
Melding 

Melding Machtiging 
Natuurschoonwet 1928

• U wilt uw landgoed rangschikken onder de

Natuurschoonwet 1928. U machtigt hiervoor een

natuurlijk persoon (zoals een adviseur) of een

rechtspersoon (zoals een BV, stichting, vereniging) om

uw zaken voor u te regelen.

• Met dit formulier geeft u aan wat de gemachtigde voor

u mag doen.

• U kunt met dit formulier ook een afgegeven

machtiging tussentijds beëindigen. Heeft u uw

machtiging digitaal geregeld? Dan beëindigt u deze via

mijn.rvo.nl.

• Meer informatie vindt u op

www.rvo.nl/natuurschoonwet of neem telefonisch

contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

• Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Lees meer over ons privacybeleid op

www.rvo.nl/privacy.

1 Gegevens machtiginggever(s) 
1.1 Wat zijn de gegevens van 

de machtiginggever(s)?   

De naam van een 

machtiginggever is 

dezelfde als die op het 

aanvraagformulier. Heeft 

u niet genoeg ruimte voor

alle machtiginggevers, 

voeg dan zelf een bijlage 

toe. 

Naam en voorletters 1 

Burgerservicenummer (BSN) 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Naam en voorletters 2 

Burgerservicenummer (BSN) 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Naam en voorletters 3 

Burgerservicenummer (BSN) 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 
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1 Gegevens machtiginggever(s) (vervolg) 

Naam en voorletters 4 

Burgerservicenummer (BSN) 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

2 Gegevens gemachtigde 
2.1 Wat zijn de gegevens van 

de gemachtigde? 

Naam contactpersoon 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

3 Machtiging 
3.1 Voor welk landgoed is 

deze machtiging?  

Naam landgoed 

3.2 Wat is de startdatum van 

de machtiging? 

Startdatum   -  -      20 

3.3 Wilt u een nieuwe 

machtiging doorgeven of 

een machtiging intrekken? 

 Ik wil een nieuwe machtiging doorgeven. 

> Geef bij vraag 3.4 aan wat de gemachtigde voor u mag doen.

 Ik wil de eerder gegeven machtiging van   -  -   20  intrekken. 

> Ga verder met vraag 4.

3.4 Wat mag de gemachtigde 

voor u doen?  

U mag meerdere vakjes 

aankruisen. 

De gemachtigde mag mijn aanvraag voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 

1928 doen. Ook mag de gemachtigde hierover contact hebben met RVO. En alle 

andere handelingen doen die nodig zijn om mijn aanvraag te regelen. 

De gemachtigde mag mijn bezwaar doorgeven. Ook mag de gemachtigde hierover 

contact hebben met RVO. En alle andere handelingen doen die nodig zijn om mijn 

bezwaar te regelen.  

De gemachtigde mag totdat ik opzeg alle zaken regelen die verplicht zijn volgens 

de Natuurschoonwet 1928. 
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4 Bijlagen 
4.1 Hoeveel bijlagen stuurt u 

mee? 

Aantal bijlagen 

5 Ondertekening 
5.1 Onderteken het formulier.  Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. 

Scan het originele en 

getekende formulier in. 

Stuur deze mee bij uw 

aanvraag van de NSW-

rangschikking van uw 

landgoed. 

Naam gemachtigde 

Datum - -     20

Handtekening 

Naam machtiginggever 1 

Datum - -    20

Handtekening 

Naam machtiginggever 2 

Datum - -     20

Handtekening 

Naam machtiginggever 3 

Datum 

Handtekening 

Naam machtiginggever 4 

Datum - -  20

Handtekening 
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