INFORMATIEFOLDER OVER UW SNL-AANVRAAG

OVERDRACHTEN EN OPPERVLAKTEN VAN BEHEEREENHEDEN

In deze folder wordt uitgelegd wat u
moet doen als u collectief SNL-beheer
heeft op uw bedrijf en u gaat grond
(ver)kopen of (ver)huren met SNLbeheer of u wilt de oppervlakten van
uw beheereenheden aanpassen.

Bij vragen of twijfels over of de
overdracht of wijziging in beheer
goed geregeld is, moet u ALTIJD
contact opnemen met de Dienst
Regelingen op telefoonnummer
0800 - 22 333 22

(VER)KOOP OF (VER)HUUR VAN LAND
Wat moet u altijd doen bij (ver)koop of (ver)huur van land met SNL-beheer
Als u grond verkoopt of aankoopt, verhuurt of huurt met een collectief SNL-contract,
dan moet u ALTIJD de volgende acties ondernemen:

1. Meldt alle wijzigingen bij de Dienst Regelingen
2. Meldt alle wijzigingen bij de gebiedscoördinator van uw ANV
3. Controleer uw min-max aanvraag.
Veranderingen in de (ver)huur of (ver)koop moet u altijd meteen melden bij de Dienst
Regelingen én de gebiedscoördinator van de agrarisch natuurvereniging. U moet
ervoor zorgen dat het gebruiksrecht van het BRP-perceel op de juiste naam staat. U
moet daarom meteen melden wie de nieuwe beheerder wordt (naam + BRS-nummer).
Dit voorkomt problemen bij het invullen van de Gecombineerde opgave in mei (eGDI).
Daarnaast moet U controleren of door de verandering de totale oppervlakte van uw
beheereenheden nog past binnen het minimum en maximum van uw SNL-aanvraag.
Aanpassingen in de min-max kunt u doorgeven aan DR via een overdrachtformulier
of via een aanvraagformulier SNL tijdens de aanvraagperiode.

MIN-MAX
Het minimum of maximum van uw SNL-beheer onder uw SNL-aanvraag
Met uw SNL-aanvraag heeft u een minimum en maximum aantal hectares SNL-beheer
moeten opgeven bij DR. Uw beheerafspraken met de gebiedscoördinator moeten binnen
deze marge passen, anders moet uw min-max aanvraag aanpassen of andere
beheerafspraken maken.
De min-max van uw SNL aanvraag moet standaard staan op:
- een minimum van 0,5 ha;
- een maximum gelijk aan uw bedrijfsgrootte;
Als het minimum van uw SNL-aanvraag hoger is dan 0,5 ha, moet u bij verkoop of
verhuur van SNL-land goed nakijken of u niet onder uw minimum uitkomt. Als u onder
uw minimum komt moet u een verzoek tot aanpassing doen bij de Dienst Regelingen
via het overdrachtsformulier. DR past uw min dan aan door deze naar beneden bij te
stellen op basis van de overgedragen hectares.
Wanneer u door uitbreiding van uw SNL-beheer boven uw huidige maximum komt,
moet u ook hiervoor een wijziging indienen bij de Dienst Regelingen via een
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overdrachtsformulier of tijdens de aanvraagperiode. U moet dit altijd vóór 31 december
voor de start van het nieuwe beheerjaar doen.
Andere geldige redenen om uw min-max aan te passen, zijn:
1. aanpassing van uw gewaspercelen in de BRP;
2. bij een minimum hoger dan 0,5 ha op basis van misleidende informatie over de
groenfinanciering voor SNL-beschikkingen met ingangsjaar 2010.

WAT MOET U DOEN BIJ VERKOOP OF (TIJDELIJK) VERHUUR VAN SNL-LAND
U heeft land met SNL-beheer verkocht of in (tijdelijk) gebruik gegeven bij een ander.
Wat zijn de mogelijkheden:
1. Gedeeltelijke verkoop of verhuur van land met een SNL-overeenkomst
U verhuurt of verkoopt een gedeelte van uw land met een SNL-overeenkomst. U moet
daarbij opletten dat u niet onder het minimum aantal hectares SNL-beheer uitkomt van
uw SNL-aanvraag.
Wat zijn de gevolgen voor u:
Als de nieuwe beheerder WEL het SNL-beheer overneemt, kunt u bij DR een verzoek
indienen voor het aanpassen van uw minimum.
Wanneer de nieuwe beheerder het SNL-beheer NIET overneemt, dan mag uw minimum
niet aangepast worden. Uw SNL-contract vervalt en moet u de reeds ontvangen SNLsubsidie inclusief de voorgaande jaren terugbetalen.
2. Volledige verkoop of verhuur van land met SNL-overeenkomst en de nieuwe
gebruiker neemt het SNL-beheer over
In dit geval is er sprake van een volledige overdracht naar een nieuwe gebruiker
(eigenaar) en de nieuwe gebruiker neemt het SNL-beheer over. Uw SNL-aanvraag
wordt beëindigd zonder dat u de voorgaande jaren moet terug betalen.
Wat zijn de gevolgen voor u: geen
3. Volledige verkoop of verhuur van land met een SNL-overeenkomst en de
nieuwe gebruiker neemt de SNL-overeenkomst NIET over
Als u al u land verkoopt of verhuurt en de nieuwe beheerder neemt het SNL-beheer niet
over, dan wordt het SNL-beheer niet voortgezet. U voldoet daarmee niet aan uw 6jarige verplichting voor het beheer.
Wat zijn de gevolgen voor u: Omdat het SNL-beheer niet voortgezet wordt, bent u
verplicht om de subsidie van de voorgaande jaren in het geheel terug te betalen.

WAT MOET U DOEN ALS U LAND MET SNL-BEHEER KOOPT OF HUURT EN U WILT
HET BEHEER VOORTZETTEN
U had tot nu toe nog geen SNL-beheer op uw bedrijf én dus geen SNLaanvraag bij Dienst Regelingen
Omdat u als nieuwe eigenaar of gebruiker nog geen SNL-aanvraag heeft, moeten een
aantal zaken goed geregeld worden:
U meldt zich direct als nieuwe gebruiker bij de gebiedscoördinator om een
beheerovereenkomst af te sluiten voor het komende jaar. U kunt daarvoor in uw gebied
contact
opnemen
met
Stichting
Gebiedscoördinatie
Gouwe
Wiericke
via
info@gouwewiericke.nl of via Anton de Wit 0172-393426 of 06-29343406
Daarnaast moet u de overdracht bij DR melden, afhankelijk van de datum van
overdracht moet u daarvoor de volgende acties voor ondernemen:
In de periode 1 januari t/m 15 mei:
1. Via een overdrachtformulier meldt u de overdracht inclusief de overdracht van het
SNL-beheer, u krijgt dan automatisch een SNL-beschikking voor 6 jaar.
Na 15 mei t/m 31 december:
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2. U meldt de overdracht bij DR en dient tijdens de aanvraagperiode vóór 31
december een SNL-aanvraag in bij de Dienst Regelingen via de eSNL.
Als alle gegevens vóór 15 februari bij de ANV/gebiedscoördinator binnen zijn, dan zorgt
de veldcoördinator ervoor dat het BRS-nummer van de nieuwe gebruiker bij de
betreffende percelen komt te staan, zodat u op deze percelen een SNL-betaalverzoek
kan indienen bij de gecombineerde opgave in mei.
U heeft al SNL-beheer op andere percelen op uw bedrijf en een SNL-aanvraag
bij DR
Bij uitbreiding van het SNL-beheer moet u controleren of u het maximum van uw SNLaanvraag niet overschrijdt. Als uw maximum lager is dan het aantal hectares SNLbeheer moet u bij Dienst Regelingen een verzoek tot aanpassing van uw max, dit kan
met een aanvraagformulier of een overdrachtsformulier.
Als de overdracht vóór 1 maart is gemeld bij DR, dan kan de nieuwe gebruiker via de
GDI voor de betreffende percelen een betaalverzoek doen voor SNL.
Wijzigingen in beheer n.a.v. een overdracht in de periode van 1 maart t/m 15 mei
(sluitingsdatum GDI) worden door DR niet meer verwerkt in de Gecombineerde opgave
van dat jaar. Deze overdracht zal niet direct zichtbaar zijn in de GDI en bij het
onderdeel SNL- betaalverzoek moet de aanvrager zelf de ontbrekende beheereenheden
toevoegen in de GDI via de knop “overnemen beheereenheid” om hiervoor alsnog een
betaalverzoek te kunnen doen. Als dat onverhoopt niet lukt, neem dan altijd contact op
met DR tijdens de GDI, dan kunnen zij de percelen alsnog voor u toevoegen.
Bij een verwerving na 15 mei, waardoor u boven uw max komt, moet u in de
aanvraagperiode uitbreiding van uw max aanvragen vóór 31 december voor het nieuwe
beheerjaar.

NAAMSWIJZIGINGEN
Een naamswijziging van uw bedrijf moet u in bepaalde gevallen ook melden bij Dienst
Regelingen. U kunt dit digitaal melden in Mijn Dossier of via een Overdrachtformulier.
Daarbij gaat het met name over naamswijzigingen als gevolg van omzetting van Mts
naar VOF of van natuurlijk persoon naar Mts of VOF of andersom. U krijgt in dit soort
gevallen een nieuw BRSnummer.
U moet het nieuwe BRS-nummer altijd doorgeven aan de gebiedscoördinator van uw
natuurverenigingen om problemen met uw SNL-beheer te voorkomen.
Ook hier geldt dat: als alle gegevens vóór 15 februari bij de ANV/gebiedscoördinator
binnen zijn, dan zorgt de gebiedscoördinator ervoor dat het BRS-nummer van de
nieuwe gebruiker bij de betreffende percelen komt te staan, zodat u op deze percelen
een SNL-betaalverzoek kan doen bij de gecombineerde opgave in mei.
De peildatum van 15 mei is bepalend voor de uitbetaling van de beheervergoeding:
wie op 15 mei gebruiker is van een perceel komt in aanmerking voor de
beheervergoeding van dat beheerjaar als hij via de eGDI een betaalverzoek doet voor
alle percelen waarop beheer wordt gevoerd. Wie op 15 mei wordt aangemerkt als
gebruiker is het hele jaar verantwoordelijk voor de uitvoer van het beheer. Ook als het
beheer ná 15 mei wordt overgedragen aan een derde.

OPPERVLAKTEN VAN BEHEEREENHEDEN
De oppervlakten van uw beheereenheden zijn niet automatisch gekoppeld aan de
oppervlakten van uw gewaspercelen. Het is daarom verstandig om de oppervlakten van
de beheereenheden te controleren en grote verschillen te melden bij de
gebiedscoördinator.
U kunt dit zelf controleren op twee manieren:
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1. Via uw SNL-betaalbeschikking van het voorgaande jaar
Op uw betaalbeschikking staan de oppervlakten van de beheereenheden vermeldt, deze
vergelijkt u met de oppervlakten van uw gewaspercelen. Houdt daarbij wel rekening
met de oppervlakte van botanische randen als u deze ook heeft: de oppervlakte van de
botanische randen wordt van de oppervlakte weidevogelbeheer afgetrokken als u
volvelds weidevogelbeheer heeft.
2. Digitaal via de toolkit
In de toolkit registreert de gebiedscoördinator de met u gemaakte beheerafspraken. Via
deze link naar de toolkit:
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/CollectiefBeheerPlan/BeheerEenheden/2013/12201

kunt u met het loepje (knop linksboven) inzomen naar uw beheereenheden met
weidevogelbeheer. Door met het i-tje op uw beheereenheden (i-knop linskboven in het
menu) te klikken, kunt u de oppervlakte van uw beheereenheden controleren en deze
vergelijken met de oppervlakten van uw gewaspercelen. U moet daarbij wel rekening
houden met de oppervlakte van botanische randen als u deze ook heeft. Deze
oppervlakte wordt van de oppervlakte weidevogelbeheer afgetrokken als u volvelds
weidevogelbeheer heeft.
WIJZIGINGEN IN DE OPPERVLAKTEN VAN DE PERCEELSREGISTRATIE
Wijzigingen in de oppervlakten van uw gewaspercelen worden helaas niet automatisch
doorgevoerd in de SNL. U moet zelf deze wijzigingen melden bij de gebiedscoördinator,
bijvoorbeeld wanneer uw bezwaar op de oppervlakten van de gewaspercelen gegrond is
verklaard. De gebiedscoördinator voert dan de wijzigingen voor u door in de toolkit voor
uw SNL-beheer. Wanneer u via de GDI de oppervlakte aanpast van de SNL-beheer,
omdat de gewaspercelen groter zijn, dan wordt dit niet geaccepteerd door DR.
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