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Relatiegegevens

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig?

Ja

Nee

Uw e-mailadres voor de ontvangstbevestiging @hotmail.com

E-mailadres adviseur voor de ontvangstbevestiging

Heeft u uw bedrijf volledig beëindigd?

(U houdt, bedrijfs- of hobbymatig, op 1 april 2015 géén dieren. Vanaf 15 mei 2015 heeft u géén grond in gebruik.)

Ja

Nee

Is uw bedrijf een rechtspersoon?

Ja (o.a. BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie)

Nee (natuurlijk persoon/eenmanszaak, maatschap, VOF, CV)

8436978

Relatienummer

Aanvraagnummer

Naam
Adres
Woonplaats

KvK-nummer
SBI-code
BSN

IBAN
BIC
Rechtsvorm Eenmanszaak

Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres @hotmail.com
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Biologische landbouw
op 15 mei 2015

Past u op het bedrijf een door SKAL gecontroleerde biologische productiewijze toe?

Ja

Nee

Bedrijfshoofd/bedrijfsleider
Bedrijfshoofd/bedrijfsleider

Geboortejaar

Geslacht Man

Vrouw

Gemiddelde arbeidstijd per week in de periode van april 2014 t/m maart 2015 op dit
bedrijf

38 uur of meer

Meewerkende familie
Hoeveel 1e en 2e graads familieleden (inclusief levenspartner) van 16 jaar of ouder werkten er mee op het bedrijf in
de periode van april 2014 tot en met maart 2015 (naar gemiddelde arbeidstijd per week)?

Aantal mannen

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

Aantal vrouwen

Regelmatig meewerkende personen
Hoeveel personen van 16 jaar of ouder waren, met een contract voor onbepaalde tijd, regelmatig werkzaam op het
bedrijf in de periode van april 2014 tot en met maart 2015 (naar gemiddelde arbeidstijd per week)?

Aantal mannen

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

Aantal vrouwen

Niet-regelmatig meewerkende personen
Wat was de totale arbeidstijd van personen van 16 jaar of ouder die niet-regelmatig werkzaam waren op het bedrijf
in de periode van april 2014 tot en met maart 2015 (omgerekend naar volledige werkdagen)?

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld
(bijvoorbeeld arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

0 volledige werkdagen

 

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld
(bijvoorbeeld loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

0 volledige werkdagen
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Regelingen
Geef hieronder aan voor welke regelingen u in 2015 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen.

Betalingsrechten
Wilt u in aanmerking komen voor toekenning van betalingsrechten? Geef dat hieronder aan, u kunt één van de drie mogelijkheden
kiezen.
Betalingsrechten aanvragen Ja Nee

Betalingsrechten aanvragen en een beroep doen op de Nationale reserve voor starters
Ik geef toestemming om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving
van deze regeling.

Ja Nee

Betalingsrechten aanvragen en een beroep doen op de Nationale reserve voor jonge landbouwers Ja Nee

Ik heb betalingsrechten gekocht of gehuurd met een private overeenkomst Ja Nee

Het uitbetalen van betalingsrechten moet u apart aanvragen. Doet u dat niet, dan worden de
toegekende rechten niet uitbetaald.

 

Aanvraag uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja Nee

Aanvraag extra betaling jonge landbouwers Ja Nee

Overige regelingen

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)

Ja Nee

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering Ja Nee

Graasdierpremie Ja Nee

Ik voldoe aan de voorwaarden van deze subsidie(s).

Recht op betalingsrechten
U verklaart hier dat u voldoet aan de voorwaarden voor het toekennen van betalingsrechten. Om te bepalen of u hieraan voldoet
kunt u uw referentiegegevens bekijken. Hierin ziet u of u recht heeft op betalingsrechten en als dit niet zo is wat u dan eventueel
kunt doen.

Voorwaarden toekennen betalingsrechten

U krijgt in 2015 betalingsrechten toegekend als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

    •  U bent in 2015 actief landbouwer. Dit betekent dat uw bedrijf als agrarisch bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van
Koophandel (KvK). Of u een landbouwactiviteit uitoefent bepalen we aan de hand van de SBI-code van uw activiteit bij de KvK.
Een SBI-code die begint met 011, 012, 013, 014 of 015 wordt gezien als landbouwactiviteit.
    •  Uw bedrijf niet is uitgesloten van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken,
vastgoeddiensten, permanente sport- of recreatiegebieden, publiekrechtelijke rechtspersonen en zelfstandig bestuursorganen zijn
uitgesloten.
    •  U heeft in 2015 minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond in gebruik.
    •  U vraagt in 2015 in de Gecombineerde opgave toekenning van de betalingsrechten aan.

Naast deze voorwaarden moet u ook voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

    •  U had in 2013 recht op een directe betaling vanuit het GLB, zoals de bedrijfstoeslag. De hoogte van het bedrag waar u recht
op had, was ten minste 500 euro (zonder toepassing van uitsluitingen en kortingen).
    •  U teelde in 2013 minimaal 0,3 hectare groente, fruit, poot- en consumptieaardappelen of siergewassen.
    •  In 2013 exploiteerde u een wijngaard van minimaal 0,3 hectare.
    •  U heeft nooit toeslagrechten gehad en kunt bewijzen dat u landbouwer was in 2013.

Ik verklaar dat ik voldoe aan de voorwaarden voor het toekennen van betalingsrechten.
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Vergroening
Ecologisch aandachtsgebied

Algemene lijst

Duurzaamheidscertificaat

Collectieve invulling

Ik ben vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied.

 

Gewasdiversificatie

Ik ben vrijgesteld van gewasdiversificatie omdat ik meer dan 50% van mijn bouwland vorig jaar niet in gebruik had. Daarnaast
wordt er op 100% van mijn bouwland een ander gewas verbouwd dan vorig jaar.

Grond
op 15 mei 2015

Heeft u grond in Nederland in gebruik of beheer op 15 mei 2015?

Ja

Nee

 

Wilt u in 2015 gebruik maken van de hogere fosfaatnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden?

Ja

Nee

Heeft u tuinbouw onder glas of overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt of witloftrek) op 15 mei 2015?

Ja

Nee

Heeft u grond in België en/of Duitsland in gebruik op 15 mei 2015?

Ja

Nee
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24,92 4Beteelde Oppervlakte

Totaal bedrijf Oppervlakte (ha) Aantal Percelen

Volgteelten

Totaal grond in gebruik of beheer 32,03 6

Mest

PAL-waarde (grasland) n.v.t. 0

Pw-waarde (bouwland) 15,35 3

Fosfaatdifferentiatie

0

0In omschakeling naar biologisch

Biologische productiewijze

GLB/Betalingsrechten

Opgegeven GLB oppervlakte 32,03 6

Gekocht/gehuurd met private overeenkomst 20,14 4

n.v.t. 0Biologisch en in omschakeling

Brede weersverzekering n.v.t. 0

0AgriVer n.v.t.

n.v.t. 0Vereinigte Hagel

Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A. 0n.v.t.

32,03 6Opgegeven oppervlakte

Samenvatting Grondgebonden Subsidies

waarvan Ecologisch aandachtsgebied: 424,92

n.v.t. 0Blijvend grasland

24,92

Opgegeven voor EA

Volgteelt

0Hoofdteelt

4

n.v.t.

Hoofdteelt bouwland 32,03

Verplichting Gewasdiversificatie en Ecologisch aandachtsgebied

n.v.t.

6

Hoofdteelt opgegeven als EA, geen bouwland 0

n.v.t.

Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbedrag aangevraagd 32,03

Oppervlakte betalingsrechten

Noemenswaardige hinder

6Bruto subsidiabele landbouwgrond voor vaststellen betalingsrechten

6

0

32,03
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Bedrijfsoppervlakte
op 15 mei 2015

Gewassen open grond  

Oppervlakte

32,03 ha

Landschapselementen SNL-a 0,00 ha

Tuinbouw onder glas 0,00 ha

 

Grond in Nederland nog niet opgegeven

Oppervlakte (exclusief braakland) geschikt voor landbouw maar
niet zo in gebruik (bijvoorbeeld kampeerterrein)

ha

Oppervlakte overige grond (bijvoorbeeld erf, gebouwen, sloten) 2,00 ha

__________+

Totale oppervlakte van het bedrijf in Nederland 34,03 ha

 

Private overeenkomst
U kunt een private overeenkomst opstellen om het recht op toegang op betalingsrechten over te nemen of om de referentiewaarde
van 2014 over te dragen. De schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk 14 mei 2015 door beide partijen zijn ondertekend.

Heeft u een private overeenkomst afgesloten? Ja Nee

Ik ben verwerver:

Ik heb de referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten) gekocht of gehuurd met een private overeenkomst

Ik heb recht op betalingsrechten overgedragen gekregen

Ik ben vervreemder:

Ik heb de referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten) verkocht of verhuurd met een private overeenkomst

Koop/huur referentiewaarde 2014

Ik heb de referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten) gekocht of gehuurd met een private overeenkomst. Vul hieronder per
overgenomen perceel de gegevens van de vervreemder in en het soort overeenkomst.

Nr. Ha Relatienr Naam vervreemder Soort

16 8,24 huur

11 1,30 huur

10 5,81 huur

14 4,79 huur
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Private overeenkomst (vervolg)
Ik heb de referentiewaarde 2014 (inclusief betalingsrechten) verkocht of verhuurd met een private overeenkomst. Geef per private
overeenkomst de oppervlakte op die is overgedragen en de gegevens van de verwerver.
Ik wil dat de bij deze private overeenkomst(en) betrokken betalingsrechten op basis van mijn referentiewaarde 2014 worden
vastgesteld, en aansluitend overgedragen.

Ha Relatienr Naam verwerver Soort

5,13 verhuur

3,89 verhuur

4,01 verhuur
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Dieren
op 1 april 2015

Heeft u dieren op 1 april 2015?

Ja

Nee

Voor welke dieren heeft u huisvesting op 1 april 2015?

Rundvee

Varkens

Kippen

Kalkoenen

Eenden

Schapen en geiten

Konijnen

Nertsen

15-06-2015 20:28:37
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Beweiding en excretie 2015
Heeft u in 2015 grasland dat u gebruikt voor beweiding van graasdieren?

Ja

Nee

Maakt u gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie?

Ja

Nee

Beweiding in 2014
Had u in het weideseizoen 2014 melkgevende melkkoeien op uw bedrijf?

Ja

Nee

15-06-2015 20:28:37
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Toediening dierlijke mest
Heeft u op uw bedrijf dierlijke mest toegediend in de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015?

Ja

Nee

Welke mestsoort heeft u toegediend? (meerdere antwoorden mogelijk)

Vaste mest

Drijfmest

Waarop heeft u drijfmest toegediend?

Grasland

Bouwland

15-06-2015 20:28:37
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Toediening dierlijke mest (vervolg)
Drijfmest: werkresultaat mesttoedoening % van de toegediende drijfmest

op onbeteeld
bouwland

op beteeld bouwland

bouwlandinjecteur: d.m.v. injectietanden direct in de grond
gebracht

100 n.v.t.

bovengronds: in één werkgang op de grond gebracht en
ondergewerkt

n.v.t.

de mest ligt verdeeld over het perceel zoals bij breedwerpig
bovengronds toedienen of bij een machine ver boven de grond
houden

n.v.t.

de mest is geheel in de grond gebracht in sleufjes zoals bij juist
gebruik van een zodenbemester

Totaal 100 0

Welk deel (%) van de drijfmest is via een sleepslang aangevoerd
naar de bemester?

gewassen % van de toegediende drijfmest

Graan

Graszaad-luzerne

Overig

Totaal 0

Mest be- en verwerking
Bewerkt of verwerkt u mest op uw bedrijf?

Ja

Nee

15-06-2015 20:28:37
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Over deze opgave
Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld?

Zelf

Adviseur

 

 uur  min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het inlezen / verzamelen van informatie voor het invullen van de opgave
exclusief het bijwerken van de perceelsregistratie?

15 : 00

 

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de opgave exclusief het bijwerken van de
perceelsregistratie?

10 : 00

Ondertekening

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)

E-mailadres

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.

Elektronisch ondertekend op

door

BSN

Relatienummer

KvK-nummer

@hotmail.com

15-06-2015 20:28:37

DLV Plant B.V.
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overzicht
Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016

8533461

@hotmail.com

*8533461CD001 *

DLV Plant B.V.
Agro Business Park 65
WAGENINGEN

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Naam

Woonplaats
Telefoonnummer

E-mailadres
Relatienummer
Aanvraagnummer

Adres

Naam
Adres
Woonplaats

Relatienummer

Uw gegevens

Gemachtigde

Mobiel telefoonnummer :

KvK-nummer :

KvK-nummer :

BSN :

BSN :

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Overzicht ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 KVK 13-05-2016 20:23
Pagina 1 van 13
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Relatiegegevens
Relatiegegevens

Naam

Adres

Woonplaats

Aanvraagnummer 8533461

KvK-nummer

SBI-code hoofdactiviteit 0161

SBI-code nevenactiviteit(en) 0111, 0113, 0119

IBAN

Rechtsvorm Eenmanszaak

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres @hotmail.com

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig?

Ja

Nee

Heeft u uw bedrijf volledig beëindigd of bent u in 2016 niet actief als agrarisch ondernemer?

(U houdt, bedrijfs- of hobbymatig, op 1 april 2016 géén dieren. Vanaf 15 mei 2016 heeft u géén grond in gebruik.)

Ja

Nee

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Biologische landbouw
op 15 mei 2016

Past u op het bedrijf een door SKAL gecontroleerde biologische productiewijze toe?

Ja

Nee

Bedrijfsvorm en bedrijfsleiding
Is uw bedrijf een rechtspersoon?

Ja (o.a. BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie)

Nee (natuurlijk persoon/eenmanszaak, maatschap, VOF, CV)

Bedrijfshoofd/bedrijfsleider

Geboortejaar

Geslacht Man

Vrouw

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2015 tot en met
maart 2016 op dit bedrijf

38 uur of meer

Meewerkende familie
Aantal familieleden dat op het bedrijf meewerkte van april 2015 tot en met maart 2016. Het gaat om 1e en 2e graads
familie van 16 jaar of ouder, inclusief levenspartner.

 

 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 mannen

Aantal vrouwen

Hoeveel van deze personen hebben andere betaalde werkzaamheden?

 als hoofdactiviteit als nevenactiviteit  

Aantal personen          

Regelmatig meewerkende personen
Aantal personen dat regelmatig werkte op het bedrijf van april 2015 tot en met maart 2016. Het gaat om personen
van 16 jaar of ouder, met een contract voor onbepaalde tijd.

 

 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 mannen

Aantal vrouwen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Niet-regelmatig meewerkende personen
Totale arbeidstijd van personen die niet-regelmatig werkten op het bedrijf van april 2015 tot en met maart 2016. Het
gaat om personen van 16 jaar of ouder.

 

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

volledige werkdagen

 

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

5 volledige werkdagen

Dagelijkse leiding
Wie is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding?

Bedrijfshoofd

Iemand anders

Heeft het bedrijfshoofd andere betaalde werkzaamheden?

Nee

Ja, als hoofdactiviteit

Ja, als nevenactiviteit

Opleiding
Wat is de hoogste opleiding van de persoon met de dagelijkse leiding?

Voltooide middelbare beroepsopleiding of niet voltooide hogere beroepsopleiding

Was dit een agrarische opleiding?

Ja

Nee

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Regelingen
Geef hieronder aan voor welke regelingen u in 2016 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen. Informatie
over de voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave

Betalingsrechten

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja Nee

Extra betaling jonge landbouwers Ja Nee

Toekenning uit Nationale reserve

Betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve voor starters Ja Nee

Betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers Ja Nee

Betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve voor percelen die voor het algemeen belang
werden gebruikt en nu weer in gebruik zijn als landbouwgrond.

Ja Nee

Overige regelingen

Diergezondheidsfonds
Wilt u in aanmerking komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen? Dit kan alleen als u tussen
15 mei 2016 en 15 mei 2017 runderen, varkens, kippen, kalkoenen, eenden, schapen en/of geiten gaat
houden.

Ja Nee

Graasdierpremie
U kunt graasdierpremie aanvragen als u schapen of runderen (vrouwelijk vleesvee) laat grazen op
gronden die niet meetellen als subsidiabele landbouwgrond. Bijvoorbeeld heide, duinen en kwelders.

Ja Nee

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering Ja Nee

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)

Ja Nee

Vergroening
Ecologisch aandachtsgebied

Algemene lijst

Duurzaamheidscertificaat

Collectieve invulling

Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben. Ik voldoe aan de voorwaarden in de toelichting.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Grond
Heeft u op 15 mei 2016 grond in Nederland in gebruik of beheer?

Ja

Nee

Wilt u in 2016 gebruik maken van de hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden?

Ja

Nee

Heeft u op 15 mei 2016 tuinbouw onder glas of overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt of witloftrek)?

Ja

Nee

Had u in (een deel van) 2015 glasopstanden in gebruik die werden verwarmd met aardgas en/of warmte van
derden?

Ja

Nee

Heeft u op 15 mei 2016 grond in België en/of Duitsland in gebruik?

Ja

Nee

Volgorde uitbetalen betalingsrechten
Heeft u voldoende grond in gebruik om al uw betalingsrechten in te zetten voor uitbetaling?

Ja

Nee

Al uw betalingsrechten kunnen in aanmerking komen voor betaling. U hoeft niet te kiezen voor een andere volgorde.

Samenvatting GLB / Betalingsrechten
 Totaal

   Oppervlakte Aantal  
percelen  

Betalingsrechten

Opgegeven oppervlakte voor uitbetalen
betalingsrechten en vergroeningsbetaling

31,16 ha 5

 

Opgegeven oppervlakte subsidiabele
landbouwgrond

31,16 ha 5

Bouwland 31,16 ha 5
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Blijvend grasland 0,00 ha 0

Tijdelijk grasland 0,00 ha 0

Vlinderbloemigen 0,00 ha 0

Braak 0,00 ha 0

 

Grondslag 5% EA verplichting 31,16 ha 5

Nationale reserve voor grond die in 2015 voor het
algemeen belang werd gebruikt

0,00 ha 0

Percelen met noemenswaardige hinder 0,00 ha 0

Ecologisch aandachtsgebied

Oppervlakte voor EA (opgegeven oppervlakte x
weegfactor)

7,70 ha 4

EA, bouwland 0,00 ha 0

EA, anders dan bouwland 0,00 ha 0

EA, volgteelt 7,70 ha 4

Op basis van de opgegeven percelen voldoet u aan de norm voor EA.

Gewasdiversificatie

Oppervlakte grootste gewas 20,42 ha  

Percentage t.o.v. totaal bouwland 65,53 %  

Oppervlakte twee grootste gewassen 25,91 ha  

Percentage t.o.v. totaal bouwland 83,15 %  

Op basis van de opgegeven percelen voldoet u aan de norm voor gewasdiversificatie.

Biologisch

Biologisch 0,00 ha 0

In omschakeling naar biologisch, op certificaat 0,00 ha 0

In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat 0,00 ha 0
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De percelen die u heeft opgegeven voor grondgebonden regelingen voldoen volgens u aan de voorwaarden.

Samenvatting grond
Totaal bedrijf Mest

Oppervlakte
Aantal

percelen
GLB/Bet.rechten

Oppervlakte
Aantal

percelen

Totaal grond in gebruik of beheer 31,16 ha 5 31,16 ha 5

Opgegeven oppervlakte per gewas

Maïs, snij- 5,49 ha 1 5,49 ha 1

Tarwe, winter- 20,42 ha 2 20,42 ha 2

Gerst, zomer- 5,25 ha 2 5,25 ha 2

Opgegeven oppervlakte per gebruikstitel

Overige exploitatievormen 31,16 ha 5 31,16 ha 5

Volgteelten

Opgegeven oppervlakte 25,67 ha 4   

Opgegeven oppervlakte fosfaatdifferentiatie

PAL-waarde (grasland) 0,00 ha 0   

Pw-waarde (bouwland) 31,16 ha 5   

Klopt het overzicht van opgegeven percelen en aangevraagde grondgebonden regelingen? De percelen die u heeft opgegeven voor
grondgebonden regelingen voldoen volgens u aan de voorwaarden.
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Bedrijfsoppervlakte
op 15 mei 2016

Grond in Nederland

Gewassen open grond 31,16 ha

Landschapselementen SNL-a 0,00 ha

Tuinbouw onder glas 0,00 ha

 

Grond geschikt voor landbouw (exclusief braak) maar niet zo in gebruik (bijvoorbeeld kampeerterrein) ha

Overige grond (bijvoorbeeld erf, gebouwen, sloten) 2,00 ha

Totaal bedrijfsoppervlakte in Nederland 33,16 ha

 

Dieren
Heeft u dieren op 1 april 2016?

Ja

Nee

Voor welke dieren heeft u huisvesting op 1 april 2016?

Rundvee

Varkens

Kippen

Kalkoenen

Eenden

Schapen en geiten

Konijnen

Nertsen
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Verbrede landbouw
Welke verbrede landbouwactiviteit(en) voert u uit op uw bedrijf?

Toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding

Verwerken landbouwproducten

Verkopen landbouwproducten aan de consument

Zorglandbouw

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van een beheerovereenkomst

Energieproductie door opwekking van hernieuwbare energie voor eigen gebruik (niet de teelt van energiegewassen)

Energieproductie door opwekking van hernieuwbare energie voor levering aan derden (niet de teelt van energiegewassen)

Aquacultuur

Agrarisch loonwerk voor derden

Niet-agrarisch loonwerk voor derden

Stalling van goederen (zoals caravans of boten) of dieren (zoals dierenpension) van derden

Boerderij educatie

Agrarische kinderopvang

Geen van bovenstaande

Beregening
Deze vragen vult u niet in voor teelten onder glas en beregening om nachtvorstschade in de fruitteelt te bestrijden.

 

Welke oppervlakte landbouwgrond kunt u beregenen met de voor u beschikbare hulpmiddelen? 0,00 ha

 

Welke oppervlakte heeft u tenminste eenmaal beregend van april 2015 tot en met maart 2016? 0,00 ha

Bodembewerking en -conservering op bouwland
Op welke manier heeft u uw bouwland bewerkt van april 2015 tot en met maart 2016?

Kerende bodembewerking (ploeg, spitmachine) ha

Niet kerende bodembewerking (minimale bewerking) 30,00 ha

Geen bodembewerking (direct zaaimethode) ha

 

Welke vorm(en) van bodemconservering heeft u gebruikt op bouwland in de afgelopen winterperiode?

Normale wintergewassen ha

Bodembedekkers of tussengewassen ha

Plantenresten ha

Onbeteelde grond ha

Meerjarig gewas aangeplant vóór 1 april 2015 ha

Drie of meerjarige teelten ha
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Beweiding en excretie 2016
Heeft u in 2016 grasland dat u gebruikt voor beweiding van graasdieren?

Ja

Nee

Maakt u gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie?

Ja

Nee

Beweiding in 2015
Had u in het weideseizoen 2015 melkgevende melkkoeien op uw bedrijf?

Ja

Nee

Toediening dierlijke mest
Heeft u op uw bedrijf dierlijke mest toegediend in de periode van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016?

Ja

Nee

Geef van de totale hoeveelheid toegediende mest de verdeling per mestsoort aan

 % van de toegediende mest

Vaste mest

Drijfmest 100

Totaal 100
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Toediening dierlijke mest (vervolg)
Drijfmest: werkresultaat mesttoediening

U maakt hier per werkresultaat een verdeling van de totaal toegediende m3 drijfmest op grasland en bouwland. Geef de verdeling
in percentages aan, de totalen bij elkaar opgeteld is 100%.

Resultaat mesttoediening Hoeveelheid toegediende drijfmest

Grasland Bouwland

Niet beteeld Beteeld

Mest direct in de grond ingebracht
Bouwlandinjecteur d.m.v. injectietanden

%

Mest op de grond gebracht en ondergewerkt
Bovengronds, in één werkgang

%

Mest ligt verdeeld over het perceel
- Breedwerpig bovengronds toedienen
- Machine ver boven de grond houden

% %

Mest ligt in strookjes op de grond
- Bij juist gebruik van een sleepvoetmachine
- Gebruik sleufkouter/zodenbemester die geen sleuf maakt en niet
snijdt

%

Mest ligt deels in sleufjes in de grond en deels op de grond
- Gebruik sleufkouter
- Ondiep werken met zodenbemester

%

Mest geheel in sleufjes in de grond gebracht
- Bij juist gebruik zodenbemester

% 100 % 0 %

Totalen 0 % 100 % 0 %

Welk deel (in %) van de drijfmest is via een slang aangevoerd naar de
bemester?

% % %

Mest be- en verwerking
Bewerkt of verwerkt u mest op uw bedrijf?

Ja

Nee
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Over deze opgave
De overheid weet dat de administratieve lasten die deze opgave met zich meebrengt hoog zijn. Door het beantwoorden van deze
vragen geeft u ons een indicatie van de tijd die u nodig had om de opgave in te vullen. De tijd die u heeft besteed aan het
bijwerken van uw percelen, telt u hier niet mee.

 

Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld?

Zelf

Adviseur

 uur min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het inlezen / verzamelen van informatie voor het invullen van de opgave exclusief het
bijwerken van de perceelsregistratie?

03 00

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de opgave exclusief het bijwerken van de perceelsregistratie?
07 00

E-mailadres voor ontvangstbevestiging

Uw e-mailadres voor de ontvangstbevestiging @hotmail.com

Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres @hotmail.com

E-mailadres adviseur voor de ontvangstbevestiging

Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur

Ondertekening

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)

E-mailadres

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.

Elektronisch ondertekend op

door

BSN

Relatienummer

KvK-nummer

@hotmail.com

13-05-2016 20:23:29

DLV Plant B.V.
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overzicht
Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2017

8601443

Delphy B.V.
Agro Business Park 65
6708 PV WAGENINGEN

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Naam

Woonplaats
Relatienummer

Aanvraagnummer

Adres

Naam
Adres
Woonplaats

Relatienummer

Uw gegevens

Gemachtigde

KvK-nummer :

KvK-nummer :
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Relatiegegevens
Naam

Adres

Woonplaats

Aanvraagnummer 8601443

KvK-nummer

Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit 0161

Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en) 0111, 01134, 0119

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

IBAN

Rechtsvorm Eenmanszaak

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres @hotmail.com

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig? Ja

Nee

Heeft u uw bedrijf volledig beëindigd of bent u in 2017 niet actief als agrarisch ondernemer?

Ja, ik heb mijn bedrijf volledig beëindigd.

Ja, ik ben in 2017 niet actief als agrarisch ondernemer. Er worden, bedrijfs- of hobbymatig, op 1 april 2017 géén dieren
gehouden en vanaf 15 mei 2017 is er geen grond in gebruik.

Nee

E-mailadres

Dit e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van de ontvangstbevestiging. Ook kunnen wij het gebruiken voor het versturen
van een herinnering of een melding over uw ingediende opgave.

E-mailadres @hotmail.com

Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres @hotmail.com

E-mailadres adviseur @delphy.nl

Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur @delphy.nl
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Biologische landbouw
op 15 mei 2017

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

Ja

Nee

Levering aan consument
Levert u rechtstreeks of via één tussenschakel producten aan de consument? Het gaat om producten die op uw bedrijf worden
geproduceerd of verwerkt en geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Ja

Nee

Niet bekend
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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

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2016 tot en met maart 2017 op dit bedrijf 38 uur of meer

Meewerkende familie
Aantal meewerkende familieleden

Vul het aantal familieleden in dat op het bedrijf werkte van april 2016 tot en met maart 2017. Het gaat om:

- 1e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn ouders en kinderen.

- 2e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn broers, zussen, grootouders en kleinkinderen.

- uw levenspartner, als u getrouwd bent of een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft.

De persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven, geeft u hier niet op.

 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 mannen

Aantal vrouwen

Regelmatig meewerkende personen
Aantal regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal personen in dat regelmatig werkte op het bedrijf van april 2016 tot en met maart 2017. Het gaat om personen van
16 jaar of ouder, met een contract voor onbepaalde tijd.

Iemand die maar een deel van deze periode regelmatig gewerkt heeft geeft u alleen op als dit kwam door:

- het in de loop van de periode beginnen of stoppen met werken voor het bedrijf.

- afwezigheid door vakantie, ziekte, ongeval of overlijden.

- het stil komen liggen van het werk door overmacht, bijvoorbeeld overstroming of brand.

- bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een teelt die alleen een deel van het jaar plaatsvindt.

Seizoenarbeiders en de persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven geeft u hier niet op.

 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 mannen

Aantal vrouwen
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Niet-regelmatig meewerkende personen
Totale arbeidstijd niet-regelmatig meewerkende personen

Vul de totale arbeidstijd in van personen die niet-regelmatig werkten op het bedrijf van april 2016 tot en met maart 2017. Het
gaat om personen van 16 jaar of ouder.

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

0 volledige werkdagen

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

0 volledige werkdagen
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Regelingen
Geef aan voor welke regelingen u in 2017 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen. Informatie over de
voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave

Betalingsrechten

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja

Nee

Extra betaling jonge landbouwers Ja

Nee

Toekenning uit Nationale reserve

Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Ja

Nee

Nationale reserve voor starters

Nationale reserve voor jonge landbouwers

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
Wilt u in aanmerking komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen? Dit kan alleen als u tussen
15 mei 2017 en 15 mei 2018 runderen, varkens, kippen, kalkoenen, eenden, schapen en/of geiten gaat
houden.

Ja

Nee

Graasdierpremie
U kunt graasdierpremie aanvragen als u schapen of runderen (vrouwelijk vleesvee) laat grazen op
gronden die niet meetellen als subsidiabele landbouwgrond. Bijvoorbeeld heide, duinen en kwelders.

Ja

Nee

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

Ja

Nee

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)

Ja

Nee

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.
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Verbonden bedrijf

Bent u met andere rechtspersonen verbonden en heeft u volledige zeggenschap in de vorm van
eigendom of een meerderheidsbelang in de andere rechtspersoon of rechtspersonen?

Ja

Nee

Is één van de rechtspersonen binnen de groep uitgesloten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?
(Uitgesloten zijn luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, vastgoeddiensten, permanente sport- of
recreatiegebieden, publiekrechtelijke rechtspersonen en zelfstandig bestuursorganen).

Ja

Nee

Vergroening
Ecologisch aandachtsgebied

Op welke manier vult u het ecologisch aandachtsgebied in?

Algemene lijst

Duurzaamheidscertificaat

Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben.
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Grond
Grond in gebruik

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

Heeft u op 15 mei 2017 grond in Nederland in gebruik of beheer? Ja

Nee

Heeft u op 15 mei 2017 grond in België en/of Duitsland in gebruik? Ja

Nee

Fosfaat

Wilt u in 2017 gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm?

Nee

Ja, ik maak gebruik van reparatiebemesting voor fosfaatarme en -fixerende gronden (PAL lager dan 16, Pw lager dan 25)

Ja, ik maak gebruik van fosfaatdifferentiatie voor percelen met een neutrale of lage fosfaattoestand

Vul bij de bemonsterde percelen de PAL- en Pw-waarden in. De PAL- en Pw-waarden die u in 2016 heeft opgegeven, worden
vooringevuld in deze opgave.

Ik verklaar dat ik de vooringevulde gegevens controleer en aanpas als die niet correct zijn.

Tuinbouw in 2017

Heeft u op 15 mei 2017 tuinbouw onder glas of overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt of
witloftrek)?

Ja

Nee

Tuinbouw in 2016

Had u in (een deel van) 2016 warmtekrachtinstallaties (glastuinbouw en/of tuinbouw overig)? Ja

Nee

Had u in (een deel van) 2016 glasopstanden in gebruik die werden verwarmd met aardgas en/of warmte van
derden?

Ja

Nee

Volgorde uitbetaling betalingsrechten
Heeft u voldoende grond opgegeven voor uitbetaling betalingsrechten om alle rechten uit te laten betalen die
u in gebruik heeft?

Ja

Nee

Heeft u meer betalingsrechten in gebruik dan grond? Dan kunt u een deel van de betalingsrechten niet laten uitbetalen. RVO.nl
heeft een standaardvolgorde voor de uitbetaling waarbij u zo veel mogelijk betalingsrechten behoudt. Betalingsrechten die dreigen
te vervallen, komen het eerst in aanmerking. Daarna de betalingsrechten met de hoogste waarde.

Volgorde uitbetaling

Wilt u een andere volgorde dan de standaard volgorde?

Nee, ik kies voor de standaardvolgorde.

Ik wil uitbetaling in de volgorde van de hoogste waarde eerst, ook als hierdoor (extra) betalingsrechten vervallen.

Ik wil zelf bepalen in welke volgorde mijn betalingsrechten worden uitbetaald. Ik geef hieronder de volgorde van uitbetaling
aan.

Klik op het betalingsrecht dat u wilt verplaatsen en gebruik de pijltjes om het betalingsrecht naar boven of naar beneden te
verplaatsen. Gaat u nog betalingsrechten (ver)kopen of (ver)huren? Regel dan eerst de overdracht. Na het melden van de
overdracht worden de wijzigingen direct verwerkt in onderstaande lijst.

Betalingsrecht Omvang Waarde

1 1241883 1,00 277,40
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Betalingsrecht Omvang Waarde

2 1241878 1,00 277,40

3 1241880 1,00 277,40

4 1241884 1,00 277,40

5 1241879 1,00 277,40

6 1241881 1,00 277,40

7 1241882 1,00 277,40

8 1455708 1,00 263,61

9 1455709 1,00 263,61

10 1455710 1,00 263,61

11 1455711 1,00 263,61

12 1455712 1,00 263,61

13 1455713 1,00 263,61

14 1455714 1,00 263,61

15 1455716 1,00 263,61

16 1455715 1,00 263,61

17 1455717 1,00 263,61

18 1455718 1,00 263,61

19 1455721 0,03 7,91

20 1455719 1,00 263,61

21 1455720 1,00 263,61

22 1455722 1,00 263,61

23 1455723 1,00 263,61

24 1455724 1,00 263,61

25 1455725 1,00 263,61

26 1455727 1,00 263,61

27 1455726 1,00 263,61

28 1455728 1,00 263,61

29 1455729 1,00 263,61
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Dieren

Welke dieren houdt u op 1 april 2017?

Rundvee

Varkens

Kippen

Eenden voor vleesproductie (inclusief ouderdieren), kalkoenen, ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes,
patrijzen, struisvogels, vleesduiven

Paarden, pony's, ezels

Schapen, geiten

Konijnen

Nertsen

Damherten, Midden-Europese edelherten, knaagdieren, waterbuffels

Geen van bovenstaande

Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2017? Geef gehuurde stallen en stallen waar op 1 april geen dieren
worden gehouden ook op.

Rundvee

Varkens

Kippen

Kalkoenen

Eenden

Schapen

Geiten

Konijnen

Nertsen

Geen van bovenstaande
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Beweiding en excretie 2017
Heeft u in 2017 grasland dat u gebruikt voor beweiding van graasdieren? Ja

Nee

Bedrijfsspecifieke excretie

U kunt als melkveehouder gebruik maken van bedrijfsspecifieke excretie (BEX). Hiermee toont u aan dat uw melkvee minder
stikstof en fosfaat produceert dan de wettelijke forfaitaire norm. Geef hieronder aan of u hier gebruik van maakt. Het gaat dus niet
om deelname aan de KringloopWijzer.

Maakt u gebruik van de bedrijfsspecifieke excretie? Ja

Nee

Beweiding in 2016
Had u in het weideseizoen 2016 melkgevende melkkoeien op uw bedrijf? Ja

Nee

Beweiding vrouwelijk jongvee

Had u in het weideseizoen 2016 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij op uw bedrijf? Ja

Nee

Mestbehandeling en -verwerking
in 2017

Op welke manier(en) wordt de dierlijke mest op uw bedrijf behandeld?

Composteren

Hygiëniseren

Scheiden

Vergisten

Andere manier

Op mijn bedrijf wordt geen mest behandeld.

Op welke manier(en) wordt de dierlijke mest verwerkt die op uw bedrijf is geproduceerd?

Bewerken tot een mengsel van gedroogd digistaat en verwerkt categorie 1-materiaal, bedoeld in artikel b8 van verordering
(EG) nr. 1069/2009.

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

Export

Verbranden of vergassen tot as waarin maximaal 10% organische stof aanwezig is.

Andere manier

Er wordt geen dierlijke mest van mijn bedrijf verwerkt.
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Over deze opgave
De overheid weet dat de administratieve lasten die deze opgave met zich meebrengt hoog zijn. Door het beantwoorden van deze
vragen geeft u ons een indicatie van de tijd die u nodig had om de opgave in te vullen.

Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld? Zelf

Adviseur

Tijd nodig voor bijwerken perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave

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

05 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het bijwerken van de perceelsregistratie? 04 uur 00 min

Tijd nodig voor invullen Gecombineerde opgave

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

06 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de Gecombineerde opgave? 05 uur 00 min

Ondertekening

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)

E-mailadres

@delphy.nl

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.

Elektronisch ondertekend op

door

@hotmail.com

08-05-2017 11:53:04

Delphy B.V.
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overzicht
Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2018

Naam
KvK-nummer

Relatienummer

10-05-2018 om 13:54 uurDatum ingediend

8713943Aanvraagnummer

Naam Delphy B.V.
KvK-nummer

Relatienummer
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Relatiegegevens
Naam

Adres

Woonplaats

Aanvraagnummer 8713943

KvK-nummer

Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit 0161

Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en) 0111, 01134, 01193

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

IBAN

Rechtsvorm Eenmanszaak

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres @hotmail.com

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig? Ja

Nee

Geef aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik ben helemaal gestopt. Ik houd op 1 april 2018 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op of na 15 mei 2018 geen
landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt of witloftrek.

Ik ben tijdelijk niet actief. Ik houd op 1 april 2018 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op 15 mei 2018 geen
landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt of witloftrek.

Geen van bovenstaande.

E-mailadres

Dit e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van de ontvangstbevestiging. Ook kunnen wij het gebruiken voor het versturen
van een herinnering of een melding over uw ingediende opgave.

E-mailadres @hotmail.com

Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres @hotmail.com

E-mailadres adviseur

Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur
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Biologische landbouw
op 15 mei 2018

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

Ja

Nee
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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

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2017 tot en met maart 2018 op dit bedrijf 38 uur of meer

Meewerkende familie
Aantal meewerkende familieleden

Vul het aantal familieleden in dat op dit bedrijf werkte van april 2017 tot en met maart 2018. Het gaat om:
- 1e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn ouders en kinderen.
- 2e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn broers, zussen, grootouders en kleinkinderen.
- uw levenspartner, als u getrouwd bent of een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft.

De persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven, geeft u hier niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen
mee als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.

 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 meewerkende personen
Aantal regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal personen in dat regelmatig op dit bedrijf werkte van april 2017 tot en met maart 2018. Het gaat om personen van
16 jaar of ouder, met een contract voor onbepaalde tijd.

Iemand die maar een deel van deze periode regelmatig gewerkt heeft geeft u alleen op als dit kwam door:
- het in de loop van de periode beginnen of stoppen met werken voor het bedrijf.
- afwezigheid door vakantie, ziekte, ongeval of overlijden.
- het stil komen liggen van het werk door overmacht, bijvoorbeeld overstroming of brand.
- bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een teelt die alleen een deel van het jaar plaatsvindt.

Seizoenarbeiders en de personen die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider en meewerkende familie zijn opgegeven geeft u hier
niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen
mee als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.

 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 meewerkende personen
Aantal werkdagen niet-regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal volledige werkdagen in van personen die niet-regelmatig op dit bedrijf werkten van april 2017 tot en met maart
2018. Het gaat om personen van 16 jaar of ouder.
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Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

volledige werkdagen

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

volledige werkdagen
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Dieren

Welke dieren houdt u op 1 april 2018?

Rundvee

Varkens

Schapen

Geiten

Ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels, vleesduiven

Paarden, pony's, ezels

Konijnen

Nertsen

Damherten, Midden-Europese edelherten, knaagdieren, waterbuffels

Geen van bovenstaande

Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2018? Geef gehuurde stallen en stallen waar op 1 april geen dieren
worden gehouden ook op.

Rundvee (alleen opgeven als u op 1 april 2018 een UBN voor rundvee heeft)

Varkens

Kippen

Eenden

Kalkoenen

Konijnen

Nertsen

Geen van bovenstaande
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Regelingen
Geef aan voor welke regelingen u in 2018 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen. Informatie over de
voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave

Betalingsrechten

Volgens onze huidige registratie heeft u op 15 mei 2018 21,64 betalingsrechten met een waarde van € 5879,63 in gebruik. Het
aantal betalingsrechten kan nog wijzigen, door bijvoorbeeld het verwerken van een overdracht, het vervallen van betalingsrechten
of de toewijzing van extra rechten uit de nationale reserve.

Gaat u nog betalingsrechten (ver)kopen of (ver)huren?
Als de overdracht uiterlijk 15 mei 2018 is gemeld, kan de koper/huurder de rechten nog in het lopende subsidiejaar laten
uitbetalen.

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja

Nee

Extra betaling jonge landbouwers Ja

Nee

Heeft uw bedrijf eerder de extra betaling voor jonge landbouwers toegekend gekregen? Ja

Nee

Toekenning uit Nationale reserve

Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Ja

Nee

Nationale reserve voor starters

Nationale reserve voor jonge landbouwers

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.

Nationale reserve voor percelen met een niet-subsidiabele N-code in 2015, 2016 of 2017
Alleen voor percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend. Deze percelen waren door ons op
basis van de provinciale natuurbeheerplankaarten aangemerkt als niet-subsidiabele grond.

Overige regelingen

Diergezondheidsfonds
Wilt u in aanmerking komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen? Dit kan alleen als u tussen
15 mei 2018 en 15 mei 2019 runderen, varkens, kippen, kalkoenen, eenden, schapen en/of geiten gaat
houden.

Ja

Nee

Graasdierpremie
U kunt graasdierpremie aanvragen als u schapen of runderen (vrouwelijk vleesvee) laat grazen op
gronden die niet meetellen als subsidiabele landbouwgrond. Bijvoorbeeld heide, duinen en kwelders.

Ja

Nee

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

Ja

Nee

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)

Ja

Nee

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.

Jonge landbouwers
U heeft aangegeven dat u betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers en/of de extra betaling voor jonge
landbouwers wilt ontvangen. Hiervoor hebben wij het BSN van de jonge landbouwer(s), de geboortedatum en de startdatum
zeggenschap nodig.
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BSN Geboortedatum (dd-mm-jjjj) Startdatum zeggenschap (dd-mm-jjjj)

03-06-2008

Ik verklaar dat de jonge landbouwer(s) niet eerder zeggenschap over een ander landbouwbedrijf heeft (hebben) gehad. En dat de
jonge landbouwer(s) vanaf genoemde datum een daadwerkelijk langdurige zeggenschap heeft (hebben) in dit bedrijf. Ik geef
toestemming om deze gegevens te verwerken voor de controle van deze regeling.

Vergroening
Ecologisch aandachtsgebied

Op welke manier vult u het ecologisch aandachtsgebied in?

Algemene lijst

Duurzaamheidscertificaat

Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben.
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Tuinbouw
Tuinbouw in 2018

Heeft u op 15 mei 2018 tuinbouw onder glas of overige tuinbouw (bollenbroei, paddenstoelenteelt of
witloftrek)?

Ja

Nee

Tuinbouw in 2017

Had u in (een deel van) 2017 verwarmde glasopstanden in gebruik? Ja

Nee

Exploiteerde u op 31 december 2017 één of meer warmtekrachtinstallaties? Ja

Nee
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Mestbehandeling en -verwerking
in 2018

Hoe wordt de dierlijke mest op uw bedrijf behandeld?

Composteren

Hygiëniseren

Scheiden

Vergisten

Andere manier

Ik weet nog niet of ik dierlijke mest laat behandelen of nog niet op welke manier.

Op mijn bedrijf wordt geen mest behandeld.

Hoe wordt de dierlijke mest verwerkt die op uw bedrijf is geproduceerd?

Bewerken tot een mengsel van gedroogd digestaat en verwerkt categorie 1-materiaal zoals staat in artikel 8 van verordening
(EG) nr. 1069/2009.

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

Export

Verbranden of vergassen tot as waarin maximaal 10% organische stof aanwezig is.

Andere manier

Ik weet nog niet of ik dierlijke mest laat verwerken of nog niet op welke manier.

Er wordt geen dierlijke mest van mijn bedrijf verwerkt.

Opslag dierlijke mest
Had u een opslag voor dierlijke mest in de periode augustus 2017 tot en met februari 2018? Gehuurde
opslag en een opslag die niet gebruikt is telt ook mee.

Ja

Nee
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Over deze opgave
Wilt u één of meer brancheorganisaties machtigen om gegevens van u te ontvangen? Het gaat alleen om gegevens die nodig zijn
voor de uitvoering van de verbindend verklaarde regels van een brancheorganisatie. Geeft u de machtiging? Dan krijgt de
brancheorganisatie gegevens die u opgeeft in de Gecombineerde opgave. Bijvoorbeeld dieren, gewassen en de oppervlaktes van
de percelen. Vraagt u in de opgave een subsidie aan? Deze gegevens worden niet doorgegeven als u deze machtiging afgeeft.

Ja, ik machtig de brancheorganisatie(s) om gegevens van mij te ontvangen.

Nee, ik geef geen machtiging

 

Administratieve lasten

De overheid weet dat de administratieve lasten die deze opgave met zich meebrengt hoog zijn. Door het beantwoorden van deze
vragen geeft u ons een indicatie van de tijd die u nodig had om de opgave in te vullen.

Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld? Zelf

Adviseur

Tijd nodig voor bijwerken perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave

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

17 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het bijwerken van de perceelsregistratie? 20 uur 00 min

Tijd nodig voor invullen Gecombineerde opgave

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

07 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de Gecombineerde opgave? 11 uur 00 min

Ondertekening

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)

E-mailadres

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.

Elektronisch ondertekend op

door

@hotmail.com

10-05-2018 13:54:04

Delphy B.V.
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Relatiegegevens
Naam

Adres

Woonplaats

Aanvraagnummer 8839933

KvK-nummer

Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit 0161

Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en) 0111, 01134, 01193

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

IBAN

Rechtsvorm Eenmanszaak

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres @hotmail.com

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig? Ja

Nee

Geef aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik ben helemaal gestopt. Ik houd op 1 april 2019 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op of na 15 mei 2019 geen
landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of een andere
teelt in containers of gebouwen.

Ik ben tijdelijk niet actief. Ik houd op 1 april 2019 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op 15 mei 2019 geen
landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of een andere
teelt in containers of gebouwen.

Geen van bovenstaande.

E-mailadres

Dit e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van de ontvangstbevestiging. Ook kunnen wij het gebruiken voor het versturen
van een herinnering of een melding over uw ingediende opgave.

E-mailadres @hotmail.com

Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres @hotmail.com

E-mailadres adviseur

Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur
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Biologische landbouw
op 15 mei 2019

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

Ja

Nee
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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

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2018 tot en met maart 2019 op dit bedrijf 38 uur of meer

Meewerkende familie
Aantal meewerkende familieleden

Vul het aantal familieleden in dat op dit bedrijf werkte van april 2018 tot en met maart 2019. Het gaat om:
- 1e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn ouders en kinderen.
- 2e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn broers, zussen, grootouders en kleinkinderen.
- uw levenspartner, als u getrouwd bent of een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft.

De persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven, geeft u hier niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen
mee als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.

 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 meewerkende personen
Aantal regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal personen in dat regelmatig op dit bedrijf werkte van april 2018 tot en met maart 2019. Het gaat om personen van
16 jaar of ouder, met een contract voor onbepaalde tijd.

Iemand die maar een deel van deze periode regelmatig gewerkt heeft geeft u alleen op als dit kwam door:
- het in de loop van de periode beginnen of stoppen met werken voor het bedrijf.
- afwezigheid door vakantie, ziekte, ongeval of overlijden.
- het stil komen liggen van het werk door overmacht, bijvoorbeeld overstroming of brand.
- bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een teelt die alleen een deel van het jaar plaatsvindt.

Seizoenarbeiders en de personen die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider en meewerkende familie zijn opgegeven geeft u hier
niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen
mee als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.

 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
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Niet-regelmatig meewerkende personen
Aantal werkdagen niet-regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal volledige werkdagen in van personen die niet-regelmatig op dit bedrijf werkten van april 2018 tot en met maart
2019. Het gaat om personen van 16 jaar of ouder.

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

0 volledige werkdagen

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

0 volledige werkdagen
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Dieren

Welke dieren houdt u op 1 april 2019?

Rundvee (exclusief waterbuffels)

Waterbuffels

Varkens

Schapen

Geiten

Ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels, vleesduiven

Paarden, pony's, ezels

Konijnen

Nertsen

Damherten, Midden-Europese edelherten, knaagdieren

Geen van bovenstaande

Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2019? Geef gehuurde stallen en stallen waar op 1 april geen dieren
worden gehouden ook op.

Rundvee (exclusief waterbuffels) (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2019 een UBN heeft)

Waterbuffels (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2019 een UBN heeft)

Varkens (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2019 een UBN heeft)

Kippen (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2019 een UBN heeft)

Eenden (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2019 een UBN heeft)

Kalkoenen (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2019 een UBN heeft)

Konijnen

Nertsen

Geen van bovenstaande
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Regelingen
Geef aan voor welke regelingen u in 2019 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen. Informatie over de
voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave

Betalingsrechten

Volgens onze huidige registratie heeft u op 15 mei 2019 14,92 betalingsrechten met een waarde van € 3922,55 in gebruik. Het
aantal betalingsrechten kan nog wijzigen, door bijvoorbeeld het verwerken van een overdracht, het vervallen van betalingsrechten
of de toewijzing van extra rechten uit de nationale reserve.

Gaat u nog betalingsrechten (ver)kopen of (ver)huren?
Als de overdracht uiterlijk 15 mei 2019 is gemeld, kan de koper/huurder de rechten nog in het lopende subsidiejaar laten
uitbetalen.

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja

Nee

Extra betaling jonge landbouwers Ja

Nee

Toekenning uit Nationale reserve

Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Ja

Nee

Nationale reserve voor starters

Nationale reserve voor jonge landbouwers

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
Wilt u in aanmerking komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen? Dit kan alleen als u tussen
15 mei 2019 en 15 mei 2020 runderen, varkens, kippen, kalkoenen, eenden, schapen en/of geiten gaat
houden.

Ja

Nee

Graasdierpremie
U kunt graasdierpremie aanvragen als u schapen of runderen (vrouwelijk vleesvee) laat grazen op
gronden die niet meetellen als subsidiabele grond. Bijvoorbeeld heide, duinen en kwelders.

Ja

Nee

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

Ja

Nee

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)

Ja

Nee

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.
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Vergroening
Ecologisch aandachtsgebied

Op welke manier vult u het ecologisch aandachtsgebied in?

Algemene lijst

Duurzaamheidscertificaat

Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben.
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Grond
Grond in gebruik

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

Heeft u op 15 mei 2019 grond in Nederland in gebruik of beheer? Ja

Nee

Gebruikt u op 15 mei 2019 grond in België (maximaal 25 km van de Nederlandse grens) en/of Duitsland
(maximaal 20 km van de Nederlandse grens)?

Ja

Nee

Natuur en primaire waterkeringen

Heeft u op 15 mei 2019 grond in gebruik die in eigendom is van een natuurbeherende organisatie? Of grond
die ligt binnen een provinciaal natuurbeheerplan met een natuurbeheertype? Het gaat om alle beheertypes
behalve N00.01.

Ja

Nee

Heeft u op 15 mei 2019 een primaire waterkering in gebruik waar u niet de feitelijke beschikkingsmacht over
heeft?

Ja

Nee

Fosfaat

Wilt u in 2019 gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm?

Nee

Ja, ik maak gebruik van reparatiebemesting voor fosfaatarme en -fixerende gronden (PAL lager dan 16, Pw lager dan 25)

Ja, ik maak gebruik van fosfaatdifferentiatie voor percelen met een neutrale of lage fosfaattoestand

Vul bij de bemonsterde percelen de PAL- en Pw-waarden in. De PAL- en Pw-waarden die u in 2018 heeft opgegeven, worden
vooringevuld in deze opgave.

Ik verklaar dat ik de vooringevulde gegevens controleer en aanpas als die niet correct zijn.
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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 2019

Betalingsrechten in gebruik op 15 mei 2019

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

14,92  

Totale waarde van deze betalingsrechten 3922,55 €

Opgegeven percelen

 Opgegeven
oppervlakte

Aantal
percelen

Subsidiabele landbouwgrond 5,56 ha 2

Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling 5,56 ha 2

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

Uitbetaling betalingsrechten aangevraagd
U heeft niet voor alle betalingsrechten die u in gebruik heeft op 15 mei 2019 uitbetaling aangevraagd.
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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.

 

 Totaal  

 Opgegeven oppervlakte Aantal
percelen

Verdeling voor vergroeningseisen

Subsidiabele landbouwgrond 5,56 ha 2

Blijvend grasland 1,36 ha 1

Bouwland 4,20 ha 1

Braak 0,00 ha 0

Tijdelijk grasland 0,00 ha 0

Vlinderbloemigen 0,00 ha 0

Ecologisch aandachtsgebied (EA)

Grondslag 5% EA-verplichting 4,20 ha 1

Opgegeven voor EA 0,00 ha 0

Gewogen oppervlakte voor EA
(opgegeven oppervlakte x weegfactor)

0,00 ha 0

EA: volgteelten 0,00 ha 0

EA: bouwland (exclusief beheerde randen) 0,00 ha 0

EA: bouwland, beheerde randen 0,00 ha 0

EA: anders dan bouwland 0,00 ha 0

Percentage EA 0 %

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

Gewasdiversificatie

Grootste gewas 4,20 ha  

Percentage van totale oppervlakte bouwland 100,00 %  

Twee grootste gewassen 0,00 ha  

Percentage van totale oppervlakte bouwland 0 %  

Gewasdiversificatie
Op basis van de door u opgegeven percelen bent u vrijgesteld van gewasdiversificatie.

Biologisch

Volledig biologisch 0,00 ha 0

In omschakeling naar biologisch, op certificaat 0,00 ha 0

In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat 0,00 ha 0

Samenvatting Mest en grond
Gebruiksnormen, Mestverwerkingsplicht en Wet grondgebonden groei melkveehouderij

U ziet hier het aantal hectares waarmee u rekent voor de Gebruiksnormen, de Mestverwerkingsplicht en de Wet grondgebonden
groei melkveehouderij. Informatie over het mestbeleid vindt u op www.rvo.nl.

Opgegeven
oppervlakte

Aantal
percelen
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Oppervlakte per gewas

Grasland, blijvend (265) 1,36 ha 1

Uien, zaai- (262) 4,20 ha 1

Totaal 5,56 ha 2

Oppervlakte per gebruikstitel

Eigendom 1,36 ha 1

Overige exploitatievormen 4,20 ha 1

Totaal 5,56 ha 2

 

Volgteelten 0,00 ha 0

Hogere fosfaatgebruiksnorm

Grasland PAL-waarde Laag: minder dan 27 0,00 ha 0

Neutraal: 27-50 0,00 ha 0

Hoog: meer dan 50 0,00 ha 0

Bouwland Pw-waarde Laag: minder dan 36 0,00 ha 0

Neutraal: 36-55 4,20 ha 1

Hoog: meer dan 55 0,00 ha 0

Derogatie

Percentage grasland 24,46 %  

Derogatie
Op basis van de door u opgegeven percelen voldoet u niet aan de norm voor derogatie.

Totale oppervlakte grasland 1,36 ha 1

Blijvend grasland 1,36 ha 1

Totale oppervlakte landbouwgrond 5,56 ha 2
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Tuinbouw
Tuinbouw in 2019

Heeft u op 15 mei 2019 tuinbouw onder glas? Ja

Nee

Heeft u op 15 mei 2019 overige tuinbouw? Hieronder vallen: bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek,
overige teelten in containers en gebouwen.

Ja

Nee

Tuinbouw in 2018

Had u in (een deel van) 2018 verwarmde glasopstanden in gebruik? Ja

Nee

Exploiteerde u op 31 december 2018 één of meer warmtekrachtinstallaties? Ja

Nee
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Mestbehandeling en -verwerking
in 2018

Hoe is in 2018 de dierlijke mest op uw bedrijf behandeld?

Composteren

Hygiëniseren

Scheiden

Vergisten

Andere manier

Op mijn bedrijf is geen mest behandeld in 2018.

Hoe is in 2018 de dierlijke mest verwerkt die op uw bedrijf is geproduceerd?

Bewerken tot een mengsel van gedroogd digestaat en verwerkt categorie 1-materiaal zoals staat in artikel 8 van verordening
(EG) nr. 1069/2009.

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

Export

Verbranden of vergassen tot as waarin maximaal 10% organische stof aanwezig is.

Andere manier

Er is geen dierlijke mest van mijn bedrijf verwerkt in 2018.
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Over deze opgave

De overheid weet dat de administratieve lasten die deze opgave met zich meebrengt hoog zijn. Door het beantwoorden van deze
vragen geeft u ons een indicatie van de tijd die u nodig had om de opgave in te vullen.

Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld? Zelf

Adviseur

Tijd nodig voor bijwerken perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave

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

19 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het bijwerken van de perceelsregistratie? 21 uur 00 min

Tijd nodig voor invullen Gecombineerde opgave

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

21 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de Gecombineerde opgave? 21 uur 00 min
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Ondertekening

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)

E-mailadres

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.

Elektronisch ondertekend op

door

@hotmail.com

08-05-2019 11:06:37

Delphy B.V.
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Relatiegegevens
Naam

Adres

Woonplaats

Aanvraagnummer 8947541

KVK-nummer

Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit 0161

Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en) 0111, 01134, 01193

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

IBAN

Rechtsvorm EENMANSZAAK

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres @hotmail.com

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig? Ja

Nee

Geef aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik ben helemaal gestopt. Ik houd op 1 april 2020 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op of na 15 mei 2020 geen
landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of een andere
teelt in containers of gebouwen.

Ik ben tijdelijk niet actief. Ik houd op 1 april 2020 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op 15 mei 2020 geen
landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of een andere
teelt in containers of gebouwen.

Geen van bovenstaande.

E-mailadres

Het e-mailadres dat u invult gebruiken wij voor het versturen van de ontvangstbevestiging en de nieuwsbrief Gecombineerde
opgave. Ook gebruiken wij dit e-mailadres voor het versturen van een herinnering of een melding over de verstuurde opgave. Vult
u de opgave in als gemachtigde en vraagt u in de opgave uitbetaling Betalingsrechten, aanvraag rechten uit Nationale reserve
en/of uitbetaling graasdierpremie aan? Dan gebruiken we het e-mailadres ook om een bericht te sturen als er een beslissing is
genomen.

E-mailadres @hotmail.com

Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres @hotmail.com

E-mailadres adviseur en/of gemachtigde

Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur en/of gemachtigde
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Biologische landbouw
op 15 mei 2020

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

Ja

Nee
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Bedrijfsvorm, bedrijfsleiding en veiligheidsplan
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

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2019 tot en met maart 2020 op dit bedrijf 38 uur of meer

Veiligheidsplan

Heeft uw bedrijf een veiligheidsplan?
In een veiligheidsplan staat welke gezondheids- en veiligheidsrisico's u, uw werknemers en uw
gezinsleden lopen bij het werken op uw bedrijf. In dit plan staat ook hoe deze risico's zijn
verlaagd.

Ja

Nee

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

Iemand anders

Heeft het bedrijfshoofd ander betaald werk? Het is betaald werk als het bedrijfshoofd hiervoor
een vergoeding krijgt. Dit kan ook een betaling zijn met producten of diensten.

Nee

Ja, als hoofdactiviteit

Ja, als nevenactiviteit

In welk jaar is de persoon met de dagelijkse leiding begonnen met leiding geven? 2008

Opleiding

Wat is de hoogste opleiding van de persoon met de dagelijkse leiding?

Een basis landbouwopleiding. Dit is een voltooide opleiding aan een lagere landbouwschool, een voltooide opleiding op het
gebied van landbouw bij een opleidingscentrum of een afgesloten stageperiode op landbouwgebied.

Een volledige landbouwopleiding. Er is minimaal 2 jaar landbouwonderwijs gevolgd aan een MBO, hogeschool of universiteit.

Alleen praktijkervaring in de landbouw.

Heeft de persoon met de dagelijkse leiding het afgelopen jaar een agrarische cursus of opleiding
gevolgd of afgerond? Het gaat om de periode van april 2019 tot en met maart 2020.

Ja

Nee
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Meewerkende familie
Aantal meewerkende familieleden

Vul het aantal familieleden in dat op dit bedrijf werkte van april 2019 tot en met maart 2020. Het gaat om:
- 1e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn ouders en kinderen.
- 2e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn broers, zussen, grootouders en kleinkinderen.
- uw levenspartner, als u getrouwd bent of een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft.

De persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven, geeft u hier niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen
mee als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.

 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 mannen

Aantal vrouwen

Regelmatig meewerkende personen
Aantal regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal personen in dat regelmatig op dit bedrijf werkte van april 2019 tot en met maart 2020. Het gaat om personen van
16 jaar of ouder, met een contract voor onbepaalde tijd.

Iemand die maar een deel van deze periode regelmatig gewerkt heeft geeft u alleen op als dit kwam door:
- het in de loop van de periode beginnen of stoppen met werken voor het bedrijf.
- afwezigheid door vakantie, ziekte, ongeval of overlijden.
- het stil komen liggen van het werk door overmacht, bijvoorbeeld overstroming of brand.
- bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een teelt die alleen een deel van het jaar plaatsvindt.

Seizoenarbeiders en de personen die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider en meewerkende familie zijn opgegeven geeft u hier
niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen
mee als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.

 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 mannen

Aantal vrouwen

Niet-regelmatig meewerkende personen
Aantal werkdagen niet-regelmatig meewerkende personen

Vul het aantal volledige werkdagen in van personen die niet-regelmatig op dit bedrijf werkten van april 2019 tot en met maart
2020. Het gaat om personen van 16 jaar of ouder.

Rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
arbeidskrachten voor bepaald werk of gelegenheidswerk)

volledige werkdagen

Niet rechtstreeks door het bedrijf tewerkgesteld (bijvoorbeeld
loonwerkers of arbeidskrachten van werktuigencoöperaties)

volledige werkdagen
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Verbrede landbouw
Welke verbrede landbouwactiviteiten voert u uit op uw bedrijf van april 2019 tot en met maart 2020?

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van 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

Geen van bovenstaande

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

50% of meer

Verkoop aan consumenten

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

Ja

Nee

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

Ja

Nee

Niet bekend
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Dieren

Welke dieren houdt u op 1 april 2020?

Rundvee (exclusief waterbuffels)

Waterbuffels

Varkens

Schapen

Geiten

Ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels, vleesduiven (alleen opgeven als u
bedrijfsmatig in totaal meer dan 25 van deze dieren houdt)

Paarden, pony's, ezels

Konijnen (alleen opgeven als u bedrijfsmatig meer dan 25 gespeende vleeskonijnen en/of voedsters houdt)

Nertsen (alleen opgeven als u bedrijfsmatig meer dan 25 moederdieren houdt)

Damherten, Midden-Europese edelherten, knaagdieren (alleen opgeven als u bedrijfsmatig één of meer van deze dieren houdt)

Geen van bovenstaande

Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2020? Geef gehuurde stallen ook op.

Rundvee (exclusief waterbuffels) (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)

Waterbuffels (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)

Varkens (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)

Geiten (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft én u in 2019 gemiddeld meer dan 25 geiten heeft
gehouden)

Kippen (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)

Eenden (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)

Kalkoenen (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2020 een UBN heeft)

Konijnen

Nertsen (alleen opgeven als u bedrijfsmatig meer dan 25 moederdieren houdt)

Geen van bovenstaande
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Regelingen
Geef aan voor welke regelingen u in 2020 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen. Informatie over de
voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave

Betalingsrechten

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja

Nee

Extra betaling jonge landbouwers Ja

Nee

Toekenning uit Nationale reserve

Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Ja

Nee

Nationale reserve voor starters

Nationale reserve voor jonge landbouwers

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?

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

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

Nee, want ik heb 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 2020 grazen op niet-subsidiabele grond. Bijvoorbeeld heide,
duinen, kwelders en stadsparken.

Ja

Nee

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

Ja

Nee

Uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
(SNL-a)

Ja

Nee

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
Ecologisch aandachtsgebied

Op welke manier vult u het ecologisch aandachtsgebied in?

Algemene lijst

Duurzaamheidscertificaat

Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben.
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Grond
Grond in gebruik

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

Heeft u op 15 mei 2020 grond in Nederland in gebruik of beheer? Ja

Nee

Gebruikt u op 15 mei 2020 grond in België (maximaal 25 km van de Nederlandse grens) en/of Duitsland
(maximaal 20 km van de Nederlandse grens)?

Ja

Nee

Natuur en primaire waterkeringen

Heeft u op 15 mei 2020 natuurgrond in gebruik? Ja

Nee

Heeft u op 15 mei 2020 een primaire waterkering in gebruik waar u niet de feitelijke beschikkingsmacht over
heeft?

Ja

Nee

Overige grond

Geef de overige grond op die bij uw bedrijf hoort op 15 mei 2020. Onder overige grond valt niet:

    •  Grond opgegeven in Mijn percelen
    •  Gebouwen en containers voor tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek en overige teelten.
    •  Grond in het buitenland

Grond geschikt voor landbouw (exclusief braak) maar niet zo in gebruik. Bijvoorbeeld een
kampeerterrein.

ha

Overige grond. Bijvoorbeeld erf, gebouwen, gesteente, groeven, onvruchtbare grond, sloten,
vijvers en wegen.

0,65 ha

Fosfaat

Wilt u in 2020 gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm?

Nee

Ja, ik maak gebruik van reparatiebemesting voor fosfaatarme en -fixerende gronden (PAL-waarde lager dan 16, Pw-waarde
lager dan 25)

Ja, ik maak gebruik van fosfaatdifferentiatie voor percelen met fosfaattoestand laag, neutraal of ruim (PAL-waarde tussen 16
en 50, Pw-waarde tussen 25 en 55)

Vul bij de bemonsterde percelen de PAL- en Pw-waarden in. De PAL- en Pw-waarden die u in 2019 heeft opgegeven, worden
vooringevuld in deze opgave.

Ik verklaar dat ik de vooringevulde gegevens controleer en aanpas als deze niet correct zijn.
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Mijn percelen
Ik verklaar dat ik:

    •  zelf de gebruiker ben van de opgegeven percelen.
    •  de percelen gebruik voor landbouw.
    •  voor percelen waarvan ik niet zelf de eigenaar of pachter ben wel toestemming heb om deze te gebruiken. Het gaat om
toestemming van de eigenaar of pachter om het perceel te mogen 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 2020

Betalingsrechten in gebruik op 15 mei 2020

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

14,92  

Totale waarde van deze betalingsrechten 3922,55 €

Opgegeven percelen

 Opgegeven
oppervlakte

Aantal
percelen

Subsidiabele landbouwgrond 4,76 ha 2

Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling 4,76 ha 2

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

Uitbetaling betalingsrechten aangevraagd
U heeft niet voor alle betalingsrechten die u in gebruik heeft op 15 mei 2020 uitbetaling aangevraagd.
Betalingsrechten vervallen als u ze 2 jaar achter elkaar niet benut of niet laat uitbetalen. In 2020 zijn de regels veranderd
voor het vervallen van betalingsrechten. Lees in welke situaties betalingsrechten komen te vervallen op Wanneer vervallen
betalingsrechten?
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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.

 

 Totaal  

 Opgegeven oppervlakte Aantal
percelen

Verdeling voor vergroeningseisen

Subsidiabele landbouwgrond 4,76 ha 2

Blijvend grasland 1,36 ha 1

Bouwland 3,40 ha 1

Braak 0,00 ha 0

Tijdelijk grasland 0,00 ha 0

Vlinderbloemigen 0,00 ha 0

Ecologisch aandachtsgebied (EA)

Grondslag 5% EA-verplichting 3,40 ha 1

Opgegeven voor EA 0,00 ha 0

Gewogen oppervlakte voor EA
(opgegeven oppervlakte x weegfactor)

0,00 ha 0

EA: volgteelten 0,00 ha 0

EA: bouwland (exclusief beheerde randen) 0,00 ha 0

EA: bouwland, beheerde randen 0,00 ha 0

EA: anders dan bouwland 0,00 ha 0

Percentage EA 0 %

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

Gewasdiversificatie

Grootste gewas 3,40 ha  

Percentage van totale oppervlakte bouwland 100,00 %  

Twee grootste gewassen 0,00 ha  

Percentage van totale oppervlakte bouwland 0 %  

Gewasdiversificatie
Op basis van de door u opgegeven percelen bent u vrijgesteld van gewasdiversificatie.

Biologisch

Volledig biologisch 0,00 ha 0

In omschakeling naar biologisch, op certificaat 0,00 ha 0

In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat 0,00 ha 0

Samenvatting Mest en grond
Gebruiksnormen, Mestverwerkingsplicht en Wet grondgebonden groei melkveehouderij

U ziet hier het aantal hectares waarmee u rekent voor de Gebruiksnormen, de Mestverwerkingsplicht en de Wet grondgebonden
groei melkveehouderij. Informatie over het mestbeleid vindt u op www.rvo.nl.

Opgegeven
oppervlakte

Aantal
percelen
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Oppervlakte per gewas

Grasland, blijvend (265) 1,36 ha 1

Uien, zaai- (262) 3,40 ha 1

Totaal 4,76 ha 2

Oppervlakte per gebruikstitel

Eigendom 1,36 ha 1

Overige exploitatievormen 3,40 ha 1

Totaal 4,76 ha 2

 

Volgteelten 0,00 ha 0

Fosfaattoestand bodem

Grasland PAL-waarde

Arm: tot en met 15 0,00 ha 0

Laag: 16 tot en met 26 0,00 ha 0

Neutraal: 27 tot en met 40 0,00 ha 0

Ruim: 41 tot en met 50 0,00 ha 0

Hoog: meer dan 50 en percelen waar geen waarde is opgegeven 1,36 ha 1

Bouwland Pw-waarde

Arm: tot en met 24 0,00 ha 0

Laag: 25 tot en met 35 3,40 ha 1

Neutraal: 36 tot en met 45 0,00 ha 0

Ruim: 46 tot en met 55 0,00 ha 0

Hoog: meer dan 55 en percelen waar geen waarde is opgegeven 0,00 ha 0

Beregening
Hoeveel hectare landbouwgrond van uw bedrijf kunt u beregenen met een eigen installatie? Beregenen
van teelten onder glas en voor bestrijding van nachtvorstschade in de fruitteelt valt hier niet onder.

ha
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Tuinbouw
Tuinbouw in 2020

Heeft u op 15 mei 2020 tuinbouw onder glas? Ja

Nee

Heeft u op 15 mei 2020 overige tuinbouw? Hieronder vallen: bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek,
overige teelten in containers en gebouwen.

Ja

Nee

Tuinbouw in 2019

Had u in (een deel van) 2019 verwarmde glasopstanden in gebruik? Ja

Nee

Exploiteerde u op 31 december 2019 één of meer warmtekrachtinstallaties? Ja

Nee
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Producentenorganisaties
Het gaat hier om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening in de groente- en fruitsector.

Van welke erkende producentenorganisatie(s) bent u lid op 1 januari 2020?

Nederlandse producentenorganisaties

Coöperatie DOOR U.A.

Coöperatie Funghi U.A.

Coöperatie Kompany U.A.

Coöperatie Nautilus U.A.

Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg B.A.

Coöperatieve Telersvereniging Best of Four U.A.

Coöperatieve Telersvereniging De Schakel U.A.

Telerscoöperatie Fossa Eugeniana U.A.

Telerscoöperatie Van Nature U.A.

Een andere in Nederland erkende producentenorganisatie

Buitenlandse producentenorganisaties

Belgische Fruitveiling cvba (BFV)

BelOrta

B.N.D.

Coöperatie Hoogstraten cvba

Coöperatieve veiling Roeselare (REO veiling)

Green Farm cvba

Ingro cvba

Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG

Limburgse tuinbouwveiling cvba (LTV)

New Green cvba

Provi cvba

Telersvereniging industriegroenten Farm cvba

Vegras

Veiling Haspengouw

Vereniging Onafhankelijke Champignontelers (VOC)

Een andere buitenlandse erkende producentenorganisatie

Geen producentenorganisatie

Ik ben geen lid van een erkende producentenorganisatie
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Gebruik meststoffen
Dierlijke mest

Hoeveel hectare landbouwgrond van uw bedrijf is in 2019 bemest met dierlijke mest? ha

Kunstmest

Hoeveel hectare landbouwgrond van uw bedrijf is in 2019 bemest met kunstmest? 4,00 ha

Organische en op afval gebaseerde meststoffen

Hoeveel ton organische en/of op afval gebaseerde meststoffen is er in 2019 gebruikt om de
landbouwgrond van uw bedrijf te bemesten? Dierlijke meststoffen of een mengsel met dierlijke
meststoffen geeft u hier niet op.

ton

Uitrijden dierlijke mest
Is er in 2019 op uw bedrijf dierlijke mest uitgereden? Ja

Nee
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Over deze opgave

De overheid weet dat de administratieve lasten die deze opgave met zich meebrengt hoog zijn. Door het beantwoorden van deze
vragen geeft u ons een indicatie van de tijd die u nodig had om de opgave in te vullen.

Is deze opgave door uzelf of door uw adviseur ingevuld? Zelf

Adviseur

Tijd nodig voor bijwerken perceelsregistratie voor de Gecombineerde opgave

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

09 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het bijwerken van de perceelsregistratie? 10 uur 00 min

Tijd nodig voor invullen Gecombineerde opgave

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

01 uur 00 min

Hoeveel tijd heeft u besteed aan het invullen van de Gecombineerde opgave? 01 uur 00 min
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Ondertekening

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)

E-mailadres

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.

Elektronisch ondertekend op

door

@hotmail.com

23-04-2020 15:09:32

Delphy B.V.

Openbaar maken subsidiegegevens

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

Adres

Woonplaats

Aanvraagnummer 9107804

KVK-nummer

Hoofdvestiging: SBI-code hoofdactiviteit 0161

Hoofdvestiging: SBI-code nevenactiviteit(en) 0111, 01134, 01193

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

IBAN

Rechtsvorm EENMANSZAAK

Telefoonnummer

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres @hotmail.com

Zijn bovenstaande gegevens correct en volledig? Ja

Nee

Geef aan welke situatie op u van toepassing is.

Ik ben helemaal gestopt. Ik houd op 1 april 2021 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op of na 15 mei 2021 geen
landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of een andere
teelt in containers of gebouwen.

Ik ben tijdelijk niet actief. Ik houd op 1 april 2021 bedrijfs- en hobbymatig geen dieren. En ik heb op 15 mei 2021 geen
landbouwgrond in gebruik. Ook is er geen tuinbouw onder glas, bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek of een andere
teelt in containers of gebouwen.

Geen van bovenstaande.

E-mailadres

Het e-mailadres dat u invult gebruiken wij voor het versturen van de ontvangstbevestiging en de nieuwsbrief Gecombineerde
opgave. Ook gebruiken wij dit e-mailadres voor het versturen van een herinnering of een melding over de verstuurde opgave. Vult
u de opgave in als gemachtigde en vraagt u in de opgave uitbetaling Betalingsrechten, aanvraag rechten uit Nationale reserve
en/of uitbetaling graasdierpremie aan? Dan gebruiken we het e-mailadres ook om een bericht te sturen als er een beslissing is
genomen.

E-mailadres @hotmail.com

Om te bevestigen nogmaals uw e-mailadres @hotmail.com

E-mailadres adviseur en/of gemachtigde

Om te bevestigen nogmaals het e-mailadres van de adviseur en/of gemachtigde

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gecombineerde opgave 2021 KVK-nummer 06-04-2021 om 14:15 uur
Pagina 2 van 17

10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e



Biologische landbouw
op 15 mei 2021

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

Ja

Nee
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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

Gemiddelde arbeidstijd per week van april 2020 tot en met maart 2021 op dit bedrijf 38 uur of meer

Meewerkende familie
Aantal meewerkende familieleden

Vul het aantal familieleden in dat op dit bedrijf werkte van april 2020 tot en met maart 2021. Het gaat om:

    •  1e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn ouders en kinderen.
    •  2e graads familie van 16 jaar of ouder. Dit zijn broers, zussen, grootouders en kleinkinderen.
    •  uw levenspartner, als u getrouwd bent of een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft.
De persoon die eerder bij bedrijfshoofd/bedrijfsleider is opgegeven, geeft u hier niet op.

Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die besteed wordt aan landbouwwerkzaamheden. Werkzaamheden voor verbrede landbouwactiviteiten telt u alleen
mee als ze niet te scheiden zijn van de landbouwwerkzaamheden.

 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 meewerkende personen
Aantal regelmatig meewerkende personen

Hoeveel personen werkten wekelijks op dit bedrijf van april 2020 tot en met maart 2021. Vul alleen het aantal personen in dat een
financiële en/of niet-financiële vergoeding krijgt voor dit werk. Het gaat om personen van 16 jaar of ouder.

Werkt een persoon normaal wel wekelijks, maar in deze periode niet? Geef deze persoon wel op als deze:
- in de loop van de periode is begonnen of gestopt met werken;
- afwezig was door vakantie, ziekte, een ongeluk of is overleden;
- het werk niet kon doen door overmacht, bijvoorbeeld overstroming of brand;
- niet in de periode kon werken door een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld doordat een gewas alleen een deel van het jaar is
geteeld.

Werkten er seizoenarbeiders bij u? U geeft deze op bij niet-regelmatig meewerkende personen.

Gemiddelde arbeidstijd per week
Geef de tijd op die de persoon besteedt aan landbouwwerkzaamheden. Activiteiten voor verbrede landbouw telt u alleen mee als u
deze niet kan scheiden van de landbouwwerkzaamheden.

 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
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Niet-regelmatig meewerkende personen
Aantal werkdagen niet-regelmatig meewerkende personen

Maakt u gebruik van niet regelmatig op dit bedrijf werkende personen? Vul dan in hoeveel volledige werkdagen zij werkten van
april 2020 tot en met maart 2021. Het gaat om personen van 16 jaar of ouder.

Direct voor het bedrijf werkend (bijvoorbeeld medewerkers voor
bepaald werk of gelegenheidswerk, zoals seizoenarbeiders)

volledige werkdagen

Via een andere organisatie voor het bedrijf werkend
(bijvoorbeeld loonwerkers of medewerkers van agrarische
bedrijfsverzorging)

20 volledige werkdagen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gecombineerde opgave 2021 KVK-nummer 06-04-2021 om 14:15 uur
Pagina 5 van 17

10.2.e



Dieren

Welke dieren houdt u op 1 april 2021?

Rundvee (exclusief waterbuffels)

Waterbuffels

Varkens

Schapen

Geiten

Ganzen, emoes, fazanten, helmparelhoenders, nandoes, patrijzen, struisvogels, vleesduiven (alleen opgeven als u
bedrijfsmatig in totaal meer dan 25 van deze dieren houdt)

Paarden, pony's, ezels

Konijnen (alleen opgeven als u bedrijfsmatig meer dan 25 gespeende vleeskonijnen en/of voedsters houdt)

Damherten, Midden-Europese edelherten, knaagdieren (alleen opgeven als u bedrijfsmatig één of meer van deze dieren houdt)

Geen van bovenstaande

Voor welke dieren heeft u huisvesting in Nederland op 1 april 2021? Geef gehuurde stallen ook op.

Rundvee (exclusief waterbuffels) (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2021 een UBN heeft)

Waterbuffels (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2021 een UBN heeft)

Varkens (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2021 een UBN heeft)

Geiten (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2021 een UBN heeft én u in 2020 gemiddeld meer dan 25 geiten heeft
gehouden)

Kippen (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2021 een UBN heeft)

Eenden (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2021 een UBN heeft)

Kalkoenen (alleen opgeven als u hiervoor op 1 april 2021 een UBN heeft)

Konijnen

Geen van bovenstaande
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Regelingen
Geef aan voor welke regelingen u in 2021 in aanmerking wilt komen, of waarvoor u uitbetaling wilt aanvragen. Informatie over de
voorwaarden van de regelingen kunt u vinden op mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave

Betalingsrechten

Uitbetaling Betalingsrechten en Vergroeningsbetaling Ja

Nee

Extra betaling jonge landbouwers Ja

Nee

Toekenning uit Nationale reserve

Wilt u betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen? Ja

Nee

Nationale reserve voor starters

Nationale reserve voor jonge landbouwers

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?

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

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

Nee, want ik heb 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 2021 grazen op niet-subsidiabele grond. Bijvoorbeeld heide,
duinen en stadsparken.

Ja

Nee

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

Ja

Nee

Uitbetaling Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a) Ja

Nee

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
Ecologisch aandachtsgebied

Op welke manier vult u het ecologisch aandachtsgebied in?

Algemene lijst

Duurzaamheidscertificaat

Ik ben niet verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied te hebben.
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Mijn percelen
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 2021

Betalingsrechten in gebruik op 15 mei 2021

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

14,92  

Totale waarde van deze betalingsrechten € 3875,25

Opgegeven percelen

 Opgegeven
oppervlakte

Aantal
percelen

Subsidiabele landbouwgrond 8,80 ha 2

Uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling 8,80 ha 2

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

Uitbetaling betalingsrechten aangevraagd
U heeft niet voor alle betalingsrechten die u in gebruik heeft op 15 mei 2021 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.
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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.

 

 Totaal  

 Opgegeven oppervlakte Aantal
percelen

Verdeling voor vergroeningseisen

Subsidiabele landbouwgrond 8,80 ha 2

Blijvend grasland 1,36 ha 1

Bouwland 7,44 ha 1

Braak 0,00 ha 0

Tijdelijk grasland 0,00 ha 0

Vlinderbloemigen 0,00 ha 0

Ecologisch aandachtsgebied (EA)

Grondslag 5% EA-verplichting 7,44 ha 1

Opgegeven voor EA 0,00 ha 0

Gewogen oppervlakte voor EA
(opgegeven oppervlakte x weegfactor)

0,00 ha 0

EA: volgteelten 0,00 ha 0

EA: bouwland (exclusief beheerde randen) 0,00 ha 0

EA: bouwland, beheerde randen 0,00 ha 0

EA: anders dan bouwland 0,00 ha 0

Percentage EA 0,00 %

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

Gewasdiversificatie

Grootste gewas 7,44 ha  

Percentage van totale oppervlakte bouwland 100,00 %  

Twee grootste gewassen 0,00 ha  

Percentage van totale oppervlakte bouwland 0 %  

Gewasdiversificatie
Op basis van de door u opgegeven percelen bent u vrijgesteld van gewasdiversificatie.

Biologisch

Volledig biologisch 0,00 ha 0

In omschakeling naar biologisch, op certificaat 0,00 ha 0

In omschakeling naar biologisch, niet op certificaat 0,00 ha 0

Samenvatting Mest en grond
Gebruiksnormen, Mestverwerkingsplicht en Wet grondgebonden groei melkveehouderij

U ziet hier het aantal hectares waarmee u rekent voor de Gebruiksnormen, de Mestverwerkingsplicht en de Wet grondgebonden
groei melkveehouderij. Informatie over het mestbeleid vindt u op www.rvo.nl.

Opgegeven
oppervlakte

Aantal
percelen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gecombineerde opgave 2021 KVK-nummer 06-04-2021 om 14:15 uur
Pagina 10 van 17

10.2.e



Oppervlakte per gewas

Grasland, blijvend (265) 1,36 ha 1

Uien, zaai- (262) 7,44 ha 1

Totaal 8,80 ha 2

Oppervlakte per gebruikstitel

Eigendom 1,36 ha 1

Overige exploitatievormen 7,44 ha 1

Totaal 8,80 ha 2

 

Volgteelten 0,00 ha 0

Fosfaattoestand grasland

P-CaCl2-getal en P-AL getal
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 over de gecombineerde fosfaatindicator op onze website.

Arm 0,00 ha 0

Laag 0,00 ha 0

Neutraal 0,00 ha 0

Ruim 0,00 ha 0

Hoog 1,36 ha 1

Fosfaattoestand bouwland

Pw-getal

Arm: tot en met 24 0,00 ha 0

Laag: 25 tot en met 35 7,44 ha 1

Neutraal: 36 tot en met 45 0,00 ha 0

Ruim: 46 tot en met 55 0,00 ha 0

Hoog: meer dan 55 en percelen waar 0 of geen getal is opgegeven 0,00 ha 0
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Derogatie

Percentage grasland 15,45 %  

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

Blijvend grasland 1,36 ha 1

Totale oppervlakte grasland 1,36 ha 1

Totale oppervlakte landbouwgrond 8,80 ha 2
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Tuinbouw
Tuinbouw in 2021

Heeft u op 15 mei 2021 tuinbouw onder glas? Ja

Nee

Heeft u op 15 mei 2021 overige tuinbouw? Hieronder vallen: bollenbroei, paddenstoelenteelt, witloftrek,
overige teelten in containers en gebouwen.

Ja

Nee

Tuinbouw in 2020

Had u in (een deel van) 2020 verwarmde glasopstanden in gebruik? Ja

Nee

Exploiteerde u op 31 december 2020 één of meer warmtekrachtinstallaties? Ja

Nee
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Producentenorganisaties
Het gaat hier om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening in de groente- en fruitsector.

Van welke erkende producentenorganisatie(s) bent u lid op 1 januari 2021?

Nederlandse producentenorganisaties

Coöperatie Growers United U.A.

Coöperatie Funghi U.A.

Coöperatie Kompany U.A.

Coöperatie Nautilus U.A.

Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg B.A.

Coöperatieve Telersvereniging De Schakel U.A.

Telerscoöperatie Fossa Eugeniana U.A.

Telerscoöperatie Oxin Growers U.A.

Een andere in Nederland erkende producentenorganisatie

Buitenlandse producentenorganisaties

Belgische Fruitveiling cvba (BFV)

BelOrta

B.N.D.

Coöperatie Hoogstraten cvba

Coöperatieve veiling Roeselare (REO veiling)

Green Farm cvba

Ingro cvba

Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG

Limburgse tuinbouwveiling cvba (LTV)

New Green cvba

Provi cvba

Telersvereniging industriegroenten Farm cvba

Vegras

Veiling Haspengouw

Vereniging Onafhankelijke Champignontelers (VOC)

Een andere buitenlandse erkende producentenorganisatie

Geen producentenorganisatie

Ik ben geen lid van een erkende producentenorganisatie
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Uitrijden dierlijke mest
in 2020

Is er in 2020 op uw bedrijf dierlijke mest uitgereden? Ja

Nee

Welke mestsoort is uitgereden? Alleen vaste mest

Alleen drijfmest

Vaste mest en drijfmest

Waarop is de drijfmest uitgereden?

Beteeld bouwland (uitgereden in een gewas)

Niet-beteeld bouwland

Grasland

Uitrijden drijfmest op grasland
in 2020

Drijfmest op grasland

Hoe is de drijfmest op grasland uitgereden?

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

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.

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

Sleepslang

Is er met een sleepslang drijfmest aangevoerd naar een bemester? Ja

Nee
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Ondertekening

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)

E-mailadres

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.

Elektronisch ondertekend op

door

@hotmail.com

06-04-2021 14:15:10

Delphy B.V.

Openbaar maken subsidiegegevens

De Europese Commissie vraagt de Europese lidstaten om de subsidiegegevens van het Gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) openbaar te maken. Op mijn.rvo.nl/openbaarmaking-europese-subsidiegegevens
publiceren wij deze gegevens. Daar is te vinden welke bedrijven en personen subsidie ontvangen en wat het
betaalde subsidiebedrag is.
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Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016: Regelingen grondgebonden
overzicht

 1

8533461

@hotmail.com

*8533461KD001

DLV Plant B.V.
Agro Business Park 65
WAGENINGEN

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Naam

Woonplaats
Telefoonnummer

E-mailadres
Relatienummer
Aanvraagnummer

Adres

Naam
Adres
Woonplaats

Relatienummer

Uw gegevens

Gemachtigde

Mobiel telefoonnummer :

KvK-nummer :

KvK-nummer :

BSN :

BSN :

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13-05-2016 20:23Overzicht ingevulde gegevens Mijn percelen KVK Pagina 1 van 7

Doc 9

10.2.e
10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.g

10.2.g

10.2.g



Hogere
fosfaatnorm

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Biologische
productiewijze

Ecologisch
aandachtsgebied

VerzekeraarBetalings
rechten

Nationale
reserve

Betalingsrechten GLBMestPerceelsgegevens Brede weers-
verzekering

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Regelingen - grondgebonden
Peildatum 15-05-2016

17

Tarwe, winter-

14,24 14,24 14,24 47 Volgteelt14,2414,24 haPW Jahahaha

18

Gerst, zomer-

3,89 3,89 3,89 53 Volgteelt3,893,89 haPW Jahahaha

20

Gerst, zomer-

1,36 1,36 1,36 53 Volgteelt1,361,36 haPW Jahahaha

21

Tarwe, winter-

6,18 6,18 6,18 55 Volgteelt6,186,18 haPW Jahahaha

22 hilko

Maïs, snij-

5,49 5,49 5,49 46 5,495,49 haPW Jahahaha

Volgteelten GewasOppervlakte Ecologisch aandachtsgebied Uiterlijke
inzaaidatum

Verklaring
minimaal 10
wekenCategorie Oppervlakte

Tarwe, winter- 14,24 ha

Volgteelt 1 14,24 Italiaans raaigras 05/08/2016

17

1ha Ja4,27 ha

Gerst, zomer- 3,89 ha

Volgteelt 1 3,89 Italiaans raaigras 05/08/2016

18

1ha Ja1,17 ha

Gerst, zomer- 1,36 ha

Volgteelt 1 1,36 Italiaans raaigras 05/08/2016

20

1ha Ja0,41 ha

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13-05-2016 20:23Overzicht ingevulde gegevens Mijn percelen KVK Pagina 2 van 710.2.e



Volgteelten GewasOppervlakte Ecologisch aandachtsgebied Uiterlijke
inzaaidatum

Verklaring
minimaal 10
wekenCategorie Oppervlakte

Tarwe, winter- 6,18 ha

Volgteelt 1 6,18 Italiaans raaigras 05/08/2016

21

1ha Ja1,85 ha

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13-05-2016 20:23Overzicht ingevulde gegevens Mijn percelen KVK Pagina 3 van 710.2.e











Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2017: Regelingen grondgebonden
overzicht

8601443

@hotmail.com

Delphy B.V.
Agro Business Park 65
WAGENINGEN

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Naam

Woonplaats
Telefoonnummer

E-mailadres
Relatienummer
Aanvraagnummer

Adres

Naam
Adres
Woonplaats

Relatienummer

Uw gegevens

Gemachtigde

Mobiel telefoonnummer :

KvK-nummer :

KvK-nummer :

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

08-05-2017 11:53Overzicht ingevulde gegevens Mijn percelen KVK Pagina 1 van 4

Doc. 10

10.2.g

10.2.g

10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



Hogere
fosfaatnorm

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Biologische
productiewijze

Ecologisch
aandachtsgebied

VerzekeraarBetalings
rechten

Nationale
reserve

Betalingsrechten GLBMestPerceelsgegevens Brede weers-
verzekering

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden
Peildatum 15-05-2017

Perceel 23: Bij bakker

Uien, zaai- (262)

7,04 7,04 7,04 37 7,047,04 haPw Jaha hahaha

Perceel 24: 1

Grasland, blijvend (265)

1,36 1,36 1,36 1,361,36 haJaha hahaha

8,40 ha 8,40 0,0000ha haTotalen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

08-05-2017 11:53Overzicht ingevulde gegevens Mijn percelen KVK Pagina 2 van 410.2.e







Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2018: Regelingen grondgebonden
overzicht

Naam
KvK-nummer

Relatienummer
Datum ingediend 10-05-2018 om 13:54 uur
Aanvraagnummer 8713943

Naam Delphy B.V.
KvK-nummer

Relatienummer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

10-05-2018 om 13:54 uurOverzicht ingevulde gegevens Mijn percelen KvK-nummer Pagina 1 van 4

Doc. 11

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.g

10.2.g

10.2.e



Hogere
fosfaatnorm

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Biologische
productiewijze

Ecologisch
aandachtsgebied

VerzekeraarBetalings
rechten

Nationale
reserve

Betalingsrechten GLBMestPerceelsgegevens Brede weers-
verzekering

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden
Peildatum 15-05-2018

Nationale
reserve N-code

Perceel 24: 1

Grasland, blijvend (265)

1,36 1,36 1,36 1,361,36 haJaha hahaha

Perceel 26: bakker

Uien, zaai- (262)

6,73 6,73 6,73 6,736,73 haJaha hahaha

8,09 ha 8,09 0,0000ha haTotalen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

10-05-2018 om 13:54 uurOverzicht ingevulde gegevens Mijn percelen KvK-nummer Pagina 2 van 410.2.e







Ingevulde gegevens
Gecombineerde opgave 2019: Regelingen - grondgebonden

Naam
KvK-nummer

Relatienummer
Datum ingediend 08-05-2019 om 11:06 uur
Aanvraagnummer 8839933

Ingediend door Delphy B.V.
KvK-nummer

Relatienummer

Pagina 1 van 4

Doc. 12

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.g

10.2.g



Hogere
fosfaatnorm

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Biologische
productiewijze

Ecologisch
aandachtsgebied

VerzekeraarBetalings
rechten

Nationale
reserve

Betalingsrechten GLBMestPerceelsgegevens Brede weers-
verzekering

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden
Peildatum 15-05-2019

Natuur (N)/
Primaire
waterkering (P)

Naam - nummer

Grasland, blijvend
(265)

1,36 1,36 1,36 1,36 haJahahaha 1,36 ha

1 - 24

Uien, zaai- (262)

4,20 4,20 4,20 38 4,20 haPw Jahahaha 4,20 ha

uien bakker - 27

5,56 ha 5,56 0,0000ha haTotalen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

08-05-2019 om 11:06 uurKvK-nummerGecombineerde opgave 2019: Regelingen - grondgebonden Pagina 2 van 410.2.e







Ingevulde gegevens
Gecombineerde opgave 2020: Regelingen - grondgebonden

Naam
KVK-nummer

Relatienummer
Datum ingediend 23-04-2020 om 15:09 uur
Aanvraagnummer 8947541

Ingediend door Delphy B.V.
KVK-nummer

Relatienummer

Pagina 1 van 4

Doc. 13

10.2.g

10.2.g

10.2.e
10.2.e

10.2.e



Hogere
fosfaatnorm/
Datum
bemonstering

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Biologische
productiewijze

Ecologisch
aandachtsgebied

VerzekeraarBetalings
rechten

Nationale
reserve

Betalingsrechten GLBMestPerceelsgegevens Brede weers-
verzekering

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden
Peildatum 15-05-2020

Natuur (N)/
Primaire
waterkering (P)

Naam - nummer

Grasland, blijvend
(265)

1,36 1,36 1,36 1,36 haJahahaha 1,36 ha

1 - 24

Uien, zaai- (262)

3,40 3,40 3,40 34 3,40 haPw Jahahaha 3,40 ha

Bakker uien - 33

4,76 ha 4,76 0,0000ha haTotalen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

23-04-2020 om 15:09 uurKVK-nummerGecombineerde opgave 2020: Regelingen - grondgebonden Pagina 2 van 410.2.e







Ingevulde gegevens
Gecombineerde opgave 2021: Regelingen - grondgebonden

Naam
KVK-nummer

Relatienummer
Datum ingediend 06-04-2021 om 14:15 uur
Aanvraagnummer 9107804

Ingediend door Delphy B.V.
KVK-nummer

Relatienummer

Pagina 1 van 4

Doc. 14

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.g

10.2.g



Extra fosfaat/
Datum
bemonstering

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Biologische
productiewijze

Ecologisch
aandachtsgebied

VerzekeraarBetalings
rechten

Nationale
reserve

Betalingsrechten GLBMestPerceelsgegevens Brede weers-
verzekering

Voorgestelde
oppervlakte

Opgegeven
oppervlakte

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden
Peildatum 15-05-2021

Natuur (N)/
Primaire
waterkering (P)

Naam - nummer

Grasland, blijvend
(265)

1,36 1,36 1,36 1,36 haJahahaha 1,36 ha

1 - 24

Uien, zaai- (262)

7,44 7,44 7,44

35

7,44 ha

Pw

Jahahaha 7,44 ha

Bakker - 38

05-11-2018

8,80 ha 8,80 0,0000ha haTotalen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

06-04-2021 om 14:15 uurKVK-nummerGecombineerde opgave 2021: Regelingen - grondgebonden Pagina 2 van 410.2.e
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