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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.  
 
 


