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Gecombineerde opgave en betaalverzoek
In dit document vindt u informatie voor ANLb deelnemers over hoe om te gaan met hun ANLb
overeenkomst in relatie tot de Gecombineerde Opgave en betaalverzoek.
Moet ik een gecombineerde opgave doen?
In principe krijgt iedereen die de Gecombineerde Opgave moet invullen hiervan een schriftelijk
verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik hier om direct naar de
website van RVO te gaan voor handleidingen en instructies voor het invullen van de gecombineerde
opgave. Voor hulp en advies kunt u het loket van RVO bellen op 088-0424242.
Aandachtspunten bij het invullen van de gecombineerde opgave
Om uw uitbetaling van het ANLb te kunnen verzorgen is het noodzakelijk dat ons systeem is
gekoppeld met uw registratie bij RVO en dat de (perceels)gegevens exact overeenkomen.
Er zijn een aantal zaken belangrijk om rekening mee te houden bij het invullen van uw
gecombineerde opgave:

•

U hoeft geen betaalverzoek voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb)
te doen. De vraag "uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel agrarisch
natuur- en landschapsbeheer (SNL-a)" kunt u daarom met NEE beantwoorden.
Let op: De vrijstelling van het betaalverzoek is alleen voor ANLb overeenkomsten. Indien u
(tevens) een andere, lopende SNL overeenkomst heeft antwoordt u hier JA.

•

U dient wel uw ANLb beheereenheden in MijnRVO te registreren als uw bedrijfspercelen. De
ligging en afmeting van de ANLb beheereenheid dient exact te corresponderen met het
bedrijfsperceel. Let op: een akker/grasrand dient dus als los bedrijfsperceel geregistreerd
te zijn.
U kunt de ANLb beheerpercelen raadplegen en zelfs overnemen door de kaartlaag
'regelingspercelen ANLb' te selecteren. Zie hier bijvoorbeeld hoe u een ANLb perceel
overneemt in uw perceelsregistratie.

•

De gekozen gewascode dient te corresponderen met het ANLb beheerpakket. U kunt hier
de lijst met gewascodes per beheerpakket raadplegen.

•

Landschapselementen kunnen in sommige situaties worden ingezet als ecologisch
aandachtsgebied, wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Alle andere beheerpakketten
kunnen niet worden ingezet als ecologisch aandachtsgebied. Stapeling van ecologisch
aandachtsgebied met ANLb leidt tot kortingen voor u.

•

Een aantal gewassen die voor het ANLb gebruikt worden (in bijvoorbeeld vogelakkers)
zoals luzerne (medicago), rode klaver (trifolium) en agrarisch natuurmengsel (agrarisch
natuurmengsel) vallen onder een apart gewas voor gewasdiversificatie. Naast tijdelijk gras
en maïs kan dit dus meetellen als derde gewas. Raadpleeg de Tabel Gewassen en GLB
2020 voor exacte informatie hoe bijvoorbeeld gewassen meetellen voor de vergroeningseis
van gewasdiversificatie.

Uw perceelsregistratie bij RVO en bovengenoemde aandachtspunten hebben direct verband met uw
uitbetaling ANLb. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw registratie bij RVO, nu en in de
toekomst, actueel blijft. Wijzigingen meldt u zowel bij Natuurrijk Limburg als bij RVO.

