
Naam
Adres
Woonplaats
Rechtsvorm
KVK-nummer
Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit
Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en)
Nevenvestiging(en): SBI-codes hoofd- en nevenactiviteiten
BSN
IBAN
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

Bent u als agrarisch ondernemer ingeschreven bij KVK? Ja
Nee

Uw KVK-nummer is nog niet bij ons bekend. Vul hier uw KVK-nummer in

Wat is uw situatie?
Weet u niet zeker of u dit jaar de Gecombineerde opgave moet doen? Kijk dan op Moet ik nog opgave doen?
   Ik doe de Gecombineerde opgave

Controleer uw e-mailadres of vul deze in

E-mailadres
E-mailadres bevestigen
E-mailadres adviseur of gemachtigde bevestigen
E-mailadres adviseur of gemachtigde

   Ik ben helemaal gestopt. 
   Ik houd op 1 april 2023 geen dieren (bedrijfs- en hobbymatig). En ik heb op 15 mei 2023 geen landbouwgrond in 
   gebruik. Ook heb ik in 2023 geen tuinbouw onder glas (ook bollenbroei) of een daglichtloze teelt (zoals 
   paddenstoelen of witloftrek).

   Ik ben tijdelijk niet actief. 
   Ik houd op 1 april 2023 geen dieren (bedrijfs- en hobbymatig). En ik heb op 15 mei 2023 geen landbouwgrond in 
   gebruik. Ook heb ik in 2023 geen tuinbouw onder glas (ook bollenbroei) of een daglichtloze teelt (zoals 
   paddenstoelen of witloftrek). Ik ben wel van plan om een van deze activiteiten weer op te starten.

Wij vullen het e-mailadres in dat bij ons bekend is. Aanpassen mag, maar geldt dan alleen voor deze opgave. Lees in 
de toelichting waarvoor wij dit e-mailadres gebruiken.

Wilt u voor al onze diensten uw e-mailadres aanpassen? Dit doet u in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld
Vooringevuld

Vragen in de Gecombineerde opgave 2023

In dit document staan de vragen van de Gecombineerde opgave 2023. Zo kunt u alvast zien welke gegevens u 
moet invullen. Bekijk ook de informatie op www.rvo.nl/gecombineerde-opgave/voorbereiden en 
www.rvo.nl/gecombineerde-opgave/veranderingen-2023 voordat u begint met de opgave.

Dit document is met zorg gemaakt. Maar er kunnen kleine verschillen zijn met de daadwerkelijke opgave.

Uw gegevens

www.rvo.nl/gecombineerde-opgave/voorbereiden


Bedrijfsvorm en bedrijfsleiding

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 Man
Vrouw

Opvolging
Heeft u een bedrijfsopvolger van 16 jaar of ouder? Ja

Nee

Dagelijkse leiding

   Het bedrijfshoofd
   Iemand anders

Heeft het bedrijfshoofd ander betaald werk?    Nee
   Ja, als hoofdactiviteit
   Ja, als nevenactiviteit

In welk jaar is deze persoon begonnen met leiding geven? 
   Ja
   Nee

   Ja
   Nee

Geboortejaar
Geslacht    Man

   Vrouw

Opleiding
Heeft de persoon met de dagelijkse leiding een agrarische opleiding gevolgd?    Ja

   Nee

Welke agrarische opleiding heeft deze persoon gevolgd?
   Een basis landbouwopleiding
   Een volledige landbouwopleiding op MBO niveau 
   Een volledige landbouwopleiding op HBO/Universitair niveau

   Ja
   Nee

Heeft deze persoon het afgelopen jaar een agrarische cursus of opleiding gevolgd of 
afgerond? 
Het gaat om de periode van april 2022 tot en met maart 2023.

Gemiddelde werktijd per week
Het gaat om de periode van april 2022 tot en met maart 2023

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

Is deze persoon getrouwd met het bedrijfshoofd? Of hebben zij samen een  
geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract? 

Is deze persoon 1e of 2e graads familie van het bedrijfshoofd? 
Bijvoorbeeld een (klein)kind, (stief)broer, (stief)zus, (schoon)ouder, schoonzoon of –dochter, 
schoonzus, zwager of grootouder.

Gemiddelde werktijd per week
Het gaat om de periode van april 2022 tot en met maart 2023.

v
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Meewerkende familie

Gemiddelde werktijd per week
38 uur of 
meer

30 tot 38 
uur

20 tot 30 
uur

10 tot 20 
uur

Minder dan 
10 uur

Aantal mannen
Aantal vrouwen

Ander betaald werk als:
hoofdactiviteit nevenactiviteit

Aantal personen

Regelmatig werkende personen

Gemiddelde werktijd per week
38 uur of 
meer

30 tot 38 
uur

20 tot 30 
uur

10 tot 20 
uur

Minder dan 
10 uur

Aantal mannen
Aantal vrouwen

Niet-regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal werkdagen in van de personen die niet regelmatig op het bedrijf werkten.
Het gaat om de periode april 2022 tot en met maart 2023. En om personen van 16 jaar of ouder. 

Personen die direct voor het bedrijf werkten volledige werkdagen

Personen die via een andere organisatie voor het bedrijf werkten volledige werkdagen

Vul het aantal familieleden in dat op dit bedrijf werkte van april 2022 tot en met maart 2023
Het gaat om: 
• ouders en kinderen (1e graads familie van 16 jaar of ouder);
• broers, zussen, grootouders en kleinkinderen (2e graads familie van 16 jaar of ouder);
• uw levenspartner (als u getrouwd bent, een samenlevingscontract heeft of een geregistreerd partnerschap).

Tel alleen de familieleden mee die uren hebben besteed aan landbouwactiviteiten. Activiteiten voor verbrede 
landbouw telt u alleen mee als u deze niet kunt scheiden van de landbouwactiviteiten. Het bedrijfshoofd of de 
bedrijfsleider die u eerder heeft opgegeven telt u niet mee. 

Geef op hoeveel van deze familieleden ander betaald werk hebben. Geef aan of dit om een hoofd- of 
nevenactiviteit gaat.      

Vul het aantal personen in dat wekelijks werkte op dit bedrijf van april 2022 tot en met maart 2023
Het gaat om personen van 16 jaar en ouder die een vergoeding krijgen voor dit werk. Dit kan ook een betaling zijn 
met producten of diensten.

Werkt een persoon normaal wel wekelijks, maar in deze periode niet? Lees in de toelichting wanneer u deze persoon 
opgeeft. Werkten er seizoensarbeiders bij u? U geeft deze op bij niet-regelmatig werkende personen.

Tel alleen de personen mee die uren hebben besteed aan landbouwactiviteiten. Activiteiten voor verbrede landbouw 
telt u alleen mee als u deze niet kunt scheiden van de landbouwactiviteiten.

Bijvoorbeeld medewerkers voor bepaald werk of gelegenheidswerk, 
zoals seizoenarbeiders.

Bijvoorbeeld loonwerkers of medewerkers van agrarische 
bedrijfsverzorging. 



Managementsysteem en veiligheidsplan

Heeft u internet op uw bedrijf? Ja
Nee

Ja
Nee

Heeft uw bedrijf een veiligheidsplan? Ja
Nee

Verbrede landbouw

   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
   Ik heb geen verbrede landbouwactiviteiten uitgevoerd

Wie voeren de verbredingsactiviteiten uit? 
Geef aan of zij dit deden als hoofdactiviteit of nevenactiviteit

Bedrijfshoofd
   Hoofdactiviteit
   Nevenactiviteit

Meewerkende familie
Hoofdactiviteit Nevenactiviteit

Aantal personen

Regelmatig werkende personen
Hoofdactiviteit Nevenactiviteit

Aantal personen

Verkoop aan consumenten
Ja
Nee

Ja
Nee
Niet bekend

Verkoopt u rechtstreeks producten aan consumenten? 
Het gaat om producten die op uw bedrijf zijn geproduceerd of verwerkt. 

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?  

Gebruikt u een bedrijfsmanagementsysteem?
Bijvoorbeeld voor registratie van uw teelten of dieren.

Welke verbrede landbouwactiviteiten voert u uit?
Het gaat om de periode van april 2022 tot en met maart 2023.

Hoeveel procent (%) van de totale bruto opbrengst van uw bedrijf (inclusief 
subsidies) ontvangt u uit deze verbrede landbouwactiviteiten?

Hoeveel procent (%) van de totale bruto opbrengst van uw bedrijf (inclusief 
subsidies) ontvangt u uit de rechtstreekse verkoop aan consumenten?  

v
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Opslagruimte voor landbouwproducten
in 2022

Ja
Nee

Ja
Nee

Wat was de inhoud van de opslagsilo's? m3

Had u een geventileerde opslagloods voor bijvoorbeeld aardappelen, uien of  bloembollen? Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Hoeveel gekoelde opslagruimte had u? m3

Geproduceerde energie
in 2022

Hoe heeft u in 2022 energie geproduceerd?
   Windturbines
   Biomassa
   Biogas uit biomassa
   Zonnepanelen
   Zonnecollectoren 
   Hydro-elektriciteit (energie opgewekt uit stromend water) 
   Op een andere manier
   Ik heb op mijn bedrijf geen energie geproduceerd

Biologische landbouw

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Wat is uw SKAL-nummer?

Heeft u op 15 mei 2023 percelen in gebruik die biologisch zijn of in omschakeling naar 
biologisch? 
Skal controleert of u zich houdt aan de regels voor biologische landbouw.

Staan deze percelen allemaal, uiterlijk 15 mei 2023, als biologisch op het Skal-certificaat?  

Had u in 2022 opslagruimte voor landbouwproducten? 
Het gaat ook om de opslag van aangevoerde producten. 

Had u een of meer opslagsilo's voor bijvoorbeeld veevoer, graan, oliehoudende zaden of 
peulvruchten? 
Het gaat ook om graanreinigers en -drogers.

Had u droge opslagruimte voor groenten en fruit? 
Gekoelde opslag telt niet mee.

Had u gekoelde opslagruimte?  
Het gaat om gekoelde opslag voor allerlei producten, zoals groenten, fruit, bloemen, vlees(producten), 
melk(producten) en eieren.

Is uw bedrijf in 2023 (voor een deel) biologisch of in omschakeling naar biologisch?
Skal controleert of u zich houdt aan de regels voor biologische landbouw.



Dieren

Welke dieren houdt u op 1 april 2023? 
   Geen van de dieren die hieronder staan
   Rundvee (exclusief waterbuffels)
   Waterbuffels
   Varkens
   Schapen  
   Geiten
   Kippen 
   Geef deze alleen op als u meer dan 25 kippen biologisch houdt en/of in omschakeling naar biologisch

   Paarden, pony's, ezels
   Konijnen (alleen opgeven als u bedrijfsmatig meer dan 25 gespeende vleeskonijnen en/of voedsters houdt)
   Geef deze alleen op als u bedrijfsmatig meer dan 25 gespeende vleeskonijnen en/of voedsters houdt.

   Geen huisvesting voor de dieren die hieronder staan
   Rundvee (exclusief waterbuffels) 
   Waterbuffels 
   Varkens 

   Kippen 
   Eenden 
   Kalkoenen 
   Konijnen

Rundvee: UBN en productiedoel

UBN Productiedoel Hoort dit UBN bij uw Heeft dit UBN huisvesting
relatienummer voor rundvee
   Ja    Ja
   Nee    Nee

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

Melkproductie
kg

   Ja
   Nee

kg

Waterbuffels
Geef het aantal waterbuffels op die u op 1 april bedrijfsmatig houdt.

Waterbuffels, minimaal één maal gekalfd
Waterbuffels, jongvee tot 2 jaar

   Ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels en/of vleesduiven 
   Geef deze alleen op als u bedrijfsmatig in totaal meer dan 25 van deze dieren houdt.

   Damherten, Midden-Europese edelherten en/of knaagdieren 
   Geef deze alleen op als u bedrijfsmatig één of meer van deze dieren houdt.

   Geiten (2021 gemiddeld meer dan 25)

Controleer deze gegevens en pas deze aan als dit nodig is
Dit zijn de UBN's voor rundvee die bij uw relatienummer in het I&R-systeem staan. 

   Eenden voor de vleesproductie (inclusief ouderdieren) en/of kalkoenen
   Geef deze alleen op als u meer dan 25 eenden en/of kalkoenen biologisch houdt en/of in omschakeling
   naar biologisch.     

Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2023? 
Vink deze alleen aan als u hiervoor op 1 april 2023 een UBN heeft. Dit geldt niet voor konijnen. Geef gehuurde 
stallen ook op.

Wat was de totale melkproductie op uw bedrijf in 2023?
Tel ook de melk mee die u niet geleverd heeft aan de melkfabriek. 

Heeft u in 2022 op uw bedrijf melk verwerkt tot een eindproduct (verzuivelen)?

Hoeveel melk heeft u in 2022 op uw bedrijf verwerkt tot een eindproduct?

v



Rundvee: aantallen op 1 april 2023 UBN [nummer] 

Totaal aantal runderen op 1 april 2023 op UBN [nummer]

Aantal vrouwelijke runderen jonger dan 1 jaar 
Jongvee voor de melkveehouderij
Vleeskalveren voor de witvleesproductie
Vleeskalveren voor de rosévleesproductie

Totaal aantal vrouwelijke runderen jonger dan één jaar [ingevuld]

Aantal mannelijke runderen jonger dan 1 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 [ingevuld]

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)

Totaal aantal vrouwelijke runderen van 1 tot 2 jaar [ingevuld]

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 [ingevuld]

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)

Totaal aantal vrouwelijke runderen van 2 jaar of ouder [ingevuld]

Aantal mannelijke runderen van 2 jaar of ouder [ingevuld]

Koeien voor de vleesproductie (minimaal één keer gekalfd), zoogkoeien en 
weidekoeien. 

Ander jongvee voor de vleesproductie 

Koeien voor de vleesproductie (minimaal één keer gekalfd), zoogkoeien en 
weidekoeien.

Verdeel de runderen die u houdt op UBN [nummer] met productiedoel gemengd/overig over de juiste 
categorieën
Wij hebben al een verdeling gemaakt naar geslacht en leeftijd met de gegevens uit het systeem. U kunt geen 
runderen toevoegen of verwijderen. 



Rundvee: aantallen in 2022 UBN [nummer]

Gemiddeld aantal runderen jonger dan 1 jaar in 2022
Vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij
Mannelijk jongvee voor de melkveehouderij
Vrouwelijke jongvee voor de vleesveehouderij dat bedoeld is om een kalf te krijgen

Gemiddeld aantal runderen jonger dan 1 jaar in 2022 [ingevuld]

Gemiddeld aantal vrouwelijke runderen van 1 jaar of ouder in 2022
Jongvee voor de melkveehouderij (nog nooit gekalfd)

Melk- en kalfkoeien
Andere koeien
Gemiddeld aantal vrouwelijke runderen van 1 jaar of ouder in 2022 [ingevuld]

Rundvee: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2023

Gemiddeld aantal runderen in 2022 op UBN [nummer]: [ingevuld]

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

Jaar ingebruikname Gemiddeld aantal dieren 2022

Hoeveel van het gemiddelde aantal dieren in 2022 zijn:
Melkkoeien (inclusief droge koeien)
Jongvee
Waterbuffels

U ziet hier het gemiddelde aantal : 
• runderen jonger dan 1 jaar en/of
• vrouwelijke runderen van 1 jaar of ouder in 2022.
                                                                                                          
Deze dieren stonden in 2022 op UBN [nummer] in het I&R systeem. Verdeel het gemiddelde aantal dieren over de 
juiste categorieën. U kunt geen runderen toevoegen of verwijderen.

Ander jongvee

Jongvee voor de vleesveehouderij dat bedoeld is om een kalf te krijgen (nog nooit 
gekalfd)

Geef de huisvesting op van het rundvee dat u houdt op UBN [nummer]
Voor iedere diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de dieren houdt. De gegevens die u vorig jaar 
heeft opgegeven hebben wij al voor u ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en pas ze aan als dit nodig is. Het 
gemiddeld aantal dieren moet u nog wel invullen. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het 
is ook mogelijk om staltypes toe te voegen. 
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Rundvee: aantal biologisch gehouden
 
Vul in hoeveel runderen u biologisch houdt en hoeveel in omschakeling naar biologisch
Totaal aantal runderen op al uw UBN's op 1 april 2023

Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Varkens: UBN

UBN Hoort dit UBN bij uw relatienummer? Heeft dit UBN huisvesting voor varkens?
   Ja    Ja
   Nee    Nee

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

Varkens: aantallen UBN [nummer]
op 1 april 2023

Biggen nog bij de zeug
overige (gespeend)

Vleesvarkens tot 50 kg
50 - 80 kg
80 - 110 kg
110 kg en zwaarder

Fokvarkens 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 [ingevuld]

Controleer de gegevens en pas deze aan als dit nodig is
Dit zijn de UBN's voor varkens die bij uw relatienummer in het I&R-systeem staan. 

Vul het aantal varkens in die u op 1 april op UBN [nummer] houdt
Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor een andere organisatie of persoon. 
Het maakt niet uit of u de dieren hobby- of bedrijfsmatig houdt.



Varkens: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2023

Gegevens huisvesting
Naam stal(len) (niet verplicht)

Kies de diercategorie waarvoor u de huisvesting opgeeft

Heeft u in 2022 biggen van ongeveer 6 weken aangevoerd?    Ja
   Nee

Vleesvarkens
Opfokberen
Opfokzeugen

Kies het soort huisvesting waarin u de dieren houdt

Kies het staltype waarin u de dieren houdt

Welke additionele (nageschakelde) techniek gebruikt u?

Jaar ingebruikname Gemiddeld aantal dieren 2022 Waarvan 

Hoeveel van het gemiddeld aantal dieren in 2022 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

Gemiddeld aantal vleesvarkens 2022
Gemiddeld aantal opfokberen 2022
Gemiddeld aantal opfokzeugen in 2022:
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 2022 [ingevuld]

Varkens: aantal biologisch gehouden
op 1 april 2023

Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Welke diercategorieën houdt u?

Slachtzeugen

Geef de huisvesting op van de varkens die u houdt op UBN [nummer]
Voor iedere diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de dieren houdt. De gegevens die u vorig jaar 
heeft opgegeven hebben wij al voor u ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en pas ze aan als dit nodig is. Het 
gemiddeld aantal dieren moet u nog wel invullen. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het 
is ook mogelijk om staltypes toe te voegen. 

Vul in hoeveel varkens u op 1 april biologisch houdt en hoeveel in omschakeling naar biologisch
Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor een andere organisatie of persoon.
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Schapen: UBN en productiedoel

UBN Productiedoel Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
   Ja
   Nee

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

Schapen: aantallen UBN [nummer]

Totaal aantal schapen op 1 april 2023 op UBN [nummer] [ingevuld]

Aantal schapen jonger dan 1 jaar [ingevuld]

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

Schapen: aantal biologisch gehouden 

Vul in hoeveel schapen u biologisch houdt en hoeveel in omschakeling naar biologisch 

Totaal aantal schapen op al uw UBN's op 1 april 2023 [ingevuld]

Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Geiten: UBN en productiedoel

UBN Productiedoel Hoort dit UBN bij uw relatienummer? Heeft dit UBN huisvesting
voor geiten?

   Ja    Ja
   Nee    Nee

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

Verdeel de schapen die u op UBN [nummer] houdt met het productiedoel gemengd/overig over de juiste 
categorieën
Wij hebben al een verdeling gemaakt naar leeftijd met de gegevens uit het I&R-systeem. U kunt geen schapen 
toevoegen of verwijderen.

Controleer deze gegevens en pas deze aan als dit nodig is. 
Dit zijn de UBN's voor schapen die bij uw relatienummer in het I&R-systeem staan. En het productiedoel als u dit 
heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave 2022. Heeft u het UBN vorig jaar niet opgegeven? Dan is het 
productiedoel van uw dieren niet bekend. Kies dan uit de lijst het juiste productiedoel. 

Controleer deze gegevens en pas deze aan als dit nodig is
Dit zijn de UBN's voor geiten die bij uw relatienummer in het I&R-systeem staan. En het productiedoel als u dit heeft 
opgegeven in de Gecombineerde opgave 2022. Heeft u het UBN vorig jaar niet opgegeven? Dan is het productiedoel 
van uw dieren niet bekend. Kies dan uit de lijst het juiste productiedoel. 

v



Geiten: aantallen UBN [nummer]

Totaal aantal geiten op  1 april 2023 op UBN [nummer] [ingevuld]

Aantal geiten jonger dan 1 jaar [ingevuld]

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

Geiten: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2023

[ingevuld]

[ingevuld]

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

Jaar ingebruikname Gemiddeld aantal dieren 2022

Geiten: aantal biologisch gehouden 

Vul in hoeveel geiten u biologisch houdt en hoeveel in omschakeling naar biologisch

Totaal aantal geiten op al uw UBN's op 1 april 2023 [ingevuld]

Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Verdeel de geiten die u op UBN [nummer] houdt met het productiedoel gemengd/overig over de juiste 
categorieën
Wij hebben al een verdeling gemaakt naar leeftijd met de gegevens uit het I&R-systeem. U kunt geen geiten 
toevoegen of verwijderen. 

Geef de huisvesting op van de geiten die u houdt op UBN [nummer]
Voor iedere diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de dieren houdt. De gegevens die u vorig jaar 
heeft opgegeven hebben wij al voor u ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en pas ze aan als dit nodig is. Het 
gemiddeld aantal dieren moet u nog wel invullen. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het 
is ook mogelijk om staltypes toe te voegen. 

Gemiddeld aantal geiten en bokken tot en met 1 jaar (diercategorie C2+C3) in 2022 op UBN 
         

Gemiddeld aantal geiten en bokken ouder dan 1 jaar (diercategorie C1) in 2022 op UBN 
         

v

v

v



Kippen: UBN

UBN Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
   Ja
   Nee

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

Kippen: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2023

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 (nageschakelde) techniek gebruikt u?

Jaar ingebruikname Gemiddeld aantal dieren 2022

Kippen: aantal biologisch gehouden
op 1 april 2023

Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Eenden: UBN

UBN Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
   Ja
   Nee

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

Vul in hoeveel kippen u op 1 april biologisch houdt en hoeveel in omschakeling naar biologisch
Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor een andere organisatie of persoon. 
Kippen die korter dan één week op uw bedrijf blijven, geeft u niet op. 

Controleer de gegevens en pas deze aan als dit nodig is
Dit zijn de UBN's voor eenden die bij uw relatienummer in het I&R-systeem staan. 

Controleer de gegevens en pas deze aan als dit nodig is
Dit zijn de UBN's voor kippen die bij uw relatienummer in het I&R-systeem staan. 

Geef hier de huisvesting op van de kippen die u houdt op UBN [nummer]
Voor iedere diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de dieren houdt. De gegevens die u vorig jaar 
heeft opgegeven hebben wij al voor u ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en pas ze aan als dit nodig is. Het 
gemiddeld aantal dieren moet u nog wel invullen. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het 
is ook mogelijk om staltypes toe te voegen. 

v

v

v

v



Eenden: huisvesting UBN [nummer]
op 1 april 2023

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 (nageschakelde) techniek gebruikt u?

Jaar ingebruikname Gemiddeld aantal dieren 2022

Kalkoenen: UBN

UBN Hoort dit UBN bij uw relatienummer?
   Ja
   Nee

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

Kalkoenen: huisvesting: UBN [nummer]
op 1 april 2023

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 (nageschakelde) techniek gebruikt u?

Jaar ingebruikname Gemiddeld aantal dieren 2022

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. 

Geef hier de huisvesting op van de eenden die u houdt op UBN [nummer]
Voor iedere diercategorie geeft u het soort huisvesting op waarin u de dieren houdt. De gegevens die u vorig jaar 
heeft opgegeven hebben wij al voor u ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en pas ze aan als dit nodig is. Het 
gemiddeld aantal dieren moet u nog wel invullen. Als een staltype niet bij dit UBN hoort, kunt u het verwijderen. Het 
is ook mogelijk om staltypes toe te voegen. 

Controleer de gegevens en pas deze aan als dit nodig is
Dit zijn de UBN's voor kalkoenen die bij uw relatienummer in het I&R-systeem staan. 

v

v

v

v

v

v

v

v



Eenden en kalkoenen: aantal biologisch gehouden
op 1 april 2023

Biologisch gehouden
In omschakeling naar biologisch

Overig pluimvee
op 1 april 2023

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

Paarden, pony's en ezels
op 1 april 2023

Paarden (groter of gelijk aan 157 cm)
Pony's (kleiner dan 157 cm)
Ezels

Vul in hoeveel eenden en kalkoenen u op 1 april biologisch houdt en hoeveel in omschakeling naar 
biologisch
Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor een andere organisatie of persoon. 
Eenden en kalkoenen die korter dan één week op uw bedrijf blijven, geeft u niet op.  

Vul het aantal dieren in die u op 1 april bedrijfsmatig houdt
Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor een andere organisatie of persoon. 
Pluimvee dat korter dan één week op uw bedrijf blijft, geeft u niet op. 

Vul het aantal paarden, pony's en/of ezels in die u op 1 april houdt 
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.



Konijnen
op 1 april 2023

Gespeende vleeskonijnen
Voedsters (alleen moederdieren)
Totaal aantal gespeende vleeskonijnen en voedsters (alleen moederdieren)

Aantal konijnen in 2022

Overige dieren
op 1 april 2023

Vul het aantal dieren in die u op 1 april bedrijfsmatig houdt

Damherten

Damherten, 3 maanden en ouder voor de slachterij

Edelherten Midden-Europees

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

Diervoer

Brijvoer
   Ja
   Nee

Hoeveel varkens voert u brijvoer op 1 april 2023?

Voert u uw varkens brijvoer?

Vul het aantal gespeende vleeskonijnen en voedsters (alleen moederdieren) in die u op 1 april 
bedrijfsmatig houdt
Hieronder vallen ook dieren die u op contract houdt of voor verzorgingsloon voor een andere organisatie of persoon.

Gemiddeld aantal gespeende vleeskonijnen en voedsters (alleen moederdieren) in 
2022

Damherten, hinden voor de fokkerij (inclusief kalveren jonger dan 3 maanden met 
bijbehorende bokken)

Edelherten Midden-Europees, hinden voor de fokkerij (inclusief kalveren jonger dan 6 
maanden met bijbehorende bokken)

Heeft u op uw bedrijf diervoer gemengd of er een middel aan toegevoegd? 
Het gaat om voer voor uw varkens, schapen, geiten en/of kippen.

   Nee, ik meng geen diervoer op mijn bedrijf. En voeg er ook geen middelen aan toe. 
   Voegt u alleen water toe aan uw diervoer? Kies dan ook voor dit antwoord.
   Ja, ik meng voedermiddelen en gebruik het mengsel als diervoer.
   Ja, ik voeg voedermiddelen toe aan het aanvullende diervoer (kernvoer) dat ik gebruik
   Ja, ik voeg een toevoegingsmiddel toe aan het diervoer dat ik gebruik.
   Ja, ik voeg een voormengsel toe aan het diervoer dat ik gebruik.



Machines verzorgen veestapel
in 2022

Welke 
   Technieken voor de bewaking van het welzijn en de gezondheid van uw dieren
   Voermengwagen
   Automatische voedersystemen
   Automatische regeling van het stalklimaat
   Melkrobot
   Geen van deze

Diergezondheidsfonds

Wilt u recht hebben op een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds? 

   Ja, ik wil recht hebben op een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds.
   Nee, ik wil geen vergoeding uit het Diergezondheidsfonds. Ook niet als bijvoorbeeld mijn bedrijf
   wordt geruimd bij een besmettelijke dierziekte.
   Nee, want ik houd geen dieren.

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

Hoeveel personen werkten op uw bedrijf?
Het gaat om de periode van april 2022 tot en met maart 2023

U kunt een vergoeding krijgen uit dit fonds als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. Of voor preventieve 
maatregelen. 



Regelingen GLB

Basispremie    Ja
   Nee

Eco-regeling    Ja
   Nee

Extra betaling jonge landbouwers    Ja
Dit kan alleen als u eerder een extra betaling jonge landbouwer heeft gekregen.    Nee

Behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen    Ja
Dit kan alleen als u zeldzame runderen, geiten en/of schapen heeft.    Nee

Brede weersverzekering
   Ja
   Nee

Heeft uw bedrijf een btw-nummer?    Ja
   Nee

Vul hier uw btw-nummer in

Hoort bij uw bedrijf een moedermaatschappij die overwegend zeggenschap heeft?    Ja
   Nee

Moedermaatschappij
Vul de gegevens in van de moedermaatschappij
KVK-nummer
Naam
Btw-nummer

Is de moedermaatschappij ook de uiteindelijke moedermaatschappij?
   Ja
   Nee, er is een andere uiteindelijke moedermaatschappij

Dit kan alleen als u een brede weersverzekering heeft voor gewassen die u
in de open grond teelt.

Voor welke regelingen van het GLB wilt u zich aanmelden of een aanvraag doen?  
Informatie over de voorwaarden van een regeling leest u op Gemeenschappelijk landbouwbeleid.   

Btw-nummer en moedermaatschappij
U heeft zich voor een GLB-regeling aangemeld en/of een regeling aangevraagd. Voor het uitbetalen van de premie of 
subsidie hebben wij aanvullende gegevens nodig over uw bedrijf.  



Uiteindelijke moedermaatschappij
Vul de gegevens in van de uiteindelijke moedermaatschappij.
KVK-nummer
Naam
Btw-nummer

Heeft uw bedrijf overwegend zeggenschap over een dochteronderneming?    Ja
   Nee

Dochteronderneming(en)
Vul de gegevens in van de dochteronderneming(en).
KVK-nummer
Naam
Btw-nummer

Eco-activiteit: verlengde weidegang melkkoeien

Wilt u zich aanmelden voor de eco-activiteit verlengde weidegang? Maak dan een keuze. 

   Dag en nacht beweiding
   Overdag beweiding

Extra betaling voor jonge landbouwers

BSN Naam

Ik verklaar dat:
• de jonge landbouwer(s) niet eerder zeggenschap over een ander landbouwbedrijf heeft (hebben) gehad.
• ik toestemming geef om deze gegevens te verwerken voor de controle van deze regeling. 

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 2023 in gebruik heeft?    Ja

   Nee

Vul per verzekeraar de oppervlakte in die u niet op 15 mei 2023 in gebruik heeft.
AgriVer ha
OFH/BFAO U.A. ha
Vereinigte Hagel ha

Uitbetalen subsidie aan verzekeraar
   Ik machtig RVO om de subsidie uit te betalen aan mijn verzekeraar(s).

Controleer uw gegevens
Dit zijn de gegevens van de jonge landbouwer(s) die deze extra betaling eerder heeft (hebben) gekregen. 
Van het BSN ziet u alleen de laatste 3 cijfers.

Ik verklaar dat ik een perceel niet meer dan één keer verzeker voor dezelfde schade. Bijvoorbeeld via een 
producentenorganisatie. Ik geef toestemming om mijn perceelsgegevens uit te wisselen met de verzekeraar. Ook 
geef ik toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken. Dit is nodig voor de controle van deze regeling.

U kunt zich hiervoor alleen aanmelden als u melkkoeien houdt. Zorg ervoor dat u in het onderdeel Regelingen per 
perceel nog de eco-activiteit: Verlengde weidegang kiest op uw percelen grasland.



Grond
op 15 mei 2023

Grond in gebruik
Bijvoorbeeld grasland, bouwland, tuinbouw open grond, fruitteelt en landschapselementen. 
Heeft u op 15 mei 2023 grond in Nederland in gebruik?    Ja

   Nee
   Ja
   Nee

Grond in België ha
Grond in Duitsland ha

Natuurgrond en primaire waterkeringen
   Ja
   Nee
   Ja
   Nee

Andere grond
Hoeveel andere grond heeft u op 15 mei 2023 bij uw bedrijf?

ha

ha

Conditionaliteiten
Welke invulling kiest u voor uw niet-productieve grond?

Heeft u op 15 mei 2023 natuurgrond in gebruik?

Heeft u op 15 mei 2023 een primaire waterkering in gebruik waar u niet de feitelijke 
beschikkingsmacht over heeft? 

Grond wel geschikt voor landbouw, maar niet zo in gebruik
Bijvoorbeeld een kampeerterrein.
Overige grond
Bijvoorbeeld erf, gebouwen, gesteente, groeven, onvruchtbare grond, sloten, vijvers en 
wegen. 

De verplichting om een deel van uw grond niet-productief te laten is een jaar uitgesteld. Niet-productieve grond kan 
een rol spelen als u Groene braak en/of Bufferstrook met kruiden en/of Stikstofbindende gewassen als eco-activiteit 
kiest. Kiest u een of meer van deze eco-activiteiten? En heeft u de percelen met deze eco-activiteiten nodig voor de 
invulling van uw niet-productieve grond? Dan krijgt u voor deze eco-activiteiten wel de punten, maar niet de waarde.
Geef niet meer niet-productieve grond op met deze eco-activiteiten dan u maximaal nodig heeft.

   Ik vul minimaal 7% van mijn grond in als niet-productief. Een deel vul ik in met niet-productieve 
   eco-activiteiten.
   Ik krijg geen waarde als mijn eco-activiteiten Groene braak en/of Bufferstroken met kruiden binnen 3% 
   niet-productieve grond vallen.

   Ik vul een deel van mijn grond in als niet-productief. En een deel vul ik in met stikstofbindende gewassen, 
   zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen.
   Ik krijg geen waarde als mijn eco-activiteiten Groene braak en/of Bufferstroken met kruiden binnen 3% 
   niet-productieve grond vallen. En geen waarde als de eco-activiteit Stikstofbindende gewassen binnen 7% 
   niet-productieve grond valt.

   Ik vul een deel mijn grond in als niet-productief.
   Ik krijg geen waarde als mijn eco-activiteit Groene braak en/of Bufferstroken met kruiden binnen 4% 
   niet-productieve grond valt.

   Ik kies geen Groene braak en/of Bufferstrook met kruiden en/of Stikstofbindende gewassen als eco-activiteit. 
   Of ik kies wel één of meer van deze eco-activiteiten, maar ben vrijgesteld. Of ik heb geen bouwland.

Heeft u op 15 mei 2023 grond in België en/of Duitsland in gebruik?
Voor België geldt maximaal 25 kilometer van de Nederlandse grens. 
Voor Duitsland geldt maximaal 20 kilometer van de Nederlandse grens.



Uw percelen

    Ik verklaar dat ik:
      • zelf de gebruiker ben van de opgegeven percelen;
      • toestemming heb van de eigenaar of pachter om de percelen te gebruiken voor landbouw. 
     

Wilt u nog iets aanpassen? Dit doet u in Mijn percelen.

Oppervlakte Aantal percelen
Totaal grond in gebruik of beheer ha

Gebruikstitel
Eigendom [ingevuld] ha [ingevuld]
Erfpacht [ingevuld] ha [ingevuld]
Reguliere pacht [ingevuld] ha [ingevuld]
Reguliere pacht, kortlopend [ingevuld] ha [ingevuld]
Teeltpacht [ingevuld] ha [ingevuld]
Pacht van geringe oppervlakten [ingevuld] ha [ingevuld]
Natuurpacht [ingevuld] ha [ingevuld]
Geliberaliseerde pacht, langer dan 6 jaar [ingevuld] ha [ingevuld]
Geliberaliseerde pacht, 6 jaar of korter [ingevuld] ha [ingevuld]
In gebuik van een terreinbeherende organisatie [ingevuld] ha [ingevuld]
Tijdelijk gebuik in het kader van landinrichting [ingevuld] ha [ingevuld]
Overige exploitatievormen [ingevuld] ha [ingevuld]

Gewas
[naam gewas] [ingevuld] ha [ingevuld]
[naam gewas] [ingevuld] ha [ingevuld]
[naam gewas] [ingevuld] ha [ingevuld]

Controleer uw perceelsgegevens
Deze percelen heeft u opgegeven in Mijn percelen. Wij gebruiken deze gegevens voor de GLB-regelingen en voor de 
mestwetgeving. Wij gaan er vanuit dat u deze percelen op 15 mei 2023 in gebruik heeft. Verandert er iets in uw 
perceelsgegevens? Geef dit dan direct door in Mijn percelen. U heeft voor het laatst een wijziging verstuurd op [dd-
mm-jjjj 00:00] uur. 



Regelingen per perceel

Voor welke regelingen wilt u dat uw percelen meetellen?

Legenda:
Perceel nog niet opgegeven of opgeslagen
Perceel aanpassen
Perceel opgegeven en opgeslagen
Perceel heeft een melding
Perceel door u aangepast. Controleer dit perceel opnieuw

Regelingen GLB en mest:
B Perceel kan meetellen voor de basispremie
B Perceel opgegeven voor de basispremie
E Perceel kan meetellen voor de eco-regeling
E Perceel opgegeven voor de eco-regeling
Bw Perceel kan meetellen voor de brede weersverzekering
Bw Perceel opgegeven voor de brede weersverzekering
M Perceel kan meetellen voor de mestwetgeving
M Perceel opgegeven voor de mestwetgeving

Status Naam - nummer Gewas Oppervlakte Regelingen Melding

[ingevuld] [ingevuld] [ingevuld] [ingevuld]

[Naam - Nummer perceel]

Gebruikstitel [ingevuld]
Gewas [ingevuld]
Berekende oppervlakte [ingevuld] ha
Voorgestelde oppervlakte GLB [ingevuld] ha
Voorgestelde oppervlakte Mest [ingevuld] ha
Opgegeven oppervlakte GLB ha
Opgegeven oppervlakte Mest ha

Bufferstrook

   Ik ben het niet eens met de bufferstrook
Wat is de reden(en) hiervoor?
   er is een flauw talud
   de waterloop is van een ander type dan op de kaartlaag Waterloop staat
   de waterloop is gedempt
   er is een andere reden

Braak
Ligt dit perceel braak? Zet een vinkje.
   Braak

Aanpassen

Een aantal gegevens hebben wij al voor u ingevuld. Bent u klaar met invullen en kloppen de gegevens? Ga dan naar 
Opslaan of Opslaan en volgend perceel.

Bufferstroken tellen niet mee voor de Gebruiksnormen. Deze oppervlakte moet u zelf nog aftrekken van de 
Opgegeven oppervlakte Mest. Bent u het niet eens met de oppervlakte bufferstroken? Geef dit dan hieronder aan. En 
trek de juiste oppervlakte af van de Opgegeven oppervlakte Mest.

Op (een deel van) dit perceel ligt een bufferstrook. Mogelijk gaat het om meer dan 1 bufferstrook. Lees in de 
toelichting hoe u dit kunt zien. Geef hieronder aan als u het niet eens bent met deze bufferstrook.

Bij elk perceel ziet u voor welke GLB-regeling een perceel kan meetellen. En of een perceel kan meetellen voor de 
mestwetgeving. In de legenda vindt u een uitleg wat u moet doen om een perceel goed op te geven. Nadat u het 
perceel heeft opgeslagen, ziet u voor welke regelingen het perceel meetelt.



Biologische landbouw

   Biologisch
   In omschakeling naar biologisch. Perceel staat op het Skal-certificaat    
   In omschakeling naar biologisch. Perceel staat niet op het Skal-certificaat
   Dit perceel is niet biologisch of in omschakeling naar biologisch

Voorteelt
Heeft dit perceel een voorteelt? Zet dan een vinkje en kies daarna het gewas
   Voorteelt
Oppervlakte [ingevuld] ha
Gewas

Nateelt
Heeft dit perceel een nateelt? Zet dan een vinkje en kies daarna het gewas
   Nateelt
Oppervlakte [ingevuld] ha
Wanneer gaat u de nateelt inzaaien?
Gewas

GLB-regelingen

B   Basispremie

   Basispremie

E   Eco-regeling
Wilt u dit perceel laten meetellen voor de eco-regeling? Zet een vinkje. 
   Eco-regeling
Uw perceel ligt in gebied [nummer] [ingevuld]

Welke eco-activiteiten kiest u op dit perceel?
Voorgesteld aantal bomen [ingevuld]
Opgegeven aantal bomen
Oppervlakte bomen [ingevuld] ha

Niet-productieve grond
Wilt u dit perceel opgeven als niet-productieve grond? Zet een vinkje. 
   Niet-productieve grond
Voorgesteld aantal bomen [ingevuld]
Opgegeven aantal bomen
Oppervlakte bomen [ingevuld] ha

Tijdelijk niet in gebruik voor landbouw

   Tijdelijk niet in gebruik voor de landbouw

Hennep
U teelt hennep. Kies welk ras u teelt en hoeveel zaaizaad u gebruikt. 
Ras
Hoeveelheid zaaizaad kg/ha

Dit perceel kunt u laten meetellen voor de basispremie. Daarom staat hier al een vinkje. Wilt u dit perceel niet laten 
meetellen? Haal dan het vinkje weg.

U geeft aan dat u dit perceel niet wilt laten meetellen voor de basispremie en de eco-regeling. Is dit perceel tijdelijk 
niet in gebruik voor de landbouw? Zet een vinkje. 

Is dit perceel uiterlijk 15 mei 2023 biologisch of in omschakeling 
naar biologisch? Maak een keuze.  

Zaait u hennep vóór of op 15 mei 2023 in? Stuur een kopie van de etiketten uiterlijk 15 mei 2023 naar ons toe. Zaait 
u hennep na 15 mei 2023 in? Stuur een kopie van de etiketten zo snel mogelijk na het inzaaien naar ons toe. Hoe u 
een kopie naar ons toestuurt leest u in de toelichting. Bewaar de etiketten 5 jaar op uw bedrijf. 

v

v
v

v

v



Brede weersverzekering

   Brede weersverzekering
Bij welke verzekeraar heeft u de polis afgesloten?

Mest

Natuurgrond en primaire waterkeringen 

   Natuurgrond
   Primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht

Fosfaatdifferentiatie

   Fosfaatdifferentiatie
Wanneer heeft u de grond laten bemonsteren? 
Welke analysegetallen vult u in?
Vul het PAL-getal of Pw-getal in:
PAL-getal
Pw-getal
Vul de gecombineerde fosfaatindicator in:
P-CaCl2-getal
P-AL-getal

Heeft u de grond laten bemonsteren volgens het    Ja
Bemonsteringsprotocol Fosfaatarme en -fixerende gronden?    Nee

Overzicht GLB-regelingen 

Biologische landbouw

Details v
Door u opgegeven Oppervlakte Aantal percelen

[ingevuld] ha [ingevuld]
In omschakeling naar biologisch, op het Skal-certificaat [ingevuld] ha [ingevuld]
In omschakeling naar biologisch, niet op het Skal-certificaat [ingevuld] ha [ingevuld]

In dit overzicht ziet u voor welke GLB-regelingen u zich heeft aangemeld of een aanvraag heeft gedaan. Wij 
controleren nog of de percelen die u wilt laten meetellen voor een regeling voldoen aan de voorwaarden.

Wilt u dit perceel laten meetellen voor de brede weersverzekering? Zet een vinkje. 

Heeft u dit perceel als natuurgrond en/of als primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht in gebruik? Zet 
een vinkje.  

Wilt u dit perceel aanmelden voor fosfaatdifferentiatie? Zet een vinkje. Dit doet u als u extra fosfaat wilt gebruiken op 
grond met een lagere fosfaattoestand.

    U heeft opgegeven dat uw percelen op 15 mei 2023 (voor een deel) biologisch zijn of in omschakeling. 
    Ga naar Details om de oppervlakte en het aantal percelen te zien.

Volledig biologisch

v

□
v



Basispremie

    Ga naar details om de oppervlakte en het aantal percelen te zien.

    U meldt zich niet aan voor de basispremie.

    U heeft uw aanmelding voor de basispremie ingetrokken.

    Er zijn meldingen. Ga naar Details voor een uitleg. 

Details v
Door u opgegeven Oppervlakte Aantal percelen
 Subsidiabele landbouwgrond [ingevuld] ha [ingevuld]
 Subsidiabele landschapselementen [ingevuld] ha [ingevuld]
 Totale opgegeven subsidiabele oppervlakte [ingevuld] ha [ingevuld]

Maximaal op te geven Oppervlakte Aantal percelen
 Subsidiabele landbouwgrond [ingevuld] ha [ingevuld]
 Subsidiabele landschapselementen [ingevuld] ha [ingevuld]
 Totale opgegeven subsidiabele oppervlakte [ingevuld] ha [ingevuld]

Niet-subsidiabel Oppervlakte Aantal percelen
 Tijdelijk niet in gebruik als landbouwgrond [ingevuld] ha [ingevuld]

Eco-regeling

    U meldt zich niet aan voor de eco-regeling.

    U heeft uw aanmelding voor de eco-regeling ingetrokken.

    Er zijn meldingen. Ga naar Details voor een uitleg. 

U heeft nodig U heeft gehaald
Goud [bedrag] [bedrag]
Zilver [bedrag]
Brons [bedrag] Totaal opgegeven oppervlakte

[ha]

Details v
Door u opgegeven Oppervlakte Aantal percelen
 Subsidiabele landbouwgrond [ingevuld] ha [ingevuld]
 Subsidiabele landschapselementen [ingevuld] ha [ingevuld]
 Totale opgegeven subsidiabele oppervlakte [ingevuld] ha [ingevuld]

Maximaal op te geven Oppervlakte Aantal percelen
 Subsidiabele landbouwgrond [ingevuld] ha [ingevuld]
 Subsidiabele landschapselementen [ingevuld] ha [ingevuld]
 Totale opgegeven subsidiabele oppervlakte [ingevuld] ha [ingevuld]

Niet-subsidiabel Oppervlakte Aantal percelen
 Tijdelijk niet in gebruik als landbouwgrond [ingevuld] ha [ingevuld]

Nodig aan punten en waarde voor uw bedrijf
Oppervlakte Punten per doel

Klimaat Bodem en lucht Water Landschap Biodiversiteit
[ingevuld] [ingevuld] [ingevuld] [ingevuld] [ingevuld] [ingevuld]

Drempelwaarde
Brons [ingevuld]
Zilver [ingevuld]
Goud [ingevuld]

    U meldt zich aan voor de basispremie.                                            Totale opgegeven subsidiabele oppervlakte
    Hiermee meldt u zich ook direct aan voor de extra betaling eerste 40 hectare.                         [ingevuld] ha

    U meldt zich aan voor de eco-regeling. Met uw ingevulde gegevens haalt u [Goud][Zilver][Brons]. 
    Ga naar Details voor meer informatie.



Gehaalde punten en waarde voor uw bedrijf
Punten per doel

Gehaald/nodig Gehaald/nodig
Klimaat [ingevuld]/[ingevuld] Landschap [ingevuld]/[ingevuld]

Bodem en lucht [ingevuld]/[ingevuld] Biodiversiteit [ingevuld]/[ingevuld]

Water [ingevuld]/[ingevuld]

Eco-activiteit Oppervlakte Gehaalde punten per doel Gehaalde waarde
[ingevuld] [ingevuld] [ingevuld] [ingevuld]
Totaal [ingevuld] [ingevuld] [ingevuld]

Extra betaling jonge landbouwers

    U meldt zich aan voor de extra betaling jonge landbouwers

    U meldt zich niet aan voor de extra betaling jonge landbouwers

    U heeft uw aanmelding voor de extra betaling jonge landbouwers ingetrokken

Behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen

    U meldt zich aan voor behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen

    U meldt zich niet aan voor behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen

    U heeft uw aanmelding voor behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen ingetrokken

Brede weersverzekering

    U vraagt de brede weersverzekering aan. Ga naar Details voor meer informatie

    U vraagt geen brede weersverzekering aan.

    U heeft uw aanvraag voor de brede weersverzekering ingetrokken.

Details v
Opgegeven oppervlaktAantal percelen

Totale oppervlakte [ingevuld] ha [ingevuld]

Opgegeven oppervlakte, in gebruik op 15 mei 2023 [ingevuld] ha [ingevuld]
    Agriver [ingevuld] ha [ingevuld]
    OFH/BFAO U.A. [ingevuld] ha [ingevuld]
    Vereinigte Hagel [ingevuld] ha [ingevuld]

Opgegeven oppervlakte, niet in gebruik op 15 mei 2023 [ingevuld] ha [ingevuld]
   Agriver [ingevuld] ha [ingevuld]
   OFH/BFAO U.A. [ingevuld] ha [ingevuld]
   Vereinigte Hagel [ingevuld] ha [ingevuld]



Conditionaliteit: niet productief bouwland

Details v

Vrijstelling niet-productieve grond

Door u opgegeven Oppervlakte Aantal percelen
 Subsidiabele landbouwgrond [ingevuld] ha [ingevuld]
   Blijvend grasland [ingevuld] ha [ingevuld]
   Tijdelijk grasland [ingevuld] ha [ingevuld]
   Natte teelt [ingevuld] ha [ingevuld]

(blijvend grasland + tijdelijk grasland + wilde rijst/ subsidiabele landbouwgrond) x 100 = [ingevuld]%

Door u opgegeven Oppervlakte Aantal percelen
 Subsidiabele landbouwgrond [ingevuld] ha [ingevuld]
   Tijdelijk grasland [ingevuld] ha [ingevuld]
   Vlinderbloemige gewassen [ingevuld] ha [ingevuld]
   Braak [ingevuld] ha [ingevuld]

(tijdelijk grasland + vlinderbloemige + braak/ bouwland) x 100 = [ingevuld]%

Invulling van uw niet-productieve grond
Door u opgegeven Oppervlakte Aantal percelen
 Bouwland [ingevuld] ha [ingevuld]

Uw keuze

U heeft [ingevuld]% niet-productieve grond.

    U heeft aangeven dat u een deel van uw grond niet-productief invult. Maar u heeft geen eco-activiteit 
    Groene braak en/of Bufferstroken met kruiden en/of Stikstofbindende gewassen. Pas uw antwoord aan in 
    onderdeel Grond.

     U heeft aangegeven dat u geen eco-activiteit Groene braak en/of Bufferstroken met kruiden en/of 
     Stikstofbindende gewassen heeft.

Uw percelen zijn op 15 mei 2023 niet volledig biologisch (met Skal-certificaat) en u heeft [aantal] ha bouwland.

Berekening vrijstelling
Hoeveel % subsidiabele landbouwgrond gebruikt u voor blijvend grasland, tijdelijk grasland en/of natte teelt.

    U moet op minimaal 4% van uw bouwland een ander gewas telen dan mais en soja. 
    Uit de door u ingevulde gegevens blijkt dat u niet voldoet aan deze voorwaarde. Controleer uw percelen.

Wij kunnen met de informatie uit uw opgave niet aangeven of u voldoet aan alle conditionaliteiten.
Meer informatie vindt u op Conditionaliteiten GLB 2023.

    U moet op minimaal 4% van uw bouwland een ander gewas telen dan mais en soja. 
    Uit de door u ingevulde gegevens blijkt dat u hieraan voldoet.

Hoeveel % van uw bouwland gebruikt u voor tijdelijk grasland, vlinderbloemigen en/of braak.

Ik vul een deel mijn grond in als niet-productief.

    U bent vrijgesteld of heeft geen bouwland. 
    U hoeft niet op minimaal 4% van uw bouwland een ander gewas te telen dan mais en soja. 

    U heeft aangegeven dat u bent vrijgesteld of geen bouwland heeft. Ga naar details voor meer informatie.
    U heeft aangegeven dat u bent vrijgesteld of geen bouwland heeft. Uit de door u ingevulde gegevens blijkt
    dat u niet bent vrijgesteld en/of toch bouwland heeft. Ga naar details voor meer informatie.

    U heeft aangegeven dat u een deel van uw grond niet-productief invult. Ga naar details voor meer informatie.

    U heeft aangegeven dat u een deel van uw grond niet-productief invult. Uit de door uw ingevulde gegevens
    blijkt dat u bent vrijgesteld of geen bouwland heeft. Ga naar details voor meer informatie.

U gebruikt [aantal]% van uw subsidiabele landbouwgrond voor blijvend grasland, tijdelijk grasland en/of 
natte teelt.

U heeft 0,0000 ha bouwland.

U gebruikt [aantal]% van uw bouwland voor voor tijdelijk grasland, vlinderbloemigen en/of braak.
Uw percelen zijn op 15 mei 2023 volledig biologisch (met Skal-certificaat) en u heeft [aantal] ha bouwland.



Oppervlakte
[ingevuld] ha
[ingevuld] ha

U heeft [ingevuld]% niet-productieve grond.
U heeft dit aangevuld met [ingevuld]% Groene braak en/of Bufferstrook met kruiden tot [ingevuld]%. 

Oppervlakte
[ingevuld] ha
[ingevuld] ha
[ingevuld] ha

Opgegeven voor 3% niet-productieve grond aangevuld met deze eco-activiteiten tot 7% [ingevuld] ha

U heeft [ingevuld]% niet-productieve grond. 
U heeft dit aangevuld met [ingevuld]% Stikstofbindende gewassen tot [ingevuld]%. 

Oppervlakte
[ingevuld] ha
[ingevuld] ha
[ingevuld] ha
[ingevuld] ha

Berekening niet-productieve grond

Gewassen Opgegeven oppervlakte Wegingsfactor Gewogen oppervlakte
[ingevuld] [ingevuld] ha [ingevuld] [ingevuld] ha
[ingevuld] [ingevuld] ha [ingevuld] [ingevuld] ha
Totaal [ingevuld] ha [ingevuld]ha

Andere conditionaliteiten

Details v
Verplichte nateelt op zand- en lössgronden
Opgegeven grasland
Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen
Bufferstroken langs waterlopen

    Er zijn meldingen. Ga naar details voor een uitleg.

    Wij kunnen met de informatie uit uw opgave niet aangeven of u voldoet aan alle conditionaliteiten. 
    Meer informatie vindt u op Conditionaliteiten GLB 2023.

Ik vul minimaal 7% van mijn grond in als niet-productief. Een deel vul ik in met eco-activiteiten Groene 
braak en/of Bufferstrook met kruiden. 

Opgegeven voor 3% niet-productieve grond aangevuld met Stikstofbindende gewassen 
tot 7%

Opgegeven niet-productieve grond

Niet alle gewassen tellen voor evenveel mee voor de berekening van uw niet-productieve grond. 
Sommige gewassen tellen zwaarder. 

Nodig voor 3% niet-productieve grond

Ik vul een deel van mijn grond in als niet-productief. En een deel vul ik in met Stikstofbindende 
gewassen, zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Nodig voor 3% niet-productieve grond
Nodig voor 3% niet-productieve grond aangevuld met Stikstofbindende gewassen tot 7%
Opgegeven niet-productieve grond

Nodig voor 4% niet-productieve grond
Opgegeven niet-productieve grond

    Met de door u ingevulde gegevens hebben wij geen meldingen. 

    Wij kunnen met de informatie uit uw opgave niet aangeven of u voldoet aan alle conditionaliteiten. 
    Meer informatie vindt u op Conditionaliteiten GLB 2023.

Nodig voor 3% niet-productieve grond aangevuld met deze eco-activiteiten tot 7%



Samenvatting Mest en Grond

Opgegeven Aantal
oppervlakte percelen

Oppervlakte per gewas ^
<naam gewas> [ingevuld] ha [ingevuld]
<naam gewas> [ingevuld] ha [ingevuld]
<naam gewas> [ingevuld] ha [ingevuld]
Totaal [ingevuld] ha [ingevuld]

Totaal voor Mestverwerkingsplicht en VGM [ingevuld] ha [ingevuld]

Oppervlakte die niet meetelt voor Gebruiksnormen

Percelen opgegeven als natuurgrond [ingevuld] ha [ingevuld]
[ingevuld] ha [ingevuld]

[ingevuld] ha [ingevuld]

Totaal voor Gebruiksnormen [ingevuld] ha [ingevuld]

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

Nateelten ha

In dit overzicht ziet u welke grond u heeft opgegeven voor de Mestverwerkingsplicht, de Verantwoorde groei 
Melkveehouderij (VGM) en de Gebruiksnormen. Wij controleren nog of deze percelen voldoen aan de voorwaarden. 
Dit kan betekenen dat deze oppervlakte nog verandert. Wij hebben de berekeningen in dit overzicht met zorg 
gemaakt. Maar er kunnen verschillen zijn met de werkelijke situatie. Lees meer op Mest.

U heeft percelen opgegeven als natuurgrond en/of primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht. Deze 
oppervlakte telt niet mee voor de Gebruiksnormen.

Percelen opgegeven als primaire waterkering zonder
feitelijke beschikkingsmacht
Percelen opgegeven als natuurgrond en als primaire
waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht



Oppervlakte met korting stikstofgebruiksnorm 

Mais [ingevuld] ha [ingevuld]
Consumptie- en/of zetmeelaardappelen [ingevuld] ha [ingevuld]
Totaal ha

Fosfaattoestand grasland ^
PAL-getal
Arm: tot en met 15 [ingevuld] ha [ingevuld]
Laag: 16 tot en met 26 [ingevuld] ha [ingevuld]
Neutraal: 27 tot en met 40 [ingevuld] ha [ingevuld]
Ruim: 41 tot en met 50 [ingevuld] ha [ingevuld]

[ingevuld] ha [ingevuld]

P-CaCl2-getal en P-AL getal ^

Arm [ingevuld] ha [ingevuld]
Laag [ingevuld] ha [ingevuld]
Neutraal [ingevuld] ha [ingevuld]
Ruim [ingevuld] ha [ingevuld]
Hoog [ingevuld] ha [ingevuld]

Fosfaattoestand bouwland
Pw-getal ^
Arm: tot en met 24 [ingevuld] ha [ingevuld]
Laag: 25 tot en met 35 [ingevuld] ha [ingevuld]
Neutraal: 36 tot en met 45 [ingevuld] ha [ingevuld]
Ruim: 46 tot en met 55 [ingevuld] ha [ingevuld]

[ingevuld] ha [ingevuld]

P-CaCl2-getal en P-AL getal ^

Arm [ingevuld] ha [ingevuld]
Laag [ingevuld] ha [ingevuld]
Neutraal [ingevuld] ha [ingevuld]
Ruim [ingevuld] ha [ingevuld]
Hoog [ingevuld] ha [ingevuld]

Derogatie
Percentage grasland %

Blijvend grasland [ingevuld] ha [ingevuld]
Tijdelijk grasland [ingevuld] ha [ingevuld]
Natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw [ingevuld] ha [ingevuld]
Totale oppervlakte grasland [ingevuld] ha [ingevuld]

Oppervlakte zonder derogatienorm (170 kg stikstof per ha)

Percelen N2000 en/of grondwaterbeschermingsgebied [ingevuld] ha [ingevuld]

    Derogatie
    Met de door u opgegeven percelen voldoet u niet aan de norm voor derogatie.

Dit is de totale oppervlakte grasland op landbouwgrond. Grasland opgegeven als natuurgrond of primaire 
waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht telt hier niet mee.

Voor deze percelen kunt u geen derogatie krijgen. Dit zijn percelen in een N2000-gebied en/of een 
grondwaterbeschermingsgebied. De oppervlakte telt wel mee voor de berekening van de oppervlakte landbouwgrond 
en voor het percentage grasland. 

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

Bij deze percelen heeft u eerder in de opgave een P-CaCl2 getal en een P-Al getal opgegeven. Deze getallen bepalen 
samen de fosfaattoestand van de grond. Lees meer op de pagina Fosfaatdifferentiatie.

    Derogatie
    Met de door u opgegeven percelen voldoet u wel aan de norm voor derogatie.

Voor deze maispercelen geldt een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare. Dit zijn percelen 
grasland op zand- en lössgrond die u scheurt om direct daarna mais, consumptie- en/of zetmeelaardappelen te telen.

Hoog: meer dan 50 en percelen waar 0 of geen getal is opgegeven

Bij deze percelen heeft u eerder in de opgave een P-CaCl2 getal en een P-Al getal opgegeven. Deze getallen bepalen 
samen de fosfaattoestand van de grond. Lees meer op de pagina Fosfaatdifferentiatie. 



Appels en peren
op 15 mei 2023

Verdeel de opgegeven oppervlakte appel- en/of perenbomen over de rassen die u teelt.  

Appelrassen
Opgegeven oppervlakte appelbomen op 15 mei 2023 [ingevuld] ha

Braeburn (30015026) ha ha
Cox's Orange Pippin (30015039) ha ha
Dalili (Delcorf Estivale) (30015048) ha ha
Elstar en variëteiten (30015068) ha ha
Fresco (Wellant) (30017466) ha ha
Golden Delicious en variëteiten (30015087) ha ha
Jonagold en variëteiten (30015823) ha ha
Jonared en variëteiten (30015122) ha ha
Maribelle (Lola) (30017520) ha ha
Milwa (Junami) (30015830) ha ha
Nicoter (Kanzi) (30015834) ha ha
Pinova (30015182) ha ha
Rode Boskoop (30015025) ha ha
SQ 159 (Magic Star/Natyra) (30017596) ha ha
Overige appels ha ha
Totale oppervlakte appelbomen [ingevuld] ha

Perenrassen
Opgegeven oppervlakte perenbomen op 15 mei 2023 [ingevuld] ha

Beurre Alexandre Lucas (30015291) ha ha
Cepuna (Migo) (30017636) ha ha
Conference (30016335) ha ha
Doyenne du Comice (30015310) ha ha
Gieser Wildeman (30017663) ha ha
Gräfin Gepa (Early Desire) (30017664) ha ha
Oksana (Xenia) (30017683) ha ha
Rode Doyenne van Doorn (Sweet Sensation) (30017694) ha ha
Saint Remy (30017696) ha ha
Triomphe de Vienne (30015341) ha ha
Overige peren ha ha
Totale oppervlakte perenbomen [ingevuld] ha



Oppervlakte en aantal appel- en perenbomen

Oppervlakte Aantal bomen
Appelbomen 0 t/m 4 jaar 
Geplant tussen de zomers van 2018 en 2023
Appelbomen 5 t/m 14 jaar 
Geplant tussen de zomers van 2008 en 2018
Appelbomen 15 t/m 24 jaar 
Geplant tussen de zomers van 1998 en 2008
Appelbomen ouder dan 25 jaar 
Geplant voor de zomer van 1998

Oppervlakte Aantal bomen
Perenbomen 0 t/m 4 jaar 
Geplant tussen de zomers van 2018 en 2023
Perenbomen 5 t/m 14 jaar 
Geplant tussen de zomers van 2008 en 2018
Perenbomen 15 t/m 24 jaar 
Geplant tussen de zomers van 1998 en 2008
Perenbomen ouder dan 25 jaar 
Geplant voor de zomer van 1998

Beregening
in afgelopen jaren

   Ja
   Nee

Is er tussen januari 2020 en december 2022 onderhoud gedaan aan de installatie?
    Ja, regulier onderhoud
    Ja, grote reparaties of verbeteringen
    Nee

Hoeveel grond kunt u beregenen met de installatie? ha

In welke jaren heeft u uw landbouwgrond beregend? 
    2020
    2021
    2022
    Geen

Hoeveel landbouwgrond heeft u totaal beregend in 2020? ha
Hoeveel landbouwgrond heeft u totaal beregend in 2021? ha
Hoeveel landbouwgrond heeft u totaal beregend in 2022? ha

Had u in 2022 een waterreservoir voor de beregening?    Ja
   Nee

Had u in 2022 een pompstation?    Ja
   Nee

Hoe oud zijn uw appelbomen?
Verdeel de oppervlakte per leeftijd. En geef het aantal bomen op. 

Hoe oud zijn uw perenbomen?
Verdeel de oppervlakte per leeftijd. En geef het aantal bomen op. 

Had u in 2020, 2021 of 2022 een installatie om uw landbouwgrond mee te beregenen?



Beregening 
in 2022

Hoe heeft u in 2022 beregend en op hoeveel ha heeft u dit gedaan?
Oppervlakte-irrigatie (overstroming) ha
Sproeien ha
Druppelbevloeiing ha
Anders ha
Totaal [ingevuld] ha

Welke waterbron(nen) gebruikte u voor beregening?
   Grondwater 
   Oppervlaktewater
   Waterleiding
   Behandeld afvalwater
   Andere bronnen (bijvoorbeeld ontzilt water)

Hoe regelde u de hoeveelheid water?
   Handmatig
   Automatisch
   Precisie-irrigatie
   Een combinatie van methodes
   Niet

Hield u de hoeveelheid water bij die u beregende?
   Ja, handmatig afgelezen (bijvoorbeeld regenmeter)
   Ja, door een automatisch systeem
   Ja, zowel door een handmatig als door een automatisch systeem
   Nee

Hoeveel water heeft u gebruikt voor beregening? m3

Gebruikte u een systeem om meststoffen toe te voegen aan het water?    Ja
   Nee

Beregende gewassen
in 2022

Totale oppervlakte landbouwgrond beregend in 2022 [ingevuld] ha

Welke oppervlakte gewassen heeft u in 2022 beregend?
Granen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad) ha
Korrelmais en corn cob mix ha

ha

Aardappelen (inclusief pootaardappelen) ha
Suikerbieten (exclusief zaaizaad) ha
Kool- en raapzaad ha
Zonnebloemzaad ha
Vezelgewassen ha
Groen geoogste akkerbouwgewassen ha

ha
Andere beregende akkerbouwgewassen in de open lucht ha
Blijvend grasland ha
Fruit, kleinfruit en noten (exclusief druiven en aardbeien) ha
Andere beregende niet-akkerbouwgewassen in de open lucht ha
Totaal ha

Droog geoogste peulvruchten en eiwithoudende gewassen voor korrelwinning
(inclusief zaaizaad en mengsel van granen en peulvruchten)

Verse groenten en aardbeien (akkerbouwmatig geteeld)



Drainage
in 2022

Had u drainage op uw percelen?    Ja
   Nee

Op hoeveel grond had u drainage? ha

Bodembewerking en -bedekking op bouwland
in 2022

Hoe heeft u uw bouwland bewerkt?                    
Kerende bodembewerking (ploeg, spitmachine) ha
Niet-kerende bodembewerking (minimale bewerking) ha
Niet (directe zaaimethode) ha

Welke bodembedekking heeft u in de afgelopen winterperiode gebruikt?
Normale wintergewassen ha
Bodembedekkers of tussengewassen ha
Plantenresten ha
Geen bodembedekking (onbeteelde grond) ha

Beweiding en excretie

Beweiding in 2023
   Ja
   Nee

   Ja
   Nee

   Ja
   Nee

Bedrijfsspecifieke excretie

Heeft u in 2022 gebruik gemaakt van de bedrijfsspecifieke excretie?    Ja
   Nee

Weidt u alleen runderen jonger dan twee jaar?

Is het aantal runderen jonger dan 2 jaar dat u weidt kleiner dan het aantal ouderdieren op het 
bedrijf?

Met bedrijfsspecifieke excretie (BEX) laat u zien dat uw melkvee minder stikstof en fosfaat produceert dan de 
wettelijke forfaitaire norm. Het gaat er dus niet om of u meedoet aan de KringloopWijzer.

Gebruikt u in 2023 grasland voor beweiding van graasdieren? 
Het gaat om blijvend grasland (265), tijdelijk grasland (266) of natuurlijk grasland met hoofdfunctie 
landbouw (331).



Beweiding in 2022

Welke runderen hield u in 2022 in (een deel van) het weideseizoen? 
   Melkgevende melkkoeien
   Vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij
   Overige runderen
   Geen van deze

Melkgevende melkkoeien
Heeft u melkgevende melkkoeien geweid in 2022?
   Nee
   Ja, alle melkgevende melkkoeien zijn geweid
   Ja, een deel van de melkgevende melkkoeien zijn geweid

%

Hoe vaak heeft u uw melkkoeien geweid? 

Dag en nacht geweid dagen uren per etmaal
Alleen overdag geweid dagen uren per etmaal

Vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij
   Ja
   Nee

Hoeveel dagen heeft u het vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar geweid?
Hoeveel dagen heeft u het vrouwelijk jongvee van 1 jaar of ouder geweid?

Uitrijden dierlijke mest
in 2022

   Ja
   Nee

Welke mestsoort is uitgereden?    Alleen vaste mest
   Alleen drijfmest
   Vaste mest en drijfmest

Hoe is de verdeling van de uitgereden mest?

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.

Grasland %
Grond met fruitteelt %
Niet-beteeld bouwland %
Totaal %

Vul het aantal dagen en het gemiddelde aantal uren per etmaal in. Maak ook een verdeling tussen dag en nacht 
geweid en alleen overdag geweid.

Heeft u vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij geweid in 2022?

Is er in 2022 op uw bedrijf dierlijke mest uitgereden?

De vaste mest en drijfmest zijn samen 100%. Bekijk de toelichting voor een voorbeeldberekening.  

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

   Niet-beteeld bouwland. De mest is eerst bovengronds uitgereden en direct daarna ondergewerkt (2 werkgangen).

Hoe is de verdeling van de uitgereden vaste mest over de verschillende teelten?                               
Alle teelten samen zijn 100%. Bij de berekening gaat u uit van de totale hoeveelheid uitgereden vaste mest. Bekijk 
de toelichting voor een voorbeeldberekening.



Waarop is de drijfmest uitgereden?
   Grasland
   Beteeld bouwland

Grasland %
Beteeld bouwland %
Niet-beteeld bouwland %
Totaal %

Uitrijden drijfmest op bouwland
in 2022

Drijfmest op beteeld bouwland (uitgereden in een gewas)
Hoe is de drijfmest op beteeld bouwland uitgereden?

In de grond, in sleufjes van maximaal 5 cm breed en minstens 5 cm diep. %
Breedwerpig bovengronds. De uitgereden mest ligt verdeeld over de grond. %
Totaal %

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).

   De mest is in één werkgang op de grond gebracht en door de grond gemengd. 

%
%
%
%

Totaal 

   In de grond, in sleufjes van maximaal 5 cm breed en minstens 5 cm diep. (sleufkouterbemester, zodenbemester).
   Breedwerpig bovengronds. De uitgereden mest ligt verdeeld over de grond. 
   Alleen mogelijk in veenkoloniaal gebied of op Texel.

Hoe is de verdeling tussen de verschillende manieren van uitrijden?                                                              
Alle manieren samen zijn 100%. Bij de berekening gaat u uit van de totale hoeveelheid drijfmest uitgereden op 
beteeld bouwland. Bekijk de toelichting voor een voorbeeldberekening.

   In de grond, in sleufjes van maximaal 5 cm breed en minimaal 5 cm diep (sleufkouterbemester, zodenbemester).

   Breedwerpig bovengronds. De uitgereden mest ligt verdeeld over de grond. 
   Alleen mogelijk in veenkoloniaal gebied of op Texel.

   Niet-beteeld bouwland

Hoe is de verdeling van de uitgereden drijfmest over de verschillende teelten?                                                                                              
Alle teelten samen zijn 100%. Bij de berekening gaat u uit van de totale hoeveelheid uitgereden drijfmest. Bekijk de 
toelichting voor een voorbeeldberekening.

Hoe is de verdeling tussen de verschillende manieren van uitrijden?                                                                                                                                                                               
                  

Direct in de grond gebracht door een injecteur met vaste tanden 
In de grond, in sleufjes van maximaal 5 cm breed en minstens 5 cm diep.
De mest is in één werkgang op de grond gebracht en door de grond gemengd. 
Breedwerpig bovengronds,. De uitgereden mest ligt verdeeld over de grond.



Uitrijden drijfmest op grasland
in 2022

Drijfmest op grasland
Hoe is de drijfmest op grasland uitgereden?
   Volledig in de grond, in sleufjes van maximaal 5 cm breed (sleufkouterbemester, zodenbemester).

   Breedwerpig bovengronds. De uitgereden mest ligt verdeeld over de grond.

Volledig in de grond, in sleufjes van maximaal 5 cm breed.                                                                                         %
%

Op de grond, in strookjes van maximaal 5 cm breed. De mest is verdund met water %
Breedwerpig bovengronds. De uitgereden mest ligt verdeeld over de grond.                                                                  %
Totaal %

Sleepslang
   Ja
   Nee

%

Mestbehandeling 
in 2022

Hoe is in 2022] de dierlijke mest op uw bedrijf behandeld?
   Composteren
   Hygiëniseren
   Scheiden
   Vergisten
   Andere manier 
   Op mijn bedrijf is geen mest behandeld in 2022

   UBN [nummer]
   UBN [nummer]
   UBN [nummer]
   Op een andere locatie. 

Wat is de postcode en het huisnummer van deze andere locatie? 
Postcode 
Huisnummer

   Een deel ligt in sleufjes van maximaal 5 cm breed in de grond en een deel ligt in strookjes van maximaal 5 cm 
   breed op de grond (sleufkouterbemester). De mest is verdund met water. 
   Op de grond, in strookjes van maximaal 5 cm breed (sleepvoetbemester, sleufkouterbemester). 
   De mest is verdund met water. 

Hoe is de verdeling tussen de verschillende manieren van uitrijden?                                                                    
Alle manieren samen zijn 100%. Bij de berekening gaat u uit van de totale hoeveelheid drijfmest uitgereden op 
grasland. Bekijk de toelichting voor een voorbeeldberekening.

Een deel ligt in sleufjes van maximaal 5 cm breed in de grond en een deel ligt in 
strookjes van maximaal 5 cm breed op de grond. De mest is verdund met water.

Is er met een sleepslang drijfmest aangevoerd naar een bemester?

Hoeveel procent drijfmest is er met een sleepslang aangevoerd naar een bemester? 
Bij de berekening gaat u uit van de totale hoeveelheid drijfmest uitgereden op grasland.

Op welk UBN is de mest behandeld? 
        



Mestverwerking
in 2022

   Nee, er is geen dierlijke mest van mijn bedrijf verwerkt.
   Ja, (een deel van) de dierlijke mest van mijn bedrijf is verwerkt.

Verwerkte u in 2022 zelf de dierlijke mest die op uw bedrijf is geproduceerd?    Ja
   Nee

Hoeveel procent (%) dierlijke mest verwerkte u zelf? %

Hoe heeft u in 2022 de dierlijke mest verwerkt? 
   Export
   Verbranden of vergassen tot as waarin maximaal 10% organische stof aanwezig is.

   Andere manier 

Opslag dierlijke mest

   Ja
   Nee

Welke opslag is er op uw bedrijf mogelijk?
   Meer dan een maand opslag van drijfmest
   Meer dan een maand opslag van gier
   Meer dan een week opslag van vaste mest
   Geen van deze

Opslagcapaciteit

Wat is uw opslagcapaciteit voor drijfmest?
Opslag in of onder de stal Opslag buiten de stal

Rundermest m3 m3
Varkensmest m3 m3
Pluimveemest m3 m3
Overige mest m3 m3
Totaal m3 m3

Wat gebruikt u voor de opslag buiten de stal?
   Foliebassin
   Overige opslag (bijvoorbeeld mestsilo of mestzak)

Wat is uw opslagcapaciteit voor gier?
Opslag in of onder de stal Opslag buiten de stal

Rundergier m3 m3
Overige mest m3 m3
Totaal m3 m3

   Verwerkt tot mestkorrels in een installatie die door de NVWA erkend is. 
   Het drogestofgehalte van de  mestkorrels is ten minste 90%.

Hoe lang lag de verwerkte mest op uw bedrijf voordat u het afvoerde of zelf 
gebruikte?

Had u opslag voor dierlijke mest van augustus 2022 tot en met februari 2023? 
Tel gehuurde en niet gebruikte opslagen ook mee.

Geef aan hoeveel opslagcapaciteit u heeft in of onder de stal. En hoeveel opslagcapaciteit u buiten de stal heeft. 
Heeft u meerdere mestsoorten in een opslag? Maak een schatting van de ruimte per mestsoort. Heeft u een 
gezamenlijke opslag? Geef alleen uw eigen deel op.

Is in 2022 dierlijke mest verwerkt die op uw bedrijf is geproduceerd?

Hoe lang lag de dierlijke mest op uw bedrijf voordat u de mest afvoerde naar een 
verwerker of zelf verwerkte?  

   Verwerkt tot een eindproduct dat bestaat uit een mengsel van gedroogd digestaat en 
   verwerkt categorie 1-materiaal. 

v

v



Wat is uw opslagcapaciteit voor vaste mest?
Opslag in de stal Opslag buiten de stal

Rundermest m3 m3
Varkensmest m3 m3
Pluimveemest m3 m3
Overige mest m3 m3
Totaal m3 m3

Heeft u uw opslag voor rundermest buiten de stal afgedekt?    Ja
   Nee

Heeft u uw opslag voor varkensmest buiten de stal afgedekt?    Ja
   Nee

Heeft u uw opslag voor pluimveemest buiten de stal afgedekt?    Ja
   Nee

Heeft u uw opslag voor overige mest buiten de stal afgedekt?    Ja
   Nee

Tuinbouw

Heeft u in 2023 tuinbouw onder glas?    Ja
Vul ook Ja in als u in seizoen 2022/2023 bollenbroei heeft.    Nee

Wat teelt u onder glas op uw bedrijf?
   Bloemkwekerijgewassen (inclusief potplanten)
   Groenten (inclusief aardbeien en kruiden)
   Boomkwekerijgewassen en vaste planten
   Bollenbroei
   Fruit

Heeft u een herfstteelt gepland van Chrysanthemum (10006473)?    Ja
   Nee

Chrysanthemum (10006473)? m2

Had u in 2022 tuinbouw onder glas in verwarmde kassen?    Ja
   Nee

   Ja
   Nee

Wat teelt u zonder  daglicht? 
   Paddenstoelen
   Witloftrek
   Overig

Op hoeveel locaties heeft u tuinbouw onder glas? 
Tel ook de locaties mee met verwarmde kassen die u vorig jaar wel had, maar nu niet meer.

Heeft u daglichtloze teelten? 
Bijvoorbeeld paddenstoelenteelt en witloftrek.



Tuinbouw onder glas: bloemkwekerijgewassen
op 15 mei 2023

Snijbloemen ^
Alstroemeria (10006464) m2
Anthurium (10006466) m2
Chrysanthemum (10006473) m2
Curcuma (10006604) m2
Cymbidium (10006474) m2
Dianthus (10006479) m2
Eustoma Russellianum (10006481) m2
Freesia (10006482) m2
Gerbera (10006483) m2
Hippeastrum (10006487) m2
Hydrangea Macrophylla (10006489) m2
Lilium (10006496) m2
Paeonia (10006503) m2
Rosa (10006509) m2
Tulipa (10006515) m2
Overige snijbloemen (10006502) m2
Totale oppervlakte snijbloemen m2

Potplanten 
Anthurium (10006571) m2
Chrysanthemum (10006594) m2
Curcuma (10006604) m2
Dracaena Marginata (10006616) m2
Ficus Benjamina (10006635) m2
Hippeastrum (10006643) m2
Hyacinthus Orientalis (10006647) m2
Hydrangea Macrophylla (10006648) m2
Kalanchoe Blossfeldiana (10006651) m2
Palmae (10006679) m2
Phalaenopsis (10006688) m2
Rosa (10006726) m2
Overige potplanten, bladplanten (10006679) m2
Overige potplanten, voor de bloei (10006679) m2
Totale oppervlakte potplanten m2

Overig
Bloemzaden m2
Opkweekmateriaal bloemkwekerijgewassen m2
Perkplanten m2
Overige bloemkwekerijgewassen m2
Totale oppervlakte overig m2

Totale oppervlakte bloemkwekerijgewassen m2

Biologisch geteeld m2
In omschakeling naar biologisch m2

Assimilatiebelichting/groeilicht bloemkwekerijgewassen onder glas m2

Wat is de oppervlakte van uw hoofdgewassen? 
Hierbij hoort ook de oppervlakte die u nodig heeft voor de teelt, zoals paden in kassen. Heeft u de grond op 15 mei 
2023 nog niet beteeld? Geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor eind augustus inzet.



Tuinbouw onder glas: groenten
op 15 mei 2023

Aardbeien, in betreedbare plastic tunnels (10005921) m2
Aardbeien, onder glas (10005921) m2
Andijvie, breedbladig (10006155) m2
Aubergines (10006128) m2
Courgettes (10006015) m2
Frisée, krulandijvie (10006097) m2
Groentezaden m2
Kruiden m2
Komkommers (10006014) m2
Opkweekmateriaal groenten m2
Radijs (10006114) m2
Overige groenten (inclusief meloenen) m2

Paprika's
Blokpaprika's, geel (10006190) m2
Blokpaprika's, groen (10006190) m2
Blokpaprika's, oranje (10006190) m2
Blokpaprika's, rood (10006190) m2
Blokpaprika's, overige kleuren (10006190) m2
Chilipepers (10006102) m2
Puntpaprika's (10006191) m2
Zoete puntpaprika's (10006100) m2

Sla
Enkelvoudige slabladeren (50350400) m2
Kropsla, botersla en overige kropsla (50350200) m2
Losse, meervoudige slabladeren (50350300) m2

Tomaten
Pruim cherrytomaten, los (10006161) m2
Pruim cherrytomaten, tros (10006161) m2
Ronde cherrytomaten, los (10006162) m2
Ronde cherrytomaten, tros (10006162) m2
Ronde tomaten, los (10006165) m2
Ronde tomaten, tros (10006165) m2
Pruimtomaten, los (10006163) m2
Pruimtomaten, tros (10006163) m2
Vleestomaten (10006164) m2
Totale oppervlakte groenten onder glas m2

Biologisch geteeld m2
In omschakeling naar biologisch m2

Assimilatiebelichting/groeilicht groenten onder glas m2

   Ja
   Nee
   Ja
   Nee

Wat is de oppervlakte van uw hoofdgewassen? 
Hierbij hoort ook de oppervlakte die u nodig heeft voor de teelt, zoals paden in kassen. Heeft u de grond op 15 mei 
2023 nog niet beteeld? Geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor eind augustus inzet.

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?



Tuinbouw onder glas: boomkwekerijgewassen en vaste planten
op 15 mei 2023

Vermeerdering en/of aantrekking m2
Volledige teelt onder glas m2
Totale oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten m2

Biologisch geteeld m2
In omschakeling naar biologisch m2

Bollenbroei
in seizoen 2022/2023

Tulpen 000 stuks
Hyacinten 000 stuks
Narcisbollen kg
Overige bollen kg

Wat is de totale oppervlakte van de kas(sen) waarin u deze bollen broeit? m2

Tuinbouw onder glas: fruit
op 15 mei 2023

Aalbessen (10006193) m2
Bramen (10005923) m2
Frambozen (10005927) m2
Overig fruit onder glas m2
Totale oppervlakte fruit onder glas m2

Biologisch geteeld m2
In omschakeling naar biologisch m2

Tuinbouw onder glas: gebruikstitel
op 15 mei 2023

Opgegeven oppervlakte tuinbouw onder glas [ingevuld] m2

Verdeel de opgegeven oppervlakte onder de volgende gebruikstitels
Eigendom m2
Erfpacht m2
Pacht m2
Overige 
gebruikst
itels m2
Totale oppervlakte tuinbouw onder glas m2

Wat is de oppervlakte van uw hoofdgewassen? 
Hierbij hoort ook de oppervlakte die u nodig heeft voor de teelt, zoals paden in kassen. Heeft u de grond op 15 mei 
2023 nog niet beteeld? Geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor eind augustus inzet.

Wat is de oppervlakte van uw hoofdgewassen? 
Hierbij hoort ook de oppervlakte die u nodig heeft voor de teelt, zoals paden in kassen. Heeft u de grond op 15 mei 
2023 nog niet beteeld? Geef dan de eerstvolgende teelt op die u voor eind augustus inzet.

Hoeveel bollen heeft u gebroeid? 
Tulpen en hyacinten geeft u op per 1000 stuks. Heeft u minder dan 500 bollen gebroeid? Vul dan niets in. Narcissen 
en overige bollen geeft u op per kg.



Tuinbouw onder glas: gegevens locatie [nummer]

Vul hier het adres in van de kas(sen) waarin u uw gewassen teelt

Locatie [nummer]

Naam locatie (niet verplicht)
Postcode
Huisnummer
Toevoeging (niet verplicht)
Straat
Plaats

Heeft u op deze locatie in 2023 tuinbouw onder glas?    Ja
   Nee

Had u op deze locatie in (een deel van) 2022 verwarmde kassen?    Ja
   Nee

Hoe heeft u deze kassen verwarmd in 2022?
   Met aardgas
   Met warmte die u ontvangt van een gezamenlijke energie BV, opgewekt met aardgas
   Op een andere manier

   Ja
   Nee

Mwe

   Ja
   Nee

Vergunningnummer

Gebruikte u op 31 december 2022 één of meer aardgasgestookte 
warmtekrachtinstallaties op deze locatie?

Wat was het totaal elektrisch vermogen van deze warmtekrachtinstallatie(s) 
op 31 december 2022? 

Viel deze locatie in 2022 onder het Europees systeem voor emissiehandel 
(EU-ETS)?



Tuinbouw onder glas: gewassen locatie [nummer]
2023

Bloemkwekerijgewassen
[ingevuld gewas] m2
[ingevuld gewas] m2
[ingevuld gewas] m2
Totale oppervlakte bloemkwekerijgewassen

Groenten
[ingevuld gewas] m2
[ingevuld gewas] m2
[ingevuld gewas] m2
Totale oppervlakte groenten

Boomkwekerijgewassen en vaste planten
[ingevuld gewas] m2
[ingevuld gewas] m2
[ingevuld gewas] m2
Totale oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten

Bollenbroei
[ingevuld gewas] 000 stuks
[ingevuld gewas] kg

Fruit
[ingevuld gewas] m2
[ingevuld gewas] m2
[ingevuld gewas] m2
Totale oppervlakte fruit

Verbruik en emissie aardgas locatie [nummer]
2022

Geef het aardgasverbruik op van deze locatie

Aardgasaansluiting en aardgasverbruik, inclusief die van uw eigen energie BV
EAN-code(s) van uw aansluiting(en) Aardgasverbruik in 2022

(volgens energienota's)
<code> m3

Aardgasverbruik locatie [nummer] [eventueel naam] [ingevuld] m3
Emissie aardgasverbruik locatie [nummer] [eventueel naam] [ingevuld] ton CO2

Geef de gewassen op die u teelt op locatie [nummer][eventueel naam]
Hieronder ziet u de gewassen die u eerder heeft opgegeven voor uw hele bedrijf. U vult hier alleen de hoeveelheid in 
die u teelt op deze locatie.



Verbruik en emissie warmte locatie [nummer]
2022

Warmte van een gezamenlijke energie BV in de glastuinbouw
   Ja
   Nee

KVK-nummer leverancier
Naam [ingevuld]
Postcode [ingevuld]
Huisnummer [ingevuld]
Hoeveel warmte heeft u van deze leverancier afgenomen in 2022? GJ

Warmteverbruik locatie [nummer] [eventueel naam] [ingevuld] GJ
Emissie warmteverbruik locatie [nummer] [eventueel naam] [ingevuld] ton CO2

Overzicht CO2-emissie 2022

Locatie [nummer][eventueel Locatienaam]
Aardgasverbruik
Hoeveelheid aardgasverbruik [ingevuld] m3
Hoeveelheid emissie [ingevuld] ton CO2

Warmte van een gezamenlijke energie BV in de glastuinbouw
Hoeveelheid warmte [ingevuld] GJ
Hoeveelheid emissie [ingevuld] ton CO2

Totale emissie locatie [nummer] [ingevuld] ton CO2

Totale CO2-emissie van uw locatie(s) [ingevuld] ton CO2

Geef het warmteverbruik op van deze locatie
Het gaat om warmte die u ontvangt van een Energie BV die is opgewekt met aardgas. Warmte van ETS bedrijven, 
duurzame warmte en warmte van industrieën hoeft u niet op te geven. Deze tellen niet mee bij de emissie van de 
glastuinbouw. 

Viel deze energie BV in 2022 onder het Europees systeem voor emissiehandel 
(EU-ETS)?



Tuinbouw onder glas: overzicht locaties
2023

Locatie [nummer] [eventueel naam]
Bloemkwekerijgewassen
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
Totale oppervlakte bloemkwekerijgewassen

Groenten
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
Totale oppervlakte groenten

Boomkwekerijgewassen en vaste planten
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
Totale oppervlakte boomkwekerijgewassen en vaste planten

Bollenbroei
[ingevuld gewas] [ingevuld] 000 stuks
[ingevuld gewas] [ingevuld] kg

Fruit
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
[ingevuld gewas] [ingevuld] m2
Totale oppervlakte fruit

Paddenstoelenteelt

Hoeveel champignons teelt u op 15 mei 2023
Aantal cellen stuks

Met de hand geoogst m2
Machinaal geoogst m2
Totaal oppervlakte m2

Hoeveel substraat heeft u in 2022 gebruikt?
Champignons ton
Overige eetbare paddenstoelen ton

Controleer de gegevens en pas deze aan als dit nodig is
Dit is een overzicht van de gewassen die u heeft opgegeven per locatie. De totale oppervlakte per gewas over alle 
locaties moet gelijk zijn aan de totale oppervlakte die u eerder heeft opgegeven voor dit gewas. Is dat niet zo? Ga 
dan terug in de opgave om uw antwoord(en) aan te passen.

Welke oppervlakte beteelt u met champignons? 
Vermenigvuldig de oppervlakte van de cellen (zonder paden) met het aantal lagen van de beschikbare teeltbakken. 
Teelt u meerdere keren op dezelfde oppervlakte? Geef deze oppervlakte één keer op.



Witloftrek

Hoeveel oppervlakte witlofwortelen heeft u geteeld? 

ha

Welke oppervlakte heeft u beschikbaar voor witlof in bakken in 2022/2023?

Oppervlakte m2

Producentenorganisaties

Van welke erkende producentenorganisatie(s) bent u lid op 1 januari 2023? 
Nederlandse producentenorganisaties
   Coöperatie Growers United U.A.
   Coöperatie Funghi U.A.
   Coöperatie Harvest House U.A
   Coöperatie Kompany U.A.
   Coöperatie Nautilus U.A.
   Coöperatieve Telersvereniging De Schakel U.A.
   Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A.
   Telerscoöperatie Fossa Eugeniana U.A.
   Telerscoöperatie Oxin Growers U.A.
   Een andere in Nederland erkende producentenorganisatie
   namelijk:

Buitenlandse producentenorganisaties
   Ik ben lid van een buitenlandse erkende producentenorganisatie
   namelijk:

Geen producentenorganisatie
    Ik ben geen lid van een erkende producentenorganisatie

Het gaat om witlofwortelen geteeld in 2022 waarvan u in seizoen 2022/2023 witlof heeft getrokken.
U telt ook de oppervlakte mee die u op een ander bedrijf heeft geteeld of heeft laten telen.

Vermenigvuldig de oppervlakte die beschikbaar is voor teeltbakken met het aantal lagen van de teeltbakken.
Trekt u meerdere keren witlof op dezelfde oppervlakte? Geef deze oppervlakte één keer op.

Oppervlakte 



Machines in eigendom
in 2022

   Ja
   Nee

Aantal
Tot en met 40 kW (gelijk aan 54.5 PK)
41 kW tot en met 60 kW (gelijk aan 54.5 t/m 81.74 PK)
61 kW tot en met 100 kW (gelijk aan 81.74 t/m 136.24 PK)
Meer dan 100 kW (gelijk aan 136.24 PK)

Welke van deze machines had u in eigendom?
Lease valt hier niet onder. Ziet u een machine niet staan? Dan hebben wij deze gegevens niet nodig. 

Hadden uw machines voor gewasbescherming driftreducerende spuitdoppen?    Ja, allemaal
   Ja, een deel
   Nee

Had u een combine?                                            Ja
   Nee

Had u andere volledig gemechaniseerde oogstmachines?                                                                Ja
   Nee

Gebruikte machines, niet in eigendom
in 2022

Gebruikte u machines die u niet (helemaal) in eigendom had?    Ja
   Nee

Welke van deze machines gebruikte u? 
Ziet u een machine niet staan? Dan hebben wij deze gegevens niet nodig. 

   Zaaimachines
   Machines voor bemesting

Oogstmachines
Gebruikte u een combine die u niet (helemaal) in eigendom had?    Ja

   Nee

   Ja
   Nee

   Cultivatoren

   Machines voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
   Geen van deze

Gebruikte u andere volledig gemechaniseerde oogstmachines die u niet (helemaal) 
in eigendom had?                                                                                               

   Zaai- en plantmachines
   Machines voor bemesting                                                                                                 
   Machines voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen                                                                                                    
   Geen van deze

   Tractoren

Had u tractoren in eigendom? 
Lease valt hier niet onder

Hoeveel vermogen hadden deze tractoren?

   Grondbewerkingsmachines 



Precisielandbouw
in 2022

   Machines en installaties met gps-begeleiding voor gewasbeschermingsmiddelen
   Machines en installaties voor rijbehandeling voor gewasbeschermingsmiddelen
   Andere geautomatiseerde systemen                                                                                                                         
   Geen van deze

Andere 

   Precisiemonitoring om gewassen te volgen                                                                                                                          
   Bodemscans                                                                                                                      
   Geen van deze

Administratieve lasten

Hoeveel tijd heeft u besteed aan uw perceelsregistratie en de Gecombineerde opgave?

Perceelsregistratie
Inlezen en verzamelen van informatie uur min
Bijwerken van uw perceelsregistratie uur min

Gecombineerde opgave
Inlezen en verzamelen van informatie uur min
Invullen van de Gecombineerde opgave uur min

Ondertekenen en versturen

U heeft de Gecombineerde opgave 2023 ingevuld
Voordat u uw opgave kunt versturen moet u deze eerst ondertekenen. 

Gecombineerde opgave 2023 (pdf)
Gecombineerde opgave 2023: Regelingen per perceel (pdf)

Openbaar maken subsidiegegevens

Geautomatiseerde systemen (robots)

   Technieken om variabel te doseren bij verschillende bewerkingen, zoals bemesting en gewasbescherming                                                                                                                         

U kunt uw ingevulde gegevens controleren voordat u uw opgave ondertekent en verstuurt. 
Uw ingevulde gegevens staan in: 

De Europese Commissie wil dat iedere lidstaat subsidiegegevens van bedrijven openbaar maakt. Uitbetaalde 
subsidiegegevens uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vindt u op www.rvo.nl/openbaarmaking-europese-
subsidiegegevens

Welke systemen en technieken gebruikte u 2022 om uw gewassen te verzorgen?
Geef hier ook gehuurde machines op.

v
v

v
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v
v

v
v

v

v
v



Ondertekenen
Ik onderteken mijn opgave door 
     te verklaren dat ik: 
          • de opgave volledig en naar waarheid heb ingevuld;
          • de regels en verplichtingen weet van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Landbouwwet
            en het mestbeleid;
          • toestemming geef om mijn persoonsgegevens te gebruiken. Zodat RVO kan controleren of ik mij aan de                           
            regels houd.

     voor een aanmelding of aanvraag voor een GLB-regeling te verklaren dat ik:
          • toestemming geef voor areaalmonitoring;
          • voldoe aan de voorwaarden van de uitvoeringregeling GLB 2023.

Versturen
Weet u zeker dat u uw opgave wilt versturen?    Ja
Kies ‘Ja’ als u uw opgave wilt versturen. Kies ‘Nee’ als u uw gegevens wilt aanpassen.    Nee
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