelijk is aan de topografische grenzen, krijgt u een melding. 

Klopt de topografische grens, pas dan uw grenzen hierop aan. 

Klopt de topografische grens niet, doordat er bijvoorbeeld grenzen zijn 
veranderd? Teken dan zoals u gewend bent de grond in die u inderdaad in 
gebruik heeft. 

In Mijn percelen vindt u de Topografische grenzen in de legenda onder het 
kopje Grenzen

De regelingspercelen
Een regelingsperceel is één van de percelen die u in gebruik heeft. Of een deel 
daarvan. U gebruikt het voor een of meer regelingen. Bijvoorbeeld BBR of ANLb. 

Wij stellen u een oppervlakte voor met informatie uit: 
- de bedrijfssituatie
- de topografische kaart
- mogelijke andere kaartlagen
- regels die horen bij de regeling.
U kunt de regelingspercelen anders intekenen dan ons voorstel. Als u dat wilt 
doen, past u het perceel of de oppervlakte aan.

In Mijn percelen vindt u de kaartlagen voor regelingspercelen in de legenda onder 
het kopje Regelingen. 

Meer informatie over percelen registreren? 
https://www.rvo.nl/percelen-registreren

https://www.rvo.nl/percelen-registreren



