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Het is belangrijk dat u voor 1 mei uw perceelsregistratie in Mijn Dossier van RVO.nl
controleert en eventueel aanpast. Daarbij zijn twee zaken van belang:
1. Ligt er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer?
2. Heeft u de juiste gewascode ingevoerd voor uw bedrijfsperceel?
Deze handleiding geeft stap voor stap uitleg hoe u de door het collectief ingetekende ANLbpercelen overnemen in uw eigen perceelregistratie, mocht er nog geen bedrijfsperceel zijn
ingetekend onder uw ANLb-beheer.
Stappenplan
ü Ga naar uw ‘Mijn Dossier’ op mijn.rvo.nl, log in en ga naar ‘Mijn percelen registreren’.
ü Ga naar ‘Wijzigen’.
ü Selecteer rechtsonder in uw scherm de middelste van de 5 blokjes ‘Legenda’.
ü Zet vervolgens kaartlaag ‘ANLb aangevraagd 2019’ aan. U ziet nu uw percelen ANLb 2019
met blauwe arcering oplichten.
ü Als het ANLb-perceel niet klopt met de huidige intekening van het bedrijfsperceel (oranje
lijn), kies dan voor ‘wijzigen perceel’ in het tabblad overzicht percelen.

ü Daarna kunt u kiezen voor bewerken en dan kiezen voor ‘andere grens selecteren’.

ü Kies dan in het tabblad “Perceel uit een andere kaartlaag” voor “ANLB Aangevraagd”:

ü Vervolgens selecteert u het “blauwe” perceel en neemt deze grenzen over.
ü Bij een geheel nieuw perceel kunt u direct kiezen voor ‘Toevoegen’

ü Vervolgens kiest u ‘Overnemen perceel’ en selecteert u de kaartlaag waarin het over te
nemen perceel ligt, dit is de kaartlaag ‘ANLb aangevraagd’.

ü Vervolgens klikt u op het perceel dat u wilt overnemen.
ü Daarna klikt u op ‘Volgende’, vult u startdatum 1-1-2019 en aanvullende gegevens in en
klikt u op ‘Opslaan’.
ü Klik op ‘Wijzigingen versturen’.
Indien nodig herhaalt u bovenstaande stappen voor andere percelen.
Meer hulp nodig? Op de website van RVO.nl (https://mijnrvo.nl/hulp-bij-percelenregistreren) zijn diverse verschillende Youtube-filmpjes te vinden met instructies over het
registreren van percelen.

