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Geachte mevrouw , 
 
Op 23 september 2022 heb ik uw verzoek ontvangen waarin u vraagt om 
openbaarmaking van informatie. In deze brief leest u mijn reactie op uw verzoek. 
 
Uw verzoek 
U vraagt om openbaarmaking van de Gecombineerde Opgaven van 2022 van  

 V.O.F., Matenasche Scheidkade 3, 3356 LR Papendrecht.  
 
Procedure 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van  
27 september 2022 met kenmerk WOO/2022/125. In deze brief is tevens de 
beslistermijn met twee weken verdaagd tot 6 november 2022. 
 
In de brief van 30 september 2022 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is 
opgeschort vanwege het vragen van een zienswijze aan een derde.  
 
Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(Woo). Voor de relevante artikelen uit de Woo verwijs ik u naar bijlage 1. 
 
Aangetroffen documenten 
Naar aanleiding van uw verzoek heb ik informatie laten zoeken in databestanden 
die op uw verzoek betrekking hebben. De gevonden informatie heb ik 
weergegeven in twee documenten met daarin de Gecombineerde opgaven van 
2022 en een Overzicht gewaspercelen inclusief kaarten van het desbetreffende 
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adres. Voor een overzicht van de gevraagde documenten verwijs ik u naar de 
inventarislijst. Deze lijst staat in bijlage 2 bij dit besluit. 
 
Zienswijze derde-belanghebbende  
Uw verzoek gaat over informatie van een derde. Deze is belanghebbende bij mijn 
beslissing op uw verzoek. Daarom heb ik deze derde-belanghebbende van uw 
verzoek op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om op uw verzoek te 
reageren. De derde-belanghebbende heeft van die mogelijkheid geen gebruik 
gemaakt.  
 
Besluit 
Ik heb besloten de informatie die u vraagt openbaar te maken.  
 
Beoordeling van uw verzoek 
Uw verzoek gaat over publieke informatie die in één of meer documenten staat. 
Daarom is de Wet open overheid (Woo) van toepassing. Het uitgangspunt van 
deze wet is dat informatie in principe openbaar is voor iedereen. Alleen als er een 
uitzonderingsgrond aanwezig is, kan of mag informatie niet openbaar worden 
gemaakt. Deze uitzonderingsgronden staan in artikel 5.1 van de Woo. Ik heb 
onderzocht of deze uitzonderingsgronden van toepassing zijn op informatie die u 
vraagt. Mijn conclusie is dat dit gedeeltelijk het geval is. In de inventarislijst en in 
de documenten heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing 
zijn. 
 
Bedrijfs- en fabricagegegevens vertrouwelijk 
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen 
informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in 
vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de 
informatie die aan de overheid is verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een 
expliciete verklaring. Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid door de 
verstrekker mocht worden aangenomen. Bovendien is deze informatie in 
vertrouwen gedeeld met de overheid.  
 
Het gaat hier om gegevens waaruit informatie kan worden afgelezen of afgeleid 
over de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of 
de afnemers of leveranciers. Ook financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en 
fabricagegegevens worden aangemerkt. Dit is het geval bij document 1, waarin 
gegevens over aantal werkende personen en betalingsrechten staan.  
 
In dit geval vind ik dat de vertrouwelijkheid van deze bedrijfsgegevens zwaarder 
moet wegen dan het belang van openbaarheid. Om deze reden maak ik deze 
bedrijfsgegevens niet openbaar.  
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen,  
e-mailadressen, telefoonnummers, IBAN-nummers en functienamen. In 
document1 is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van 
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betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat 
vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 
 
Het voorkomen van onevenredige benadeling  
Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen 
geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling 
toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid. In de documenten staan relatienummers en Kamer van 
koophandel-nummers (hierna Kvk-nummers) van de derde belanghebbende. Met 
een relatienummer kan informatie worden opgevraagd bij RVO. Dit kan mogelijk 
resulteren in oneigenlijk gebruik van deze gegeven en daarmee onevenredig 
nadeel voor belanghebbende. Het betreffende KvK-nummer is zonder 
onevenredige inspanning herleidbaar naar een natuurlijk persoon en daarom maak 
ik het KvK-nummer niet openbaar. 
 
Mijn mening is dat het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling in 
dit geval zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid van deze 
gegevens. Om die reden heb ik het relatienummers en Kvk-nummers verwijderd 
uit beide documenten en maak ik deze informatie daarom niet openbaar.  
 
Wijze van openbaarmaking 
Bij de informatie die u vraagt is een derde-belanghebbende betrokken. Deze heeft 
echter niet aangegeven bezwaren te hebben tegen de openbaarmaking. Daarom 
maak ik deze informatie onmiddellijk openbaar. De informatie heb ik bijgevoegd 
bij deze brief. Ook laat ik deze informatie en een geanonimiseerde kopie van dit 
besluit binnenkort publiceren op www.rijksoverheid.nl. Dit is omdat de informatie 
voor iedereen openbaar is, en niet alleen voor u. Een kopie van deze brief stuur ik 
naar de belanghebbende. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 
088 042 42 42 (lokaal tarief). Uw aanvraag is bij ons bekend onder 
referentienummer Woo/2022/125. Gebruik dit nummer als u contact met ons 
heeft. U kunt vragen naar de afdeling Vergunningen en Handhaving. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
namens deze: 
 
 
 
 
 
 
 
Elma Drenth 
Teammanager Vergunningen en handhaving 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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Bijlagen: 
- Bijlage 1: Relevante artikelen uit de Woo 
- Bijlage 2: Inventarislijst opgevraagde gegevens 
 
 
 
Als u bezwaar wilt maken   
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. 
 
Ga naar www.rvo.nl/bezwaar om uw bezwaar digitaal te versturen. Kies voor 
eBezwaar.  
 
Wilt u liever schriftelijk bezwaar maken? Stuur uw bezwaarschrift dan naar 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
40219, 8004 DE Zwolle. Noem hierin de referentie en de datum van de brief 
waartegen u bezwaar maakt. 
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 Relevante artikelen uit de Woo 
  
  
  
  
Bijlage nummer 1 
Horend bij Verzoek openbaarmaking gegevens 
Datum 15 november 2022 
Onze referentie Woo/2022/125 
Contactpersoon  
  
 
 
Artikel 1.1 Recht op toegang  
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 
belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 
 
Artikel 2.5 Belang openbaarheid  
Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van 
openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 
 
Artikel 4.1 Verzoek  
1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 
verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.  
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 
worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.  
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.  
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.  
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5. 
 
Artikel 5.1 Uitzonderingen  
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 
zover dit:  
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;  
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;  
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;  
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk 
paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 
gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 
persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;  
e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 
algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 

bijlage 



 
  
 
 

  
 

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
Vergunningen en handhaving 

 
Datum 
15 november 2022 

Onze referentie 
Woo/2022/125 

 
 
 
 
 

  

 
Pagina 6 van 7 

 

de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.  
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
internationale organisaties;  
b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke 
lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de 
informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;  
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;  
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;  
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c,  
genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;  
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;  
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;  
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen.  
3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 
genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke 
motivering.  
4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de 
geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie 
dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van 
de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden.  
5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 
milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige 
benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede 
lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling 
opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de 
openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 
informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde 
gronden.  
6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 
onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover 
daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad 
wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt 
tegen deze schade.  
7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 
betrekking heeft op emissies in het milieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

  
 

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
Vergunningen en handhaving 

 
Datum 
15 november 2022 

Onze referentie 
Woo/2022/125 

 
 
 
 
 

  

 
Pagina 7 van 7 

 

 
 
 
 
 
 Inventarislijst opgevraagde gegevens 

 
 

  
  
Bijlage nummer 2 
Horend bij Verzoek openbaarmaking gegevens 
Datum 15 november 2022 
Onze referentie Woo/2022/125 
Contactpersoon  
  
 
 
 
Nr. Document Beoordeling Woo 
1. Gecombineerde opgave 2022  Gedeeltelijk openbaar 5.1.1.c 

5.1.2.e 
5.1.5 

2. Overzicht gewaspercelen en kaarten 2022 Gedeeltelijk openbaar 5.1.1.c 
5.1.2.e 
5.1.5 

 
 
 
 
 

bijlage 



5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Doc1

Ingevulde gegevens 
Gecombineerde opgave 2022 

Naam 

KVK-nummer 

Relatienummer 

Datum ingediend 

Aanvraagnummer 

Ingediend door 
KVK-nummer 
Relatienummer 

V.O.F. 

26-04-2022 om 11: 14 uur 

9230076 

Nog door u te doen 

Wijziging direct doorgeven 

Rijksdienst voor Ondernem1end 
!Nederland 

Verandert er iets in uw opgave? Geef dit direct aan ons door. Open hiervoor opnieuw de opgave, wijzig uw gegevens en verstuur 
de opgave nog een keer. Geeft u een wijziging door na 15 mei? Dit kan gevolgen hebben voor het subsidiebedrag dat u krijgt. 
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5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Relatiegegevens 

Controleer uw relatiegegevens en pas deze aan als dit nodig is. 
Bent u op het goede nummer ingelogd? In de uitnodiging ziet u of u de Gecombineerde opgave moet doen op uw KVK-nummer of 
BSN. Bedrijven vullen de Gecombineerde opgave in op het KVK-nummer en niet op het BSN. 

Controleer ook of de gegevens hieronder kloppen. Hoe u de gegevens aanpast leest u in de toelichting. 

Naam 

Adres 

Woonplaats 

Aanvraagnummer 

Rechtsvorm 

KVK-nummer 

Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit 

Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en) 

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

!BAN 

Telefoonnummer 

Mobiel telefoonnummer 

E-mailadres 

Wat is uw situatie? 

D Ik ben helemaal gestopt. 

V.O.F. 

1 Matenasche Scheid kade 3 

13356 LR PAPENDRECHT 

19230076 

!VENNOOTSCHAP _ONDER_FIRMA 

01411 

Ik houd op 1 april 2022 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op of na 15 mei 2022 geen landbouwgrond in 
gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollen broei, paddenstoelen teelt, wit/aftrek of een andere daglichtloze teelt. 

D Ik ben tijdelijk niet actief. 
Ik houd op 1 april 2022 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op 15 mei 2022 geen landbouwgrond in gebruik. 
Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollen broei, paddenstoelen teelt, wit/aftrek of een andere daglichtloze teelt. 

IZ] Geen van bovenstaande. 

E-mailadres 

Vul hier uw e-mailadres in. Op dit e-mailadres krijgt u een bericht als wij de opgave hebben ontvangen. Een herinnering als u deze 
nog niet hee~ verstuurd. Of mogelijk een melding over een al verstuurde opgave. 

Vult u de opgave in als gemachtigde? En vraagt u uitbetaling Betalingsrechten, rechten uit Nationale reserve en/of uitbetaling 
graasdierpremie aan? Dan krijgt u ook een bericht als wij een beslissing hebben genomen. 

E-mailadres 

Bevestig uw e-mailadres 

E-mailadres adviseur en/of gemachtigde 

Bevestig uw e-mailadres als adviseur en/of gemachtigde 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Gecombineerde opgave 2022 KVK-nummer 26-04-2022 om 11: 14 uur 
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5.1,2,E

Biologische landbouw 
op 15 mei 2022 

Past u op het bedrijf een door Skai gecontroleerde biologische productiewijze toe? Is uw bedrijf (deels) in 
omschakeling? Vul dan ook Ja in. 

D Ja 

IZ] Nee 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Gecombineerde opgave 2022 KVK-nummer 26-04-2022 om 11: 14 uur 
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5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,1,C

5.1,1,C

5.1,1,C

Bedrijfsvorm en bedrijfsleiding 

Is uw bedrijf een rechtspersoon? 

D Ja, bijvoorbeeld een BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie, gemeente, provincie of kerkgenootschap 

IZ] Nee, het is een natuurlijk persoon, eenmanszaak, maatschap, VOF of CV 

Bedrijfshoofd/bedrijfsleider 

Geboortejaar 

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2021 tot en met maart 2022 op dit bedrijf 30 tot 38 uur 

Meewerkende familie 

Vul het aantal familieleden in dat op dit bedrijf werkte van april 2021 tot en met maart 2022. 
Het gaat om: 

• ouders en kinderen (le 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. 

Gemiddelde arbeidstijd per week 

38 uur of meer 30 tot 38 uur 20 tot 30 uur 10 tot 20 uur minder dan 10 uur 

Aantal personen 

Regelmatig werkende personen 

Vul het aantal personen in dat wekelijks werkte op dit bedrijf van april 2021 tot en met maart 2022. 
Het gaat om personen van 16 jaar en ouder die een financiële en/of niet-financiële vergoeding krijgen voor dit werk. 

Werkt een persoon normaal wel wekelijks, maar in deze periode niet? Lees in de toelichting wanneer u deze persoon opgeeft. 
Werkten er seizoenarbeiders bij u? Dan geeft u 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. 

Gemiddelde arbeidstijd per week 

38 uur of meer 30 tot 38 uur 20 tot 30 uur 10 tot 20 uur minder dan 10 uur 

Aantal personen 

Niet-regelmatig werkende personen 

Vul het aantal werkdagen in van de personen die niet regelmatig op het bedrijf werkten. 
Het gaat om de periode april 2021 tot en met maart 2022. En om personen van 16 jaar of ouder. 

Personen die direct voor het bedrijf werkten 
Bijvoorbeeld medewerkers voor bepaald werk of 
gelegenheidswerk, zoals seizoenarbeiders. 

Personen die via een andere organisatie voor het bedrijf werkten 
Bijvoorbeeld loonwerkers of medewerkers van agrarische 
bedrijfsverzorging. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Gecombineerde opgave 2022 KVK-nummer 

volledige werkdagen 

volledige werkdagen 

26-04-2022 om 11: 14 uur 
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5.1,2,E

Dieren 

Welke dieren houdt u op 1 april 2022? 
Soms vullen wij een diersoort al voor u in. Controleer deze en pas deze aan als dit nodig is. Ziet u een diersoort niet staan? Dan 
hebben wij de gegevens al of hebben wij deze niet nodig. 

D Rundvee (exclusief waterbuffels) 

D Waterbuffels 

D Varkens 

D Schapen 

D Geiten 

D 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. 

D Konijnen 
Geef deze alleen op als u bedrijfsmatig meer dan 25 gespeende vleeskonijnen en/of voedsters houdt. 

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

IZ] Geen van bovenstaande 

Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2022? 
Vink deze alleen aan als u hiervoor op 1 april 2022 een UBN heeft. Dit geldt niet voor konijnen. Geef gehuurde stallen ook op. 

D Rundvee (exclusief waterbuffels) 

D Waterbuffels 

D Varkens 

D Geiten (2021 gemiddeld meer dan 25) 

D Kippen 

D Eenden 

D Kalkoenen 

D Konijnen 

IZ] Geen van bovenstaande 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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5.1,2,E

Regelingen 

Wat wilt u in 2022 aanvragen? 
Informatie over wat u kunt aanvragen en de voorwaarden vindt u op onze website. 

Betalingsrechten 

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling 

Extra betaling jonge landbouwers 

Toekenning uit Nationale reserve 

Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? 

D Nationale reserve voor starters 

D Nationale reserve voor jonge landbouwers 

IZl Ja 

D Nee 

D Ja 

IZ] Nee 

D Ja 

IZ] Nee 

D Nationale reserve voor percelen waarop openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd of set-aside percelen. U heeft 
deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond. 

Overige regelingen 

Diergezondheidsfonds 
U kunt een vergoeding krijgen uit het Diergezondheidsfonds als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt of voor preventieve 
maatregelen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? 

D Ja, ik wil in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds. 

D Nee, ik hoef geen vergoeding uit het Diergezondheidsfonds. Ook niet als bijvoorbeeld mijn bedrijf wordt geruimd bij een 
besmettelijke dierziekte. 

IZ] Nee, want ik houd geen dieren. 

Graasdierpremie 
U kunt graasdierpremie aanvragen voor schapen en/of vrouwelijk rundvee. Dit kan alleen voor dieren 
die van 15 mei tot en met 15 oktober 2022 grazen op niet-subsidiabele grond. Bijvoorbeeld heide, 
duinen en stadsparken. 

Brede weersverzekering 

D Ja 

IZ] Nee 

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

D Ja 

IZ] Nee 

IZ] Het is mij bekend dat ik met relevante bewijsstukken (statuten, fiscale documenten) moet kunnen aantonen dat ik actief 
landbouwer ben en dat deze bewijsstukken beschikbaar moeten zijn bij een controle ter plaatse. 

Vergroening 

D Algemene lijst 

D Duurzaamheidscertificaat 

IZ] Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben. 
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5.1,2,E

Grond 

Grond in gebruik 

Het gaat om grasland, bouwland, tuinbouw open grond, natuurterrein, braakland en bos. 

Heeft u op 15 mei 2022 grond in Nederland in gebruik of beheer? 

Gebruikt u op 15 mei 2022 grond in België (maximaal 25 km van de Nederlandse grens) en/of Duitsland 
(maximaal 20 km van de Nederlandse grens)? 

1Z1 Ja 

D Nee 

D Ja 

IZ] Nee 

Natuur en primaire waterkeringen 

Heeft u op 15 mei 2022 natuurgrond in gebruik? D Ja 

IZ] Nee 

Heeft u op 15 mei 2022 een primaire waterkering in gebruik waar u niet de feitelijke beschikkingsmacht over D Ja 
heeft? 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Mijn percelen 

IZ] Ik verklaar dat ik: 

• zelf de gebruiker ben van de opgegeven percelen. 
• de percelen gebruik voor landbouw. 
• toestemming heb van de eigenaar of pachter om de percelen te gebruiken voor landbouw. 

Samenvatting GLB - Betalingsrechten 

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

Betalingsrechten op 15 mei 2022 

Betalingsrechten in gebruik op 15 mei 2022 

Het aantal kan nog wijzigen door het verwerken van een overdracht, het vervallen van rechten of de 
toewijzing van rechten uit de Nationale reserve. 

Totale waarde van deze betalingsrechten 

Opgegeven percelen 

Subsidiabele landbouwgrond 

Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling 

Grond opgegeven voor uitbetaling 

Opgegeven 
oppervlakte 

22,99 ha 

22,99 ha 

U heeft alle subsidiabele landbouwgrond opgegeven voor uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling. 

0 
Uitbetaling betalingsrechten aangevraagd 
U heeft niet voor alle betalingsrechten die u in gebruik hee~ op 15 mei 2022 uitbetaling aangevraagd. 
Betalingsrechten vervallen als u ze 2 jaar achter elkaar niet benut of niet laat uitbetalen. 
Lees meer over vervallen betalingsrechten op onze website. 

Aantal 
percelen 

20 

20 
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5.1,2,E

Samenvatting GLB - Vergroening 

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

Verdeling voor vergroeningseisen 

Totaal 

Opgegeven oppervlakte Aantal 

Subsidiabele landbouwgrond 
1 

22,99 ha 
percelen 

1 

20 
Blijvend grasland 

1 

22,99 ha 

1 

20 
Bouwland 

1 

0,00 ha 

1 

0 
Braak 

1 

0,00 ha 

L 0 
Tijdelijk grasland 

1 

0,00 ha 

1 

0 
Vlinderbloemigen L 0,00 ha 

1 

0 

Ecologisch aandachtsgebied (EA) 

Totaal 

Opgegeven oppervlakte Aantal 

Grondslag 5% EA-verplichting 
1 

0,00 ha 
percelen 

0 
Opgegeven voor EA L 0,00 ha 

0 
Gewogen oppervlakte voor EA 

1 

0,00 ha 
(opgegeven oppervlakte x weegfactor) 0 

EA: volgteelten 
1 

0,00 ha 
0 

EA: bouwland (exclusief beheerde randen) 
1 

0,00 ha 
0 

EA: bouwland, beheerde randen L 0,00 ha 
0 

EA: anders dan bouwland 
1 

0,00 ha 
0 

Percentage EA 
1 

0,00 % 

" 5% EA 
Op basis van de door u opgegeven percelen bent u vrijgesteld van het hebben van 5% EA. 

Gewasdiversificatie 

Grootste gewas 

Percentage van totale oppervlakte bouwland 

Twee grootste gewassen 

Percentage van totale oppervlakte bouwland 

Totaal 

Opgegeven oppervlakte 

L 0,00 ha 

0 % 

0,00 ha 

0 % 

-./ Gewasdiversificatie 
Op basis van de door u opgegeven percelen bent u vrijgesteld van gewasdiversificatie. 
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5.1,2,E

Biologisch 

Volledig biologisch 

In omschakeling naar biologisch, op certificaat 

In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat 

Samenvatting Mest en grond 

Totaal 

Opgegeven oppervlakte Aantal 

0,00 ha 

0,00 ha 

0,00 ha 

percelen 

0 

0 

0 

In deze samenvatting ziet u de oppervlakte waarmee u rekent voor de Mestverwerkingsplicht, de Verantwoorde groei 
Melkveehouderij (VGM) en de Gebruiksnormen. Dit is de oppervlakte van de percelen die u zelf heeft opgegeven. Wij controleren 
nog of deze percelen voldoen aan de voorwaarden. Dit kan betekenen dat de oppervlakte die u in deze samenvatting ziet nog kan 
veranderen. Lees meer over het mestbeleid op de pagina Mest. 

Oppervlakte per gewas 

1 Grasland, blijvend (265) 

Totaal 

Oppervlakte per gebruikstitel 

Eigendom 

Reguliere pacht 

Geliberaliseerde pacht, 6 jaar of korter 

Totaal 

Volgteelten 

Fosfaattoestand grasland 

P-CaCl2-getal en P-AL getal 

Opgegeven 
oppervlakte 

22,99 ha 

22,99 ha 

2,88 ha 

15,15 ha 

4,96 ha 

22,99 ha 

0,00 ha 

Aantal 
percelen 

20 

20 

4 

13 

3 

20 

0 

Het P-CaCl2 en het P-AI getal bepalen samen de fosfaattoestand van de grond. Hee~ u O of geen getal ingevuld? Dan valt uw 
perceel onder fosfaattoestand Hoog. Lees meer op de pagina Fosfaatdifferentiatie. 

Arm 

Laag 

Neutraal 

Ruim 

Hoog 
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5.1,2,E

Tuinbouw 

Heeft u in 2022 tuinbouw onder glas? 
Vul ook Ja in als u in seizoen 2021/2022 bollenbroei heeft. 

Had u in 2021 tuinbouw onder glas in verwarmde kassen? 

Heeft u daglichtloze teelten? 
Bijvoorbeeld paddenstoe/enteelt en wit/aftrek. 
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5.1,2,E

Uitrijden dierlijke mest 
in 2021 

Is er in 2021 op uw bedrijf dierlijke mest uitgereden? 

Welke mestsoort is uitgereden? 

Waarop is de drijfmest uitgereden? 

D Beteeld bouwland (uitgereden in een gewas) 

D Niet-beteeld bouwland 

IZ] Grasland 

Uitrijden drijfmest op grasland 
in 2021 

Drijfmest op grasland 

Hoe is de drijfmest op grasland uitgereden? 

IZI Ja 

D Nee 

D Alleen vaste mest 

IZ] Alleen drijfmest 

D Vaste mest en drijfmest 

D Volledig in de grond, in sleufjes van maximaal 5 cm breed (zodenbemester, sleufkouterbemester). 

D 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. 

IZ] Op de grond, in strookjes van maximaal 5 cm breed (sleepvoetbemester, sleufkouterbemester). De mest is verdund met 
water. 

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

Sleepslang 

Is er met een sleepslang drijfmest aangevoerd naar een bemester? 
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5.1,2,E

Administratieve lasten 

Vul hieronder in hoeveel tijd u bezig bent geweest met het invullen van de Gecombineerde opgave. 

Tijd nodig voor bijwerken perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave 

Hoeveel tijd hee~ u besteed aan het inlezen/verzamelen van informatie voor het bijwerken van de 
perceelsregistratie? 

Hoeveel tijd hee~ u besteed aan het bijwerken van de perceelsregistratie? 

Tijd nodig voor invullen Gecombineerde opgave 

Hoeveel tijd hee~ u besteed aan het inlezen/verzamelen van informatie voor het invullen van de 
Gecombineerde opgave? 

Hoeveel tijd hee~ u besteed aan het invullen van de Gecombineerde opgave? 
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5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Ondertekening 

IZ] Ik verklaar dat ik: 

• de opgave volledig en naar waarheid heb ingevuld 

• bekend ben met de regels en verplichtingen van de Landbouwwet, het mestbeleid en het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

• landbouwer ben (van toepassing als u subsidies aanvraagt met deze opgave) 

Openbaar maken subsidiegegevens 

De Europese Commissie vraagt de Europese lidstaten om de subsidiegegevens van het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) openbaar te maken. Op mijn.rvo.nljopenbaarmaking-europese-subsidiegegevens 
publiceren wij deze gegevens. Daar is te vinden welke bedrijven en personen subsidie ontvangen en wat het 
betaalde subsidiebedrag is. 

Ontvangstbevestiging per e-mail 

Na het versturen van deze digitale Gecombineerde opgave ontvangt u van ons geen papieren 
ontvangstbevestiging. Wij sturen u alleen een bevestiging per e-mail. 

E-mailadres 

Elektronisch ondertekend op 

door 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Gecombineerde opgave 2022 
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5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Doc2

Ingevulde gegevens 

Rij ksd ie n st voo r Ondern em1e nd 
Nederlland 

Gecombineerde opgave 2022: Regelingen - grondgebonden 

Naam 

KVK-nummer 

Relatienummer 

Datum ingediend 

Aanvraagnummer 

Ingediend door 

KVK-nummer 

Relatienummer 

V.O.F. 

26-04-2022 om 11: 14 uur 
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5.1,2,E

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden 
Peildatum 15-05-2022 

1 Perceelsgegevens 

Naam - nummer 

L 
1 

0,40 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

s 
0,97 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

6 

1,20 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

7 

1,99 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

Biologische 
productiewijze 

Mest 

Voorgestelde Opgegeven Natuur (N)/ 
oppervlakte oppervlakte Primaire 

waterkering (P) 

0,40 ha 0,40 ha 

0,97 ha 0,97 ha 

1,20 ha 1,20 ha 

1,98ha 1,99 ha 

Extra fosfaat/ 
Datum 
bemonstering 

P-CaCl2 0,5 

P-AL 29,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 1,4 

P-AL 23,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 1,4 

P-AL 23,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 1,6 

P-AL 28,0 

20-01-2022 

Betalingsrechten GLB 

Betalings !Voorgestelde 
rechten oppervlakte 

1 

Ja 0,40 ha 

Ja 0,97 ha 

Ja 1,20 ha 

Ja 1,98 ha 

IBrede weers-
verzekering 

Opgegeven Ecologisch Nationa Ie Verzekeraar 
oppervlakte aandachtsgebied reserve 

0,40 ha 

0,97 ha 

1,20 ha 

1,99 ha 

Dit perceel valt gedurende (een deel van) de looptijd geheel of gedeeltelijk buiten de topografische grenzen. Hierdoor is de voorgestelde oppervlakte kleiner dan de oppervlakte die u zelf heeft 
ingetekend. 

8 

0,87 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 
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5.1,2,E

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden 
Peildatum 15-05-2022 

1 Perceelsgegevens Mest 

Naam - nummer Biologische Voorgestelde Opgegeven Natuur (N)/ 
productiewijze oppervlakte oppervlakte Primaire 

waterkering (P) 

9 

0,86 ha 0,86 ha 0,86 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

10 

2,49 ha 2,49 ha 2,49 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

11 

1,05 ha 1,05 ha 1,05 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

12 

1,05 ha 1,05 ha 1,05 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

13 

2,18 ha 2,18ha 2,18 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 
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Betalingsrechten GLB IBrede weers-
verzekering 

Extra fosfaat/ Betalings Voorgestelde Opgegeven Ecologisch Nationa Ie Verzekeraar 
Datum rechten oppervlakte oppervlakte aandachtsgebied reserve 
bemonstering 

P-CaCl2 1,4 Ja 0,86 ha 0,86 ha 

P-AL 22,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 2,2 Ja 2,49 ha 2,49 ha 

P-AL 40,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 1,4 Ja 1,05 ha 1,05 ha 

P-AL 22,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 1,4 Ja 1,05 ha 1,05 ha 

P-AL 22,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 1,6 Ja 2,18 ha 2,18 ha 

P-AL 28,0 

20-01-2022 
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5.1,2,E

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden 
Peildatum 15-05-2022 

1 Perceelsgegevens Mest 

Naam - nummer Biologische Voorgestelde Opgegeven Natuur (N)/ 
productiewijze oppervlakte oppervlakte Primaire 

waterkering (P) 

14 

1,29 ha 1,29 ha 1,29 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

15 

1,11 ha 1,11 ha 1,11 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

22 

0,27 ha 0,27 ha 0,27 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

24 

0,17 ha 0,17 ha 0,17 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

25 

0,05 ha 0,05 ha 0,05 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 
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Betalingsrechten GLB IBrede weers-
verzekering 

Extra fosfaat/ Betalings Voorgestelde Opgegeven Ecologisch Nationa Ie Verzekeraar 
Datum rechten oppervlakte oppervlakte aandachtsgebied reserve 
bemonstering 

P-CaCl2 1,4 Ja 1,29 ha 1,29 ha 

P-AL 23,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 1,4 Ja 1,11 ha 1,11 ha 

P-AL 23,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 0,5 Ja 0,27 ha 0,27 ha 

P-AL 29,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 0,7 Ja 0,17 ha 0,17ha 

P-AL 28,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 2,2 Ja 0,05 ha 0,05 ha 

P-AL 40,0 

20-01-2022 
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5.1,2,E

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden 
Peildatum 15-05-2022 

1 Perceelsgegevens 

Naam - nummer 

L 
26 

0,04 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

28 

2,04 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

Biologische 
productiewijze 

Mest 

Voorgestelde Opgegeven Natuur (N)/ 
oppervlakte oppervlakte Primaire 

waterkering (P) 

0,04 ha 0,04 ha 

2,03 ha 2,04 ha 

Extra fosfaat/ 
Datum 
bemonstering 

P-CaCl2 2,2 

P-AL 40,0 

20-01-2022 

P-CaCl2 0,5 

P-AL 29,0 

20-01-2022 

Betalingsrechten GLB 

Betalings !Voorgestelde 
rechten oppervlakte 

1 

Ja 0,04 ha 

Ja 2,03 ha 

IBrede weers-
verzekering 

Opgegeven Ecologisch Nationa Ie Verzekeraar 
oppervlakte aandachtsgebied reserve 

0,04 ha 

2,04 ha 

Dit perceel valt gedurende (een deel van) de looptijd geheel of gedeeltelijk buiten de topografische grenzen. Hierdoor is de voorgestelde oppervlakte kleiner dan de oppervlakte die u zelf heeft 
ingetekend. 

34 

1,45 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

1,42 ha 1,45 ha P-CaCl2 0,6 

P-AL 27,0 

20-01-2022 

Ja 1,42 ha 1,45 ha 

Dit perceel valt gedurende (een deel van) de looptijd geheel of gedeeltelijk buiten de topografische grenzen. Hierdoor is de voorgestelde oppervlakte kleiner dan de oppervlakte die u zelf heeft 
ingetekend. 

35 

1,67 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 
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P-CaCl2 0,6 

P-AL 27,0 

20-01-2022 

Ja 1,67 ha 
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5.1,2,E

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden 
Peildatum 15-05-2022 

1 Perceelsgegevens Mest 

Naam - nummer Biologische Voorgestelde Opgegeven Natuur (N)/ 
productiewijze oppervlakte oppervlakte Primaire 

waterkering (P) 

36 

1,84 ha 1,84 ha 1,84 ha 

Grasland, blijvend 
(265) 

1 Totalen 1 22,99 ha 
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Betalingsrechten GLB IBrede weers-
verzekering 

Extra fosfaat/ Betalings Voorgestelde Opgegeven Ecologisch Nationa Ie Verzekeraar 
Datum rechten oppervlakte oppervlakte aandachtsgebied reserve 
bemonstering 

P-CaCl2 0,6 Ja 1,84 ha 1,84 ha 

P-AL 27,0 

20-01-2022 

22,99 ha 1 0,0000 ha 
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5.1,2,E

Mijn percelen 
Peildatum 15-05-2022 1 Perceel 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,22,24,25,26,34,35,36,5,6,7,8,9 
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5.1,2,E

Mijn percelen 
Peildatum 15-05-2022 1 Perceel 28 
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