
U heeft het juiste collectief beheerplan geselecteerd (Als u gebiedscoördinator bent van meerdere 
collectieve plannen).

De beheerder geeft aan dat alle gewaspercelen bij Dienst Regelingen bij het juiste relatienummer 
geregistreerd staan volgens de situatie vanaf 1-1-2014.

Machtiging: als er een machtiging is, dan is deze bekend bij Dienst Regelingen in Mijn dossier.

De aanvraag voldoet aan de minimum eis van € 200 in het eerste jaar.

De minimum omvang die is opgegeven is niet kleiner dan de minimum eis van het pakket.

Bent u niets vergeten?Check?

Checklist
Voor het doen van een aanvraag in de SNL-applicatie (Bijlage I)

U kunt als gebiedscoördinator onderstaande checklist langslopen en afvinken bij het doen van een aanvraag. Zo 

voorkomt u dat u iets vergeet voordat u de opgave verzendt.

Alle beheereenheden voor deze relatie zijn correct ingetekend.

Beheereenheden met overbrugging zijn met een aangepaste ingangsdatum ingetekend.

Elke beheereenheid voldoet aan de minimum-, maximum- en dichtheidseisen van het betreffende 
pakket. Zo niet, dan wordt er bij de beheereenheid die niet voldoet wel voldaan aan de voorwaarden 
van ecologische overbrugging.

U heeft de juiste beheertypes geselecteerd.

De juiste gegevens zijn bij de beheereenheden ingevuld (oppervlakte, lengte, breedte, aantal stuks 
enz..).

Voordat u begint met intekenen

Intekenen beheereenheden

Randen zijn langs perceelranden ingetekend.

Geconstateerde signalen tijdens het intekenen van beheereenheden zijn opgelost.



U zorgt ervoor dat u de min/max aanvraag in de aanvraagperiode van 
15 november 2013 tot en met 31 december 2013 verstuurt naar Dienst Regelingen.

De min/max aanvraag is voorzien van een handtekening (aanvrager / gemachtigde).

Alle gegevens zijn op het aanvraagformulier (‘Nieuwe aanvraag min/max’ of ‘Mutatie aanvraag min/
max’) ingevuld.

Bent u niets vergeten?Check?

Afronden en versturen

Als de verwerver nog geen min/max aanvraag heeft van het betreffende plan: 
Het relatienummer van de vervreemder is naar het relatienummer van de verwerver aangepast en u 
heeft als reden mutatie ‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ opgegeven.

De reden mutatie ‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ is opgegeven.

Als de verwerver nog geen min/max aanvraag heeft van het betreffende plan:
Er is voor de verwerver een nieuwe min/max aanvraag aangemaakt in de SNL-applicatie.

Als de verwerver al een min/max aanvraag heeft van het betreffende plan:
U heeft bij de aanvraag van de vervreemder de reden mutatie ‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ 
opgegeven.

Bent u niets vergeten?Check?

Bij een gehele bedrijfsoverdracht

Overige zaken

Bij een gedeeltelijke overdracht

Per relatie is er maximaal één min/max aanvraag per collectief beheerplan.


