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Onder al uw beheer, inclusief landschap, moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie bij 
mijn.rvo.nl liggen. Uw perceelregistratie moet exact overeenstemmen met de intekening 
van uw ANLb beheercontract met VALA. Wanneer dat niet het geval is, kan RVO.nl het 
collectief korten bij de uitbetaling. Vervolgens kunnen wij u dan geen (volledige) 
beheervergoeding uitbetalen.  
 
Om dat te voorkomen geven wij in deze brief een toelichting op de volgende onderwerpen:  

1. Perceelregistratie / bedrijfspercelen aanmaken in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl 
2. Toegestane gewascodes binnen ANLb   
3. Oplossen foutmeldingen AAN-laag (wel of geen landbouwgrond)   

 
 
Perceelregistratie / bedrijfspercelen aanmaken in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl  	
 
Om als collectief voor alle leden een correct betaalverzoek voor ANLb in te kunnen dienen, is 
het van belang dat u uw perceelregistratie voor de percelen met agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer (ANLb) tijdig bijwerkt en de intekening in Mijn Dossier exact overeenkomt 
met de intekening uit uw ANLb-contract. Bij voorkeur voor 1 mei 2018, dus 14 dagen voor de 
sluitingsdatum van de Gecombineerde Opgave). Dit bijwerken gaat erg eenvoudig, de ANLb-
percelen staan al in uw eigen ‘Mijn Dossier’.  	
	
Als agrariër zult u voor het indienen van de Gecombineerde Opgave ook uw percelen 
controleren. Ook bij deelnemers die geen Gecombineerde Opgave in hoeven te dienen bij 
RVO.nl (zoals particulieren) moet de perceelregistratie te kloppen. We vragen daarom aan 
alle deelnemers om hun perceelregistratie te controleren en indien nodig in orde te maken 
voor 1 mei 2018. Het kan namelijk zijn dat er meldingen in beeld komen die om een 
oplossing vragen. 
 
Let op: geeft u de ANLb-percelen ook op als invulling voor de vergroeningseisen? Dan kunt u 
op de ANLb-vergoeding gekort worden. Dubbele betalingen zijn namelijk niet toegestaan. Als 
u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met RVO.nl. 
 
ANLb percelen overnemen in uw eigen perceelregistratie  	
Als de bedrijfspercelen in Mijn Dossier kloppen, kunt u deze laten staan. Zijn de 
bedrijfspercelen nog niet ingetekend, komen ze niet overeen met het ANLb-contract of 
twijfelt u hieraan, dan dient u de perceelregistratie aan te passen. U kunt hierbij door het 
collectief ingetekende ANLb-percelen overnemen in uw eigen perceelregistratie. In het kort 
gaat dat als volgt:  



 

ü Ga naar uw ‘Mijn Dossier’ op mijn.rvo.nl 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 2018’ aan. U ziet nu uw percelen ANLb 

2018 met blauwe arcering oplichten. 
ü Als het ANLB perceel niet klopt met de perceelregistratie van vorig jaar, 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 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 1-1-2018 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-percelen-
registreren) zijn diverse verschillende Youtube-filmpjes te vinden met instructies over het 
registreren van percelen.  
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toegestane gewascodes voor ANLb  	
 
RVO.nl heeft een Excel-tabel opgesteld waarin u kunt zien welke gewascodes mogelijk zijn 
binnen het door u afgesloten beheerpakket. Deze tabel kunt u op onze website downloaden 
bij de ANLb-documenten.  
 
Ons advies is om bij de verschillende beheerpakketten de volgende gewascodes te 
gebruiken. Let wel: u kunt aan dit advies geen rechten ontlenen, ook is het collectief niet 
aansprakelijk voor eventuele consequenties op basis van dit advies.  
 
pakketcode  Omschrijving pakket  gewascode  
A05  Kruidenrijk grasland  265, 266, 331  
A09  Poel en Historische wateren  2620  
A13  Botanisch waardevol grasland  265, 266, 331  
A13  Kwartelkoning grasland  265, 266, 331  
A13c1  Agrarisch waterbeheer  265, 331 
A18  Kruidenrijke akker  233, 234, 235, 236, 237, 238 *  
A19  Kruidenrijke akkerrand  2652, 1926, 1927 
L10  Natuurvriendelijke oever  2634  
L20 Hakhoutbeheer (houtwal, singel)  2641  
L21  Knotbomenrij  2643  
L22  Knip- en scheerheg  2624  
L23 Struweelhaag  2625  
L24  Struweelrand  2629  
L26  Hoogstamboomgaard  2628  
L27  Hakhoutbosje  2630  
L29  Bosje  2642  
* of gewascode ander akkergewas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foutmelding: intekening niet conform de AAN-laag  
 
Een belangrijke administratieve controle van RVO.nl op het collectief is of het ingetekende 
beheer binnen of buiten de zogenaamde ‘AAN-laag’ ligt (= Agrarisch Areaal Nederland). 
Eenvoudig gezegd betekent dit dat:  

• Alle landschapselementen als houtwallen en poelen buiten de AAN-laag moeten 
liggen (dit is immers geen landbouwgrond). Uitzondering is de boomgaard, deze 
hoort wel binnen de AAN- laag te liggen.   

• Alle percelen met beheer, zoals rustperiodes voor weidevogels of botanisch grasland, 
juist binnen de AAN-laag moeten liggen. Dat geldt ook voor een boomgaard. 

 
Wanneer u na het bijwerken van uw perceelregistratie een foutmelding ontvangt dat de 
intekening niet conform de AAN-laag is, kunt u aanvinken dat de AAN-laag ter plaatse onjuist 
is. Het is noodzakelijk dat u dit doet. Dit is namelijk een extra signaal aan RVO.nl dat zij deze 
fout in de AAN- laag moeten herstellen. Als de AAN-laag niet wordt aangepast, en de 
foutmelding blijft staan, krijgt het collectief de betreffende oppervlakte namelijk niet 
uitbetaald. Dit kan op zijn beurt weer gevolgen hebben voor uw uitbetaling.   
 
Het collectief kan niet namens u een melding doen dat de AAN-laag onjuist is. We vragen u 
daarom actief te controleren of er op uw bedrijfspercelen waar u ANLb op uitvoert een 
foutmelding zit. De melding dat de intekening niet conform de AAN-laag is ziet er als volgt 
uit:   
 
In de perceelregistratie wordt gesproken over de ‘topografische grens’. Het kan zijn dat de 
grenzen van uw perceel geheel of gedeeltelijk buiten het topografische perceel liggen. Als in 
deze situatie het perceel wel juist conform de werkelijke situatie is ingetekend, kunt u bij 
Topografische grens aanvinken: ‘De topografische grens van het perceel is gewijzigd of niet 
juist’. Hiermee geeft u het signaal aan RVO.nl af om de topografische grens opnieuw te 
beoordelen.  
 
 
 


