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Opgave
Gewaspercelen
Bij Gecombineerde opgave 2013 

Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.

Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes geheel inkleuren.

Naam:

BSN/KvK-nummer: 

Relatienummer:

Aanvraagnummer Gecombineerde opgave:

Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013

Toelichting

Zie achterzijde voor uitleg kolommen

Zet het volgnummer van het gewas-
perceel of landschaps element 
(voor SNL-a) ook in het betreffende 
perceel of element op de bedrijfs kaart.

Gebruikscodes
01 Eigendom

Pacht 
02 Reguliere pacht
61 Reguliere pacht kortlopend
62 Eenmalige pacht
63 Teeltpacht
09 Erfpacht
10 Pacht van geringe    
 opper vlakten
11 Natuurpacht (reservaats-  
  of beheerspacht)
12 Geliberaliseerde pacht,   
 langer dan 6 jaar
13 Geliberaliseerde pacht,   
 6 jaar of korter

Overig
03 In gebruik van een    
 terrein-beherende organisatie
04 Tijdelijk in gebruik in het   
 kader van de landinrichting
07 Overige exploitatie vormen

Reden wijziging topografische 
grens
01 Aanleggen sloot
02 Dempen sloot
03 Aanleggen bebouwing of weg
04  Verwijderen bebouwing of weg 
05  Aanleggen landschaps  element 
06 Verwijderen landschaps   
 element
07 Vergroten erf
08 Verkleinen erf
09 Vergroting door     
 herindeling/ruilverkaveling
10 Verkleining door  herindeling/
  ruilverkaveling/stadsuitbreiding
13   Overig, verkleinen van 

topografisch perceel
14   Overig, vergroten van 

topografisch perceel

Volgnummer Oppervlakte Wijziging topografische grens gewasperceel Sloten-
marge

Gebruiks-
code
Zie tabel 1

Gewascode
Zie tabel 2

Datum (op)nieuw in gebruik 
 genomen van een ander en 
nog niet gemeld

Gewone 
toeslag 
rechten

Vaar-
vergoe-
ding

Oppervlakte 
Probleem gebied

Fosfaatdifferentiatie

Reden
Zie tabel 8

Datum PAL Pw

         ha    are dag maand jaar are dag maand jaar ha     are

stustustu1stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu3stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu4stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu5stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu6stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu7stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu8stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu9stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 0stustu1 0stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 1stustu1 1stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 2stustu1 2stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 3stustu1 3stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 4stustu1 4stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

  +

sttu  ,  su (Sub)totaal beteelde oppervlakte

> Neem het subtotaal over op het volgblad.

Stap 1 
Controleer of u de kolom 
Gewone toeslagrechten 
volledig heeft ingevuld.

Stap 2
Vul eventueel aan.

Stap 3
Tel de oppervlakte van de percelen en slotenmarges op waarbij u 
uitbetaling van toeslagrechten heeft aangevraagd. Vul hieronder in

Oppervlakte voor uitbetaling toeslagrechten
ha        are

stu  ,  su totaal van dit blad

Controleer de oppervlakte voor uitbetaling toeslagrechten
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Invulinstructie

Opgave Gewaspercelen
•   De gewaspercelen en landschapselementen (SNL-a) die u op 15 mei 

2013 in gebruik of beheer heeft, geeft u met dit formulier op. Teken 
ook de bedrijfskaart in. 

•   Geef bij de gewaspercelen de hoofdteelt op. Volgteelten vult u in 
op het formulier Gecombineerde opgave bij onderdeel 5c.

•   Kolommen die niet voor u van toepassing zijn vult u niet in.
•    Meer informatie zoals tabellen met codes, vindt u in de Toelichting 

bij de Gecombineerde opgave en op drloket.nl.
•   Heeft u meer ruimte nodig? Volgbladen kunt u aanvragen bij het 

DR-Loket: 0800 – 22 333 22.

Uitleg per kolom

Kolom 1: Volgnummer
Achter de volgnummers zet u de gegevens van de gewaspercelen of 
landschapselementen (SNL-a). Vermeld op de bedrijfskaart de 
corresponderende volgnummers in de gewaspercelen of in de 
landschapselementen. Het aantal volgnummers op het formulier 
Opgave gewaspercelen moet overeenkomen met het aantal 
ingetekende percelen of landschapselementen.

Kolom 2: Oppervlakte
Voor gewaspercelen: u geeft hier de beteelde oppervlakte van het 
gewasperceel op in hectares, met twee cijfers achter de komma. 
Voor landschapselementen: u geeft hier de oppervlakte op van de 
landschapselementen waarvoor u een beheerpakket subsidie 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a) heeft aangevraagd.  
Is de oppervlakte van een landschapselement kleiner dan 0,01 ha?  
Dan hoeft u geen oppervlakte in te vullen. 

Kolom 3: Wijziging topografische grens gewasperceel  
Als er iets is gewijzigd in de topografische grens van het perceel, 
bijvoorbeeld door het aanleggen of dempen van een sloot of het bou-
wen of slopen van een schuur, dan bent u verplicht dat aan ons door 
te geven. Het gaat dan om veranderingen in de gewas perceelsgrens 
die gelijk loopt met de grens van het topografische perceel. De topo-
grafische grens is hierdoor dus ook gewijzigd. 

Belangrijk: het gaat zowel om wijzigingen die een vergroting van het gewasperceel 
tot gevolg hebben als om wijzigingen die een verkleining van het gewasperceel tot 
gevolg hebben. 

Als u een gewasperceel intekent, dan mag de intekening alleen een 
topografische grens overschrijden als de oppervlakte van het gewas-
perceel is vergroot door bijvoorbeeld het dempen van een sloot of het 
slopen van een schuur.

Reden
Geef hier aan wat de reden is van de wijziging. De redenen staan in 
Tabel 8 in de Toelichting. 

Zijn er meerdere redenen van toepassing? Als het om een vergroting 
én een verkleining van het perceel gaat, kies dan altijd voor de reden 
die een vergroting van het perceel inhoudt. Alleen dan is het toegestaan 
om bij het wijzigen van de intekening over de topografische grens 
heen te tekenen. Gaat het alleen om vergrotingen van het perceel of 
alleen om verkleiningen van het perceel, kies dan de reden die de 
grootste invloed op de oppervlakte heeft.

Datum
Vul hier de datum van de wijziging in. Het gaat om de datum waarop 
de wijziging is afgerond. Weet u deze datum niet meer exact? Geef 
dan in ieder geval de juiste maand op en kies bijvoorbeeld voor de 
laatste dag van deze maand. 

Kolom 4: Slotenmarge 
U geeft hier aan of u voor dit perceel gebruik wilt maken van de  
mogelijkheid om extra oppervlakte van sloten mee te nemen  
voor subsidies. Het gaat om de toeslagrechten, SNL-a, Probleem-
gebiedenvergoeding en Vaarvergoeding. 

Belangrijk: als u het mee wilt laten tellen voor SNL-a, dan heeft u deze extra 
oppervlakte al bij uw subsidieaanvraag SNL-a opgegeven. 

Bedenk goed of u deze extra oppervlakte echt nodig heeft. Bereken de 
extra oppervlakte en vul deze hier in. 

Teken de sloot niet in op de bedrijfskaart. 

Kolom 5: Gebruikscode
U geeft hier aan hoe u het gewasperceel of landschapselement in 
gebruik heeft. Kijk voor de gebruikscodes en bijbehorende uitleg in 
Tabel 1 in de Toelichting. 

Kolom 6: Gewascode
Voor een gewasperceel geeft u hier aan welk gewas u op 15 mei 2013 
als hoofdteelt teelt of van plan bent te gaan telen. Voor een land-
schapselement (SNL-a) geeft u hier aan om welke soort land-
schapselementen (beheerpakketten) het gaat. Kijk voor de 
gewascodes en bijbehorende uitleg in Tabel 2 in de Toelichting. 

Kolom 7: Datum (op)nieuw in gebruik genomen van een ander  
en nog niet gemeld
Alleen als u een gewasperceel of landschapselement nieuw in gebruik 
of beheer neemt (door bijvoorbeeld koop, huur of beëindiging van 
verhuur) moet u hier de datum invullen waarop u (weer) de gebruiker 
of beheerder bent. 
Op de bedrijfskaart zijn deze gewaspercelen niet geel gekleurd of 
land schapselementen niet roze gekleurd. Voor gewaspercelen die wel 
geel gekleurd zijn of landschapselementen die wel roze gekleurd zijn, 
vult u deze kolom niet in. De kleur geeft namelijk aan dat deze al bij u 
geregistreerd staan als gebruiker.

Kolom 8: Gewone toeslagrechten
U geeft hier aan of u op het gewasperceel toeslagrechten wilt laten 
uitbetalen. Kijk in Tabel 4 in de Toelichting bij welke gewassen u 
toeslagrechten kunt laten uitbetalen. 

Belangrijk: heeft u gewaspercelen die in een natuurterrein liggen én die voldoen 
aan de voorwaarden voor bedrijfstoeslag? En u wilt ze gebruiken voor de 
uitbetaling? Teken deze percelen dan apart in en geef ze met de bijbehorende 
gewascode op. Gewascode 3722 komt niet voor bedrijfstoeslag in aanmerking.

Kolom 9: Vaarvergoeding
U geeft hier aan of u op het gewasperceel vaarvergoeding wilt 
aanvragen. Kijk eerst op de bedrijfskaart of het gewasperceel binnen 
de begrenzing voor de vaarvergoeding ligt. Alleen dan kunt u 
aanvragen. 

Kolom 10: Oppervlakte Probleemgebied
U geeft hier aan voor hoeveel hectare u voor dit perceel 
probleemgebiedenvergoeding (PGV) wilt aanvragen. Kijk op de 
bedrijfskaart of het gewasperceel in één van de begrenzingen 
Eénjarige probleemgebiedenvergoeding, Heuvelland, Middag-
Humsterland of Midden-Delfland ligt. Alleen dan kunt u aanvragen. 
Aan de begrenzing kunt u zien of en voor welke variant u in 
aanmerking komt. Aan de begrenzing kunt u zien of, en voor welke 
variant u in aan merking komt. Voor de begrenzing PGV geldt ook de 
voorwaarde dat u mee moet doen aan Argrarisch natuurbeheer. De 
omvang van het onderliggende agrarisch natuurbeheer (PSAN of SNL-
a) is mede bepalend voor de omvang PGV die u kunt aanvragen op dit 
perceel. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een 
juiste oppervlakte. Teveel aanvragen leidt mogelijk tot sancties.

Wilt u ook slotenmarge meenemen? Tel de oppervlakte slotenmarge 
op bij de oppervlakte probleemgebied. Neem alleen de oppervlakte 
slotenmarge die voldoet aan de voorwaarden. Kijk op onze site voor 
meer informatie over de voorwaarden van slotenmarge.

Kolom 11: Fosfaatdifferentiatie
U geeft hier aan of u voor een gewasperceel gebruik wilt maken van 
een hogere fosfaatgebruiksnorm. Als u dit wilt, dan bent u verplicht 
om het perceel te laten bemonsteren en analyseren. De fosfaat-
toestand van de bodem wordt uitgedrukt in een PAL-getal (grasland) 
en een Pw-getal (bouwland). Deze waarden vult u in. Vul per gewas-
perceel de PAL- en/of Pw-waarde voor het betreffende gewas perceel 
in. Bij een landschapselement vult u deze kolom niet in.

Als een gewasperceel onderdeel is van een topografisch perceel dat 
groter is dan 5 hectare, dan rekent u de gemiddelde fosfaattoestand 
voor het hele topografische perceel uit. Dit gemiddelde geeft u op als 
fosfaattoestand van het gewasperceel. 
Hoe u het gemiddelde berekent leest u op drloket.nl > kies Mest. 
U vindt daar ook meer informatie over de fosfaatgebruiksruimte. 

Als u gebruik wilt maken van de hogere fosfaatgebruiksnorm voor 
fosfaatarme en –fixerende grond, vul hier dan ook de PAL- en/of 
Pw-waarde in. En: vul onderdeel 8d van het formulier Gecombineerde 
opgave in.

Wilt u stikstofdifferentiatie aanvragen? Dit doet u met een online 
formulier. U vindt dit op onze website bij Mest.

Meer informatie
Meer informatie en uitleg vindt u in de Toelichting bij de 
Gecombineerde opgave en op onze website: drloket.nl.  
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Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013

Toelichting

Zie achterzijde voor uitleg kolommen

Zet het volgnummer van het gewas-
perceel of landschaps element 
(voor SNL-a) ook in het betreffende 
perceel of element op de bedrijfs kaart.

Gebruikscodes
01 Eigendom

Pacht 
02 Reguliere pacht
61 Reguliere pacht kortlopend
62 Eenmalige pacht
63 Teeltpacht
09 Erfpacht
10 Pacht van geringe    
 opper vlakten
11 Natuurpacht (reservaats-  
  of beheerspacht)
12 Geliberaliseerde pacht,   
 langer dan 6 jaar
13 Geliberaliseerde pacht,   
 6 jaar of korter

Overig
03 In gebruik van een    
 terrein-beherende organisatie
04 Tijdelijk in gebruik in het   
 kader van de landinrichting
07 Overige exploitatie vormen

Reden wijziging topografische 
grens
01 Aanleggen sloot
02 Dempen sloot
03 Aanleggen bebouwing of weg
04  Verwijderen bebouwing of weg 
05  Aanleggen landschaps  element 
06 Verwijderen landschaps   
 element
07 Vergroten erf
08 Verkleinen erf
09 Vergroting door     
 herindeling/ruilverkaveling
10 Verkleining door  herindeling/
  ruilverkaveling/stadsuitbreiding
13   Overig, verkleinen van 

topografisch perceel
14   Overig, vergroten van 

topografisch perceel

Volgnummer Oppervlakte Wijziging topografische grens gewasperceel Sloten-
marge

Gebruiks-
code
Zie tabel 1

Gewascode
Zie tabel 2

Datum (op)nieuw in gebruik 
 genomen van een ander en 
nog niet gemeld

Gewone 
toeslag 
rechten

Vaar-
vergoe-
ding

Oppervlakte 
Probleem gebied

Fosfaatdifferentiatie

Reden
Zie tabel 8

Datum PAL Pw

ha     are dag maand jaar are dag maand jaar ha     are

Subtotaal 
vorige pagina ssttttuu  , susu

stustustu1 5stustu1 5stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 6stustu1 6stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 7stustu1 7stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 8stustu1 8stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu1 9stustu1 9stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 0stustu2 0stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 1stustu2 1stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 2stustu2 2stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 3stustu2 3stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 4stustu2 4stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 5stustu2 5stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 6stustu2 6stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 7stustu2 7stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 8stustu2 8stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustustu2 9stustu2 9stu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

  +

sttu  ,  su (Sub)totaal beteelde oppervlakte

> Neem het subtotaal over op het volgblad.

Stap 1 
Controleer of u de kolom 
Gewone toeslagrechten 
volledig heeft ingevuld.

Stap 2
Vul eventueel aan.

Stap 3
Tel de oppervlakte van de percelen en slotenmarges op waarbij u 
uitbetaling van toeslagrechten heeft aangevraagd. Vul hieronder in

Oppervlakte voor uitbetaling toeslagrechten
ha        are

stu  ,  su totaal van dit blad

Controleer de oppervlakte voor uitbetaling toeslagrechten

Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.

Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes geheel inkleuren.

Naam:

BSN/KvK-nummer: 

Relatienummer:

Aanvraagnummer Gecombineerde opgave:

Opgave Gewaspercelen (volgblad)
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Invulinstructie

Opgave Gewaspercelen
•   De gewaspercelen en landschapselementen (SNL-a) die u op 15 mei 

2013 in gebruik of beheer heeft, geeft u met dit formulier op. Teken 
ook de bedrijfskaart in. 

•   Geef bij de gewaspercelen de hoofdteelt op. Volgteelten vult u in 
op het formulier Gecombineerde opgave bij onderdeel 5c.

•   Kolommen die niet voor u van toepassing zijn vult u niet in.
•    Meer informatie zoals tabellen met codes, vindt u in de Toelichting 

bij de Gecombineerde opgave en op drloket.nl.
•   Heeft u meer ruimte nodig? Volgbladen kunt u aanvragen bij het 

DR-Loket: 0800 – 22 333 22.

Uitleg per kolom

Kolom 1: Volgnummer
Achter de volgnummers zet u de gegevens van de gewaspercelen of 
landschapselementen (SNL-a). Vermeld op de bedrijfskaart de 
corresponderende volgnummers in de gewaspercelen of in de 
landschapselementen. Het aantal volgnummers op het formulier 
Opgave gewaspercelen moet overeenkomen met het aantal 
ingetekende percelen of landschapselementen.

Kolom 2: Oppervlakte
Voor gewaspercelen: u geeft hier de beteelde oppervlakte van het 
gewasperceel op in hectares, met twee cijfers achter de komma. 
Voor landschapselementen: u geeft hier de oppervlakte op van de 
landschapselementen waarvoor u een beheerpakket subsidie 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a) heeft aangevraagd.  
Is de oppervlakte van een landschapselement kleiner dan 0,01 ha?  
Dan hoeft u geen oppervlakte in te vullen. 

Kolom 3: Wijziging topografische grens gewasperceel  
Als er iets is gewijzigd in de topografische grens van het perceel, 
bijvoorbeeld door het aanleggen of dempen van een sloot of het bou-
wen of slopen van een schuur, dan bent u verplicht dat aan ons door 
te geven. Het gaat dan om veranderingen in de gewas perceelsgrens 
die gelijk loopt met de grens van het topografische perceel. De topo-
grafische grens is hierdoor dus ook gewijzigd. 

Belangrijk: het gaat zowel om wijzigingen die een vergroting van het gewasperceel 
tot gevolg hebben als om wijzigingen die een verkleining van het gewasperceel tot 
gevolg hebben. 

Als u een gewasperceel intekent, dan mag de intekening alleen een 
topografische grens overschrijden als de oppervlakte van het gewas-
perceel is vergroot door bijvoorbeeld het dempen van een sloot of het 
slopen van een schuur.

Reden
Geef hier aan wat de reden is van de wijziging. De redenen staan in 
Tabel 8 in de Toelichting. 

Zijn er meerdere redenen van toepassing? Als het om een vergroting 
én een verkleining van het perceel gaat, kies dan altijd voor de reden 
die een vergroting van het perceel inhoudt. Alleen dan is het toegestaan 
om bij het wijzigen van de intekening over de topografische grens 
heen te tekenen. Gaat het alleen om vergrotingen van het perceel of 
alleen om verkleiningen van het perceel, kies dan de reden die de 
grootste invloed op de oppervlakte heeft.

Datum
Vul hier de datum van de wijziging in. Het gaat om de datum waarop 
de wijziging is afgerond. Weet u deze datum niet meer exact? Geef 
dan in ieder geval de juiste maand op en kies bijvoorbeeld voor de 
laatste dag van deze maand. 

Kolom 4: Slotenmarge 
U geeft hier aan of u voor dit perceel gebruik wilt maken van de  
mogelijkheid om extra oppervlakte van sloten mee te nemen  
voor subsidies. Het gaat om de toeslagrechten, SNL-a, Probleem-
gebiedenvergoeding en Vaarvergoeding. 

Belangrijk: als u het mee wilt laten tellen voor SNL-a, dan heeft u deze extra 
oppervlakte al bij uw subsidieaanvraag SNL-a opgegeven. 

Bedenk goed of u deze extra oppervlakte echt nodig heeft. Bereken de 
extra oppervlakte en vul deze hier in. 

Teken de sloot niet in op de bedrijfskaart. 

Kolom 5: Gebruikscode
U geeft hier aan hoe u het gewasperceel of landschapselement in 
gebruik heeft. Kijk voor de gebruikscodes en bijbehorende uitleg in 
Tabel 1 in de Toelichting. 

Kolom 6: Gewascode
Voor een gewasperceel geeft u hier aan welk gewas u op 15 mei 2013 
als hoofdteelt teelt of van plan bent te gaan telen. Voor een land-
schapselement (SNL-a) geeft u hier aan om welke soort land-
schapselementen (beheerpakketten) het gaat. Kijk voor de 
gewascodes en bijbehorende uitleg in Tabel 2 in de Toelichting. 

Kolom 7: Datum (op)nieuw in gebruik genomen van een ander  
en nog niet gemeld
Alleen als u een gewasperceel of landschapselement nieuw in gebruik 
of beheer neemt (door bijvoorbeeld koop, huur of beëindiging van 
verhuur) moet u hier de datum invullen waarop u (weer) de gebruiker 
of beheerder bent. 
Op de bedrijfskaart zijn deze gewaspercelen niet geel gekleurd of 
land schapselementen niet roze gekleurd. Voor gewaspercelen die wel 
geel gekleurd zijn of landschapselementen die wel roze gekleurd zijn, 
vult u deze kolom niet in. De kleur geeft namelijk aan dat deze al bij u 
geregistreerd staan als gebruiker.

Kolom 8: Gewone toeslagrechten
U geeft hier aan of u op het gewasperceel toeslagrechten wilt laten 
uitbetalen. Kijk in Tabel 4 in de Toelichting bij welke gewassen u 
toeslagrechten kunt laten uitbetalen. 

Belangrijk: heeft u gewaspercelen die in een natuurterrein liggen én die voldoen 
aan de voorwaarden voor bedrijfstoeslag? En u wilt ze gebruiken voor de 
uitbetaling? Teken deze percelen dan apart in en geef ze met de bijbehorende 
gewascode op. Gewascode 3722 komt niet voor bedrijfstoeslag in aanmerking.

Kolom 9: Vaarvergoeding
U geeft hier aan of u op het gewasperceel vaarvergoeding wilt 
aanvragen. Kijk eerst op de bedrijfskaart of het gewasperceel binnen 
de begrenzing voor de vaarvergoeding ligt. Alleen dan kunt u 
aanvragen. 

Kolom 10: Oppervlakte Probleemgebied
U geeft hier aan voor hoeveel hectare u voor dit perceel 
probleemgebiedenvergoeding (PGV) wilt aanvragen. Kijk op de 
bedrijfskaart of het gewasperceel in één van de begrenzingen 
Eénjarige probleemgebiedenvergoeding, Heuvelland, Middag-
Humsterland of Midden-Delfland ligt. Alleen dan kunt u aanvragen. 
Aan de begrenzing kunt u zien of en voor welke variant u in 
aanmerking komt. Aan de begrenzing kunt u zien of, en voor welke 
variant u in aan merking komt. Voor de begrenzing PGV geldt ook de 
voorwaarde dat u mee moet doen aan Argrarisch natuurbeheer. De 
omvang van het onderliggende agrarisch natuurbeheer (PSAN of SNL-
a) is mede bepalend voor de omvang PGV die u kunt aanvragen op dit 
perceel. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een 
juiste oppervlakte. Teveel aanvragen leidt mogelijk tot sancties.

Wilt u ook slotenmarge meenemen? Tel de oppervlakte slotenmarge 
op bij de oppervlakte probleemgebied. Neem alleen de oppervlakte 
slotenmarge die voldoet aan de voorwaarden. Kijk op onze site voor 
meer informatie over de voorwaarden van slotenmarge.

Kolom 11: Fosfaatdifferentiatie
U geeft hier aan of u voor een gewasperceel gebruik wilt maken van 
een hogere fosfaatgebruiksnorm. Als u dit wilt, dan bent u verplicht 
om het perceel te laten bemonsteren en analyseren. De fosfaat-
toestand van de bodem wordt uitgedrukt in een PAL-getal (grasland) 
en een Pw-getal (bouwland). Deze waarden vult u in. Vul per gewas-
perceel de PAL- en/of Pw-waarde voor het betreffende gewas perceel 
in. Bij een landschapselement vult u deze kolom niet in.

Als een gewasperceel onderdeel is van een topografisch perceel dat 
groter is dan 5 hectare, dan rekent u de gemiddelde fosfaattoestand 
voor het hele topografische perceel uit. Dit gemiddelde geeft u op als 
fosfaattoestand van het gewasperceel. 
Hoe u het gemiddelde berekent leest u op drloket.nl > kies Mest. 
U vindt daar ook meer informatie over de fosfaatgebruiksruimte. 

Als u gebruik wilt maken van de hogere fosfaatgebruiksnorm voor 
fosfaatarme en –fixerende grond, vul hier dan ook de PAL- en/of 
Pw-waarde in. En: vul onderdeel 8d van het formulier Gecombineerde 
opgave in.

Wilt u stikstofdifferentiatie aanvragen? Dit doet u met een online 
formulier. U vindt dit op onze website bij Mest.

Meer informatie
Meer informatie en uitleg vindt u in de Toelichting bij de 
Gecombineerde opgave en op onze website: drloket.nl.  
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Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013

Toelichting

Zie achterzijde voor uitleg kolommen

Zet het volgnummer van het gewas-
perceel of landschaps element 
(voor SNL-a) ook in het betreffende 
perceel of element op de bedrijfs kaart.

Gebruikscodes
01 Eigendom

Pacht 
02 Reguliere pacht
61 Reguliere pacht kortlopend
62 Eenmalige pacht
63 Teeltpacht
09 Erfpacht
10 Pacht van geringe    
 opper vlakten
11 Natuurpacht (reservaats-  
  of beheerspacht)
12 Geliberaliseerde pacht,   
 langer dan 6 jaar
13 Geliberaliseerde pacht,   
 6 jaar of korter

Overig
03 In gebruik van een    
 terrein-beherende organisatie
04 Tijdelijk in gebruik in het   
 kader van de landinrichting
07 Overige exploitatie vormen

Reden wijziging topografische 
grens
01 Aanleggen sloot
02 Dempen sloot
03 Aanleggen bebouwing of weg
04  Verwijderen bebouwing of weg 
05  Aanleggen landschaps  element 
06 Verwijderen landschaps   
 element
07 Vergroten erf
08 Verkleinen erf
09 Vergroting door     
 herindeling/ruilverkaveling
10 Verkleining door  herindeling/
  ruilverkaveling/stadsuitbreiding
13  Overig, verkleinen van 

topografisch perceel
14   Overig, vergroten van 

topografisch perceel

Volgnummer Oppervlakte Wijziging topografische grens gewasperceel Sloten-
marge

Gebruiks-
code
Zie tabel 1

Gewascode
Zie tabel 2

Datum (op)nieuw in gebruik 
 genomen van een ander en 
nog niet gemeld

Gewone 
toeslag 
rechten

Vaar-
vergoe-
ding

Oppervlakte 
Probleem gebied

Fosfaatdifferentiatie

Reden
Zie tabel 8

Datum PAL Pw

ha     are dag maand jaar are dag maand jaar ha     are

Subtotaal 
vorige pagina ssttttuu  , susu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

stustu ssttuu  , susu susu ssuu - ssuu -susu susu susu ssttttuu ssuu - ssuu -susu ssttuu  , susu ssttuu ssttuu

  +

sttu  ,  su (Sub)totaal beteelde oppervlakte

> Neem het subtotaal over op het volgblad.

Stap 1 
Controleer of u de kolom 
Gewone toeslagrechten 
volledig heeft ingevuld.

Stap 2
Vul eventueel aan.

Stap 3
Tel de oppervlakte van de percelen en slotenmarges op waarbij u 
uitbetaling van toeslagrechten heeft aangevraagd. Vul hieronder in

Oppervlakte voor uitbetaling toeslagrechten
ha        are

stu  ,  su totaal van dit blad

Controleer de oppervlakte voor uitbetaling toeslagrechten

Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.

Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes geheel inkleuren.

Naam:

BSN/KvK-nummer: 

Relatienummer:

Aanvraagnummer Gecombineerde opgave:

Opgave Gewaspercelen (volgblad)

Opgave gewaspercelen bij GDI 2013_v9.indd   7-8 01-03-13   13:54



Invulinstructie

Opgave Gewaspercelen
•   De gewaspercelen en landschapselementen (SNL-a) die u op 15 mei 

2013 in gebruik of beheer heeft, geeft u met dit formulier op. Teken 
ook de bedrijfskaart in. 

•   Geef bij de gewaspercelen de hoofdteelt op. Volgteelten vult u in 
op het formulier Gecombineerde opgave bij onderdeel 5c.

•   Kolommen die niet voor u van toepassing zijn vult u niet in.
•    Meer informatie zoals tabellen met codes, vindt u in de Toelichting 

bij de Gecombineerde opgave en op drloket.nl.
•   Heeft u meer ruimte nodig? Volgbladen kunt u aanvragen bij het 

DR-Loket: 0800 – 22 333 22.

Uitleg per kolom

Kolom 1: Volgnummer
Achter de volgnummers zet u de gegevens van de gewaspercelen of 
landschapselementen (SNL-a). Vermeld op de bedrijfskaart de 
corresponderende volgnummers in de gewaspercelen of in de 
landschapselementen. Het aantal volgnummers op het formulier 
Opgave gewaspercelen moet overeenkomen met het aantal 
ingetekende percelen of landschapselementen.

Kolom 2: Oppervlakte
Voor gewaspercelen: u geeft hier de beteelde oppervlakte van het 
gewasperceel op in hectares, met twee cijfers achter de komma. 
Voor landschapselementen: u geeft hier de oppervlakte op van de 
landschapselementen waarvoor u een beheerpakket subsidie 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a) heeft aangevraagd.  
Is de oppervlakte van een landschapselement kleiner dan 0,01 ha?  
Dan hoeft u geen oppervlakte in te vullen. 

Kolom 3: Wijziging topografische grens gewasperceel  
Als er iets is gewijzigd in de topografische grens van het perceel, 
bijvoorbeeld door het aanleggen of dempen van een sloot of het bou-
wen of slopen van een schuur, dan bent u verplicht dat aan ons door 
te geven. Het gaat dan om veranderingen in de gewas perceelsgrens 
die gelijk loopt met de grens van het topografische perceel. De topo-
grafische grens is hierdoor dus ook gewijzigd. 

Belangrijk: het gaat zowel om wijzigingen die een vergroting van het gewasperceel 
tot gevolg hebben als om wijzigingen die een verkleining van het gewasperceel tot 
gevolg hebben. 

Als u een gewasperceel intekent, dan mag de intekening alleen een 
topografische grens overschrijden als de oppervlakte van het gewas-
perceel is vergroot door bijvoorbeeld het dempen van een sloot of het 
slopen van een schuur.

Reden
Geef hier aan wat de reden is van de wijziging. De redenen staan in 
Tabel 8 in de Toelichting. 

Zijn er meerdere redenen van toepassing? Als het om een vergroting 
én een verkleining van het perceel gaat, kies dan altijd voor de reden 
die een vergroting van het perceel inhoudt. Alleen dan is het toegestaan 
om bij het wijzigen van de intekening over de topografische grens 
heen te tekenen. Gaat het alleen om vergrotingen van het perceel of 
alleen om verkleiningen van het perceel, kies dan de reden die de 
grootste invloed op de oppervlakte heeft.

Datum
Vul hier de datum van de wijziging in. Het gaat om de datum waarop 
de wijziging is afgerond. Weet u deze datum niet meer exact? Geef 
dan in ieder geval de juiste maand op en kies bijvoorbeeld voor de 
laatste dag van deze maand. 

Kolom 4: Slotenmarge 
U geeft hier aan of u voor dit perceel gebruik wilt maken van de  
mogelijkheid om extra oppervlakte van sloten mee te nemen  
voor subsidies. Het gaat om de toeslagrechten, SNL-a, Probleem-
gebiedenvergoeding en Vaarvergoeding. 

Belangrijk: als u het mee wilt laten tellen voor SNL-a, dan heeft u deze extra 
oppervlakte al bij uw subsidieaanvraag SNL-a opgegeven. 

Bedenk goed of u deze extra oppervlakte echt nodig heeft. Bereken de 
extra oppervlakte en vul deze hier in. 

Teken de sloot niet in op de bedrijfskaart. 

Kolom 5: Gebruikscode
U geeft hier aan hoe u het gewasperceel of landschapselement in 
gebruik heeft. Kijk voor de gebruikscodes en bijbehorende uitleg in 
Tabel 1 in de Toelichting. 

Kolom 6: Gewascode
Voor een gewasperceel geeft u hier aan welk gewas u op 15 mei 2013 
als hoofdteelt teelt of van plan bent te gaan telen. Voor een land-
schapselement (SNL-a) geeft u hier aan om welke soort land-
schapselementen (beheerpakketten) het gaat. Kijk voor de 
gewascodes en bijbehorende uitleg in Tabel 2 in de Toelichting. 

Kolom 7: Datum (op)nieuw in gebruik genomen van een ander  
en nog niet gemeld
Alleen als u een gewasperceel of landschapselement nieuw in gebruik 
of beheer neemt (door bijvoorbeeld koop, huur of beëindiging van 
verhuur) moet u hier de datum invullen waarop u (weer) de gebruiker 
of beheerder bent. 
Op de bedrijfskaart zijn deze gewaspercelen niet geel gekleurd of 
land schapselementen niet roze gekleurd. Voor gewaspercelen die wel 
geel gekleurd zijn of landschapselementen die wel roze gekleurd zijn, 
vult u deze kolom niet in. De kleur geeft namelijk aan dat deze al bij u 
geregistreerd staan als gebruiker.

Kolom 8: Gewone toeslagrechten
U geeft hier aan of u op het gewasperceel toeslagrechten wilt laten 
uitbetalen. Kijk in Tabel 4 in de Toelichting bij welke gewassen u 
toeslagrechten kunt laten uitbetalen. 

Belangrijk: heeft u gewaspercelen die in een natuurterrein liggen én die voldoen 
aan de voorwaarden voor bedrijfstoeslag? En u wilt ze gebruiken voor de 
uitbetaling? Teken deze percelen dan apart in en geef ze met de bijbehorende 
gewascode op. Gewascode 3722 komt niet voor bedrijfstoeslag in aanmerking.

Kolom 9: Vaarvergoeding
U geeft hier aan of u op het gewasperceel vaarvergoeding wilt 
aanvragen. Kijk eerst op de bedrijfskaart of het gewasperceel binnen 
de begrenzing voor de vaarvergoeding ligt. Alleen dan kunt u 
aanvragen. 

Kolom 10: Oppervlakte Probleemgebied
U geeft hier aan voor hoeveel hectare u voor dit perceel 
probleemgebiedenvergoeding (PGV) wilt aanvragen. Kijk op de 
bedrijfskaart of het gewasperceel in één van de begrenzingen 
Eénjarige probleemgebiedenvergoeding, Heuvelland, Middag-
Humsterland of Midden-Delfland ligt. Alleen dan kunt u aanvragen. 
Aan de begrenzing kunt u zien of en voor welke variant u in 
aanmerking komt. Aan de begrenzing kunt u zien of, en voor welke 
variant u in aan merking komt. Voor de begrenzing PGV geldt ook de 
voorwaarde dat u mee moet doen aan Argrarisch natuurbeheer. De 
omvang van het onderliggende agrarisch natuurbeheer (PSAN of SNL-
a) is mede bepalend voor de omvang PGV die u kunt aanvragen op dit 
perceel. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een 
juiste oppervlakte. Teveel aanvragen leidt mogelijk tot sancties.

Wilt u ook slotenmarge meenemen? Tel de oppervlakte slotenmarge 
op bij de oppervlakte probleemgebied. Neem alleen de oppervlakte 
slotenmarge die voldoet aan de voorwaarden. Kijk op onze site voor 
meer informatie over de voorwaarden van slotenmarge.

Kolom 11: Fosfaatdifferentiatie
U geeft hier aan of u voor een gewasperceel gebruik wilt maken van 
een hogere fosfaatgebruiksnorm. Als u dit wilt, dan bent u verplicht 
om het perceel te laten bemonsteren en analyseren. De fosfaat-
toestand van de bodem wordt uitgedrukt in een PAL-getal (grasland) 
en een Pw-getal (bouwland). Deze waarden vult u in. Vul per gewas-
perceel de PAL- en/of Pw-waarde voor het betreffende gewas perceel 
in. Bij een landschapselement vult u deze kolom niet in.

Als een gewasperceel onderdeel is van een topografisch perceel dat 
groter is dan 5 hectare, dan rekent u de gemiddelde fosfaattoestand 
voor het hele topografische perceel uit. Dit gemiddelde geeft u op als 
fosfaattoestand van het gewasperceel. 
Hoe u het gemiddelde berekent leest u op drloket.nl > kies Mest. 
U vindt daar ook meer informatie over de fosfaatgebruiksruimte. 

Als u gebruik wilt maken van de hogere fosfaatgebruiksnorm voor 
fosfaatarme en –fixerende grond, vul hier dan ook de PAL- en/of 
Pw-waarde in. En: vul onderdeel 8d van het formulier Gecombineerde 
opgave in.

Wilt u stikstofdifferentiatie aanvragen? Dit doet u met een online 
formulier. U vindt dit op onze website bij Mest.

Meer informatie
Meer informatie en uitleg vindt u in de Toelichting bij de 
Gecombineerde opgave en op onze website: drloket.nl.  
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