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Inleiding 

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) gaat per 2016 veranderen, 

onder regie van de provincies. Effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer, 

betere en duurzame deelname van agrariërs, meer samenwerking in het gebied met 

alle gebiedspartijen, lagere uitvoeringslasten en een eenvoudigere uitvoering zijn 

hierbij het doel. De SNL blijft in de huidige vorm tot 2016 van kracht. Wel willen alle 

partijen de SNL nu al goedkoper en effectiever uitvoeren. Dit betekent dat er voor 

2014 al onderdelen wijzigen, als opmaat naar het vernieuwde subsidiestelsel. Een 

van de grootste veranderingen is dat de aanvraag van SNL agrarisch natuurbeheer 

niet meer via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat, maar via de provincies 

in de SNL-applicatie (ook wel Toolkit).  

 

Voor wie is deze toelichting? 

Deze toelichting is voor gebiedscoördinatoren. Agrariërs zullen via u hun subsidie 

SNL agrarisch natuurbeheer aanvragen. Deze toelichting helpt u bij het doen van de 

min/max aanvraag in de SNL-applicatie en geeft aan welke controles door de 

gebiedscoördinator zelf gedaan moet worden voor het beginnen met het intekenen 

van het beheer. Gebruik dit document als naslagwerk en mocht u er toch niet 

uitkomen, dan kunt u terecht bij het RVO-Monitoringsteam. Zij kunnen u helpen met 

uw vragen.  

 
 Bij wie kunt u terecht voor onderstaande vragen?  

Vraag mijn.rvo.nl RVO- 
Monitoringsteam 

GBO 
Provincies 

Provincie 

Inlogproblemen SNL-

applicatie 

  X  

Foutmelding in de  
SNL-applicatie 

  X  

Systeemstoring in  

SNL-applicatie 

  X  

Inloggen ‘Mijn Dossier’ X    

Machtigingen ‘Mijn Dossier’ X    

Ontvangstbevestigingen X    

Ontvangen beschikkingen X    

Percelen X    

Voorwaarden/beheereisen 

van de SNL-beheertypen of 
pakketten 

 X  X 

Beheer subsidieterreinen    X 

Subsidiemogelijkheden 

volgens natuurbeheerplan 

   X 

Nieuwe SNL-aanvragen  X   

Printen en versturen 
nieuwe/mutatie aanvragen 
min/max 

 X   

Intekenen beheereenheden  X   

Mutaties beheereenheden  X   

Pakketeisen  X   

Overbrugging  X   

Kwaliteitsindicatoren /  
consistentiechecker 

 X   
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1 Alleen nog collectief – het proces in het kort 

Al het agrarisch natuurbeheer in een collectief beheerplan 

Vanaf 2014 is subsidie voor agrarisch natuurbeheer alleen nog mogelijk via een 

collectief beheerplan (CBP). Dit is een gezamenlijk plan voor al het agrarisch 

natuurbeheer in een bepaald gebied. U maakt het collectief beheerplan en neemt de 

beheerpakketten en oppervlaktes van de deelnemende agrarische beheerders hierin 

op. Er bestaan meerdere collectieve beheerplannen in Nederland, waarbij elke 

gebiedscoördinator verantwoordelijk is voor zijn/haar collectief beheerplan.  

 

Een overzicht van de collectieve beheerplannen en hun coördinatoren vindt u op 

www.portaalnatuurenlandschap > downloads binnen thema Subsidiestelsel Natuur 

en Landschap.  

 

Gebiedscoördinator stuurt min/max aanvragen naar Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

De deelnemende beheerders bespreken met u, als gebiedscoördinator, met welke 

oppervlakte zij minimaal en maximaal deelnemen aan het collectief plan. Dit legt u 

vast in de SNL-applicatie. In de SNL-applicatie print u een aanvraagformulier. Van 

elke beheerder stuurt u zo’n aanvraagformulier (min/max aanvraag) naar 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie voor het adres hoofdstuk 8.3.  

U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het formulier niet 

eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u het formulier niet na  

31 december 2014 verstuurt.  

Een nieuwe aanvraag doet u alleen voor deelnemende beheerders die nog geen 

min/max aanvraag hebben. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Nieuwe aanvraag 

min/max’. Wanneer er een wijziging is, geeft u de wijziging door via het formulier 

‘Mutatie aanvraag min/max’.  

Verderop in deze toelichting leest u meer over het doen van een aanvraag.  

 

Per collectief beheerplan één min-max aanvraag per beheerder 

Per collectief beheerplan moet de beheerder één min/max aanvraag voor de 

zesjarige SNL-subsidieperiode insturen. In een aantal gevallen overlappen de 

collectieve gebieden elkaar, bijvoorbeeld omdat weidevogel- en akkervogelgebieden 

apart begrensd zijn (thematische begrenzing). Er gelden dan meerdere collectieve 

beheerplannen op één locatie.  

De beheerder heeft voor elk collectief beheerplan een min/max aanvraag nodig. Dat 

betekent dat een beheerder meerdere min/max aanvragen kan krijgen.  

 

Collectief beheerplan opgeven via de SNL-applicatie  

Naast het verzorgen van de aanvraag per beheerder geeft u natuurlijk ook invulling 

aan het collectief agrarisch beheerplan (het weide- en akkervogelbeheer, botanisch 

beheer en landschapsbeheer). Dit kan in de SNL-applicatie tussen 1 september 2014 

en 31 december 2014. 

In deze instructie staat niet hoe de beheereenheden ingetekend moeten worden. 

Hiervoor is een instructie beschikbaar van GBO Provincies. Deze vindt u op 

www.portaalnatuurenlandschap.nl > Handleiding SNL-applicatie (Toolkit) 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/downloads-binnen-dit-thema/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/downloads-binnen-dit-thema/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/
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2 RVO-Monitoringsteam 

Een aanvraag zonder invulfouten is belangrijk. Dat scheelt veel controles tijdens het 

beoordeelproces en zorgt ervoor dat de beheerder of, indien er sprake is van een 

gemachtigde, de gemachtigde op tijd de betaalbeschikking voor de aanvraag krijgt. 

Om dit te bereiken is er vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een 

speciaal team voor u als gebiedscoördinator  opgericht: het RVO-Monitoringsteam. 

 

Dit team heeft twee doelen. Het is er voor u, om te helpen bij het invullen van een 

aanvraag. Daarnaast kijkt dit team ook naar de kwaliteit van de door u ingevulde 

gegevens. Het kan dus zijn dat dit team tijdens de aanvraagperiode contact met u 

opneemt over een aanvraag.  

2.1 Contactgegevens RVO-Monitoringsteam 

U kunt het RVO-Monitoringsteam telefonisch bereiken op werkdagen van 8.30 uur 

tot 16.30 uur. 

Telefoonnummer:  0475-355652 

Email:       RVOMonitoringsteam@rvo.nl  

 

Als gebiedscoördinator kunt u terecht bij het RVO-Monitoringsteam voor 

verschillende vragen, bijvoorbeeld:  

- Hoe en wanneer doe ik een min/max aanvraag? 

- Ik krijg niet alle consistentiemeldingen op een perceel weg, wat moet ik 

doen? 

- Wanneer moet ik een nieuwe aanvraag doen en wanneer een bestaande 

uitbreiden/wijzigen? 

- Hoe moet ik een overdracht/mutatie melden? 

 

Ook kunt u met uw vragen terecht bij andere partijen die betrokken zijn bij het SNL. 

Hieronder en in de inleiding, pagina 4, vindt u de gegevens van deze partijen en met 

welke vragen u bij hen terecht kan. 

2.2 GBO Provincies – voor functionele en technische vragen 

Via www.portaalnatuurenlandschap.nl gaat u naar de SNL-applicatie.  

Met uw inloggegevens logt u in op de SNL-applicatie.  

Voor vragen met betrekking tot de werking van de applicatie zelf, over het inloggen, 

foutmeldingen in de SNL-applicatie of storingen neemt u contact op met de GBO 

Helpdesk via het mailadres natuurbeheer@GBO-provincies.nl. 

Op www.portaalnatuurenlandschap.nl staat ook een uitgebreide instructie over de 

applicatie.  

2.3 Provincie – voor advies 

Voor advies of informatie over beheertypen, pakketten en beheereisen neemt u 

contact op met uw provincie.   

mailto:RVOMonitoringsteam@rvo.nl
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/
mailto:natuurbeheer@GBO-provincies.nl
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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2.4 mijn.rvo.nl - voor zaken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Ook bij mijn.rvo.nl kunt u terecht voor vragen. Hierbij moet u denken aan vragen 

over machtigingen in ‘Mijn dossier’ of over inloggen in ‘Mijn dossier’. Maar ook kunt 

u bij mijn.rvo.nl terecht als het gaat om vragen over percelen en de 

bedrijfsregistraties. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur 

tot 16.30 uur, op telefoonnummer 088 – 042 42 42. Of kijk op onze website 

mijn.rvo.nl. 

https://mijn.rvo.nl/home
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3 Machtigingen en Raadplegen en wijzigen percelen bij 

mijn.rvo.nl 

Machtigingen 

Voor SNL is het mogelijk dat de beheerder iemand machtigt om zijn aanvraag te 

verzorgen. Deze machtiging moet echter bij Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland bekend zijn voordat de gemachtigde de aanvraag mag doen.  

 

De beheerder kan in ‘Mijn dossier’ op mijn.rvo.nl een machtiging afgeven. De 

gemachtigde kan dan in ‘Mijn dossier’ handelingen doen namens die beheerder. Als 

u als gemachtigde optreedt namens de beheerder dan kunt u zelf de min/max 

aanvraag ondertekenen.  

 

Voor meer informatie over machtigingen in ‘Mijn dossier’:  

 

mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen 

  

onder ‘Iemand machtigen’ 

 

Raadplegen en wijzigen percelen 

In de SNL-applicatie kunnen er geen afwijkende oppervlaktes en afwijkende 

relatienummers opgegeven worden.  

 

De reden voor het vervallen van de afwijkende oppervlakte is dat er in het verleden 

regelmatig grote verschillen bleken te bestaan tussen de ingetekende oppervlakte 

en de opgegeven (alfanumerieke) oppervlakte. Hierdoor ontstond veel ruis en dit 

bemoeilijkte de beoordeling. Daarom is dit proces gewijzigd. 

 

Klopt de oppervlakte niet of past de beheereenheid niet binnen de grenzen van de 

percelen? U kunt dit in de Toolkit niet aanpassen. De beheerder moet dit zelf bij 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanpassen via ‘Mijn dossier’ in 

'Raadplegen en wijzigen percelen'. De beheerder moet zorgen voor een juiste 

actuele registratie van de percelen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

Deze gegevens worden vervolgens weer aan de SNL-applicatie doorgeleverd. Dit ziet 

u daarna terug in de SNL-applicatie. 

 

Een afwijkend relatienummer opgeven in de SNL-applicatie, wat voorheen nog ging, 

is daarom ook niet meer nodig. Ook hier geldt dat de beheerder verantwoordelijk is 

voor de juiste registratie bij ‘Raadplegen en wijzigen percelen’. Als er een ander 

relatienummer bij een beheereenheid hoort, bijvoorbeeld vanwege verkoop of 

verhuur, dan meldt de beheerder dit eerst in ‘Raadplegen en wijzigen percelen’ bij 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in ‘Mijn dossier’. Ook deze gegevens 

komen daarna terug in de SNL-applicatie. Het is belangrijk dat de beheerder de 

juiste ingangsdatum van de overdracht invult op het perceel. 

 

In de maand september zal de SNL-applicatie twee keer een update krijgen vanuit 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf oktober zal er meerdere keren per 

week een update zijn tot 31 december 2014. 

 

Meer informatie over online percelen en het registreren vindt u op 

mijn.rvo.nl/percelen-registreren 

https://mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen
https://mijn.rvo.nl/percelen-registreren
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4 Handmatige controles door de gebiedscoördinator 

In de SNL-applicatie zijn een aantal controles gebouwd. Sommige controles moet u 

echter zelf doen voordat u de aanvraag naar Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland stuurt. 

 

1. Minimum € 200  

Een nieuwe aanvraag moet minimaal aan de € 200 grens voldoen in het eerste 

beheerjaar. Een aanvraag die hieraan niet voldoet mag niet worden doorgeleverd 

aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit geldt enkel voor het eerste 

beheerjaar. 

 

2. Ecologische overbrugbaarheid 

Voor de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01.01.01 tot en met 

A01.03.01 gelden de instapeisen met betrekking tot de minimumomvang van de 

beheereenheid niet voor zover er sprake is van ecologische overbrugbaarheid. 

Hiervan is sprake als een te kleine beheereenheid op maximaal 10 meter ligt van 

een andere beheereenheid waarop hetzelfde agrarisch beheertype wordt uitgevoerd. 

Hierbij moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

- de gezamenlijke oppervlakte moet groter of gelijk zijn aan de 

minimumoppervlakte die hoort bij het agrarisch beheerpakket;  

- de beheereenheden moeten in hetzelfde collectief beheerplan liggen;  

- de afstand tussen beide beheereenheden is voor de weidevogels, akkervogels, 

ganzen of hamsters, en in het bijzonder de jongen van de genoemde 

diersoorten te overbruggen. 

 

Het is belangrijk dat u in het veld zelf controleert of een beheereenheid die niet 

voldoet aan de minimum omvang ecologisch overbrugbaar is. 

 

In de SNL-applicatie krijgt u bij de beheereenheden die kleiner zijn dan de 

instapeis, de foutcode ‘o’ te zien. Als u gecontroleerd heeft dat deze 

beheereenheden ecologisch overbrugbaar zijn, dan mag u bij de beheereenheden 

die ecologisch overbrugbaar zijn een vink zetten bij ‘Toch OK’ via de knop ‘Details’ 

.    

 

3. Overbrugging midden in het jaar 

De SNL-subsidie heeft altijd 1 januari als startdatum. Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland verleent u daarom een aanvullende subsidie voor de maanden tussen de 

afloop van uw (P)SAN-aanvragen en de startdatum van uw SNL-subsidie 

(overbrugging). Uw min/max aanvraag start op 1 januari 2015 en heeft een looptijd 

van 7 jaar. U dient in de SNL-applicatie, per beheereenheid waarbij sprake is van 

overbrugging, de juiste startdatum aan te geven. Dit is de 1ste van de maand 

aansluitend op de maand waarin de (P)SAN subsidie afloopt.  Dit doet u als volgt: 

 

- Klik in het menu  ‘Collectief beheerplan’ op ‘Subsidiejaar 2015’; 

- Klik achter uw beheerplan in de kolom ‘Acties’ op de knop ‘Beheereenheden’ 

.; 

- kaart van uw beheerplan en de ‘Tabel beheereenheden’ worden geopend; 

- Klik in de ‘Tabel beheereenheden’ achter de beheereenheid waarbij sprake is 

van overbrugging in de kolom ‘Actie’ op de knop ‘Details’ ; 

- Het scherm ‘Details’ wordt geopend; 
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- In dit scherm vult u bij ‘Afwijkende datum’ de juiste startdatum in; 

- Druk daarna op de knop ‘OK’. 

 

 

Voorbeeld: 31 maart 2015 loopt de subsidie voor een beheerseenheid van de 

(P)SAN aanvraag af. De startdatum van de subsidie voor de beheereenheid van de 

SNL-a is dan 1 april 2015.  

 

Als er al een lopende min/max aanvraag bestaat, dan telt de oppervlakte van de 

beheereenheid waarbij sprake is van overbrugging niet mee in de oppervlakte van 

de min/max.  

 

4. Beheerder doet mee aan de regeling ‘set aside’  

Voor deze regeling is een perceel (tijdelijk), uit gebruik genomen middels 

aanplanten van bos. De beheerder dient hiervan zelf op de hoogte te zijn. Als de 

beheerder op een perceel subsidie voor deze regeling ontvangt, dan is het niet 

mogelijk om voor dit perceel ook subsidie voor de SNL-a te krijgen. 

 

5. Gemeentelijke of provinciale subsidieregeling 

Valt het perceel van de aanvrager onder een andere gemeentelijke en/of provinciale 

(subsidie)regeling met hetzelfde doel als het SNL? De subsidie van de andere 

instantie wordt in mindering gebracht op de SNL-subsidie.  

 

6. Braak 

Heeft de aanvrager op een perceel de subsidieregeling ‘Braak met bos’ (SBL-

regeling na 28 juni 1995) liggen? Op deze percelen kan geen SNL  subsidie 

aangevraagd en uitbetaald worden. 
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7. Instapeisen  

Controleer of voldaan wordt aan de instapeisen per pakket.  

 

8. Landschap 

Controleer uw ingetekende landschapselement op de eis vrijliggendheid. 

Landschapsbeheer moet altijd ingetekend worden op een perceel dat geschikt is 

voor landschap. Uitzondering op deze regel zijn de solitaire bomen. 

 

9. Akkerpakketten 

Voor de akkerpakketten controleert de applicatie niet op de minimale breedte. Dit 

dient u zelf te doen. 

 

10. Niet-roulerende pakket 

Een pakket dat niet mag rouleren dient tijdens de gehele looptijd van de subsidie op 

hetzelfde perceel te liggen met dezelfde omvang.  

 

11. Beheerpakketten wel of niet subsidiabel 

Elke provincie heeft in het natuurbeheerplan per beheergebied aangegeven aan 

welke beheerpakketten de provincie subsidie wil toekennen oftewel welke 

subsidiabel zijn; dit kunt u in de SNL-applicatie controleren. Wanneer u hierover 

vragen hebt kunt u terecht bij uw provincie. 

 

In de SNL-applicatie kunt u dit als volgt controleren: 

 

- Klik in het menu  ‘Collectief beheerplan’ op ‘Subsidiejaar 2015’; 

- Klik achter uw beheerplan in de kolom ‘Acties’ op de knop ‘Beheereenheden’ 

; 

- De kaart van uw beheerplan en de ‘Tabel beheereenheden’ worden geopend; 

- Vink in de Legenda bij de kaartlaag ‘Beheertypekaart (agrarisch)’, 

‘Beheertypekaart (landschap)’ of ‘Beheertypekaart (landschapzoekgebied)’ aan. 

U ziet nu op de kaart de begrenzing liggen (zie volgende pagina); 

 

 
 

- Selecteer de knop ‘Informatie opvragen’ ; 

- Klik op het perceel waarop u subsidie wil aanvragen; 

- Het scherm ‘Kaart informatie’ wordt geopend; 
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- Bij ‘Beheergebieden’  staat per beheertype welke beheerpakketten wel of niet 

subsidiabel zijn. 
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5 Subsidie aanvragen: Min/max aanvraag 

De SNL-applicatie biedt een aantal mogelijkheden voor de min/max aanvraag. Deze 

kunt u vinden onder de menuoptie ‘Min / Max’. 

 

 
 

U kunt het volgende doen: 

 

1. Overzicht van min/max aanvragen – zo krijgt u per collectief plan een 

overzicht van de nieuwe min/max aanvragen die aangevraagd zijn. 

2. Tonen goedgekeurde min/max – hier kunt u op relatienummer bekijken of 

een beheerder al een min/max aanvraag heeft (raadpleegfunctie). 

3. Indienen van een nieuwe aanvraag.  

4. Bestaande min/max aanvraag wijzigen. 

5. Intrekken van een aanvraag. 

 

Deze mogelijkheden lichten we hierna per onderdeel toe.  

5.1 Overzicht min/max aanvragen 

De SNL-applicatie heeft een functie waarmee u de bestaande min/max aanvragen 

per collectief plan in één overzicht krijgt. U vindt dit in het menu bij Min/Max > 

Overzicht aanvragen en wijzigingen. 

 

Controleer altijd of de bestaande min/max aanvragen goed geregistreerd staan. 

 

In het overzicht staan de volgende gegevens:  

- Aanvraagnummer 

- Relatienummer 

- Collectief Beheerplan 

- Provincie 

- Minimale omvang 

- Maximale omvang 

- A/W  (aanvraag of wijziging) 
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- Ingangsdatum 

- Mutatiedatum 

- Status: dit is de status bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierbij kan 

‘Goedgekeurd’, ‘Afgekeurd’ en ‘Niet verwerkt’ staan. 

Als u op de knop details  klikt krijgt u de details van de geselecteerde aanvraag.   

5.2 Tonen goedgekeurde min/max 

In het menu bij min/max > ‘Tonen, aanvragen en wijzigen’ kunt u ook zien of er al 

een bestaande min/max voor een relatienummer (BRS) is. Gebruik hiervoor de optie 

‘Tonen goedgekeurde min/max per BRS/CBP’. Vul het juiste relatienummer in en 

selecteer het collectief beheerplan en druk op ‘OK’.  

 

 
 

De volgende drie verschillende schermen kunnen getoond worden. In deze 

schermen kunt u geen wijzigingen aanbrengen: 

 

 Er is een aanvraag, maar deze is nog niet goedgekeurd door Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland. In het veld A/W onder ‘Aangevraagde 

min/max’ staat  ‘Aanvraag (niet verwerkt)’. 

 

 
 

 Er is een aanvraag en deze is goedgekeurd. In het veld A/W onder 

‘Goedgekeurde min/max’ staat ‘Aanvraag (goedgekeurd)’. 
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 Er is geen aanvraag of een eerdere aanvraag is afgewezen. Bij zowel ‘Goed 

gekeurde min/max’ en ‘Aangevraagde min/max’ staat ‘Geen goedgekeurde 

min/max gevonden’. 

 

 
 

 

5.3 Indienen van een nieuwe aanvraag 

Alleen in de volgende situatie mag u een nieuwe aanvraag indienen: 

 

 De beheerder heeft nog geen min/max voor het collectief beheerplan. 

En/of 

 Als de lopende (P)SAN aanvraag afloopt tot en met 30 november 2015. 

 

U ziet schematisch welke stappen u moet doorlopen voor een nieuwe aanvraag:   

 
 

Bepalen van de min/max 

Zodra u de juiste relatie en collectief beheerplan heeft geselecteerd vult u de 

gegevens van de min/max in.  

Als de aanvrager geen min/max heeft dan maakt u eerst een min/max 

aanvraag aan. 

 

Dit doet u via het scherm ‘Min/Max’  

 ‘Tonen, aanvragen en wijzigen’  

 ‘Nieuwe aanvraag min/max’. 

 vul het juiste BRS en CBP in en klik op ‘OK’ en vul de juiste gegevens in. 

 

Druk het formulier ‘Nieuwe aanvraag min/ max’ af, laat het ondertekenen 

door de aanvrager/gemachtigde. U zorgt ervoor dat Dienst Regelingen het 

formulier niet eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u het formulier 

niet na 31 december 2014 verstuurt. 

U kunt nu verder gaan met het intekenen van de beheereenheden. 
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U vult dan de volgende velden in:  

- BRS nummer gemachtigde: Als de beheerder iemand gemachtigd heeft vult u 

dat hier in. 

- Min: Vul hier de hectares in van het pakket met de kleinste pakketeis die u voor 

deze beheerder aanvraagt. U kunt ook de hectares kiezen door op het pijltje te 

klikken. Bijvoorbeeld: Heeft uw beheerder een landschapsbeheerpakket, dan 

kiest u voor een min van 0,01 ha, als deze oppervlakte ook voldoet aan de 

minimale pakketeisen van het betreffende pakket. Heeft de beheerder alleen 

weidevogelpakketten, dan kiest u voor een min van 0,50 ha.  

- Max: Vul hier het maximaal aantal hectares in die de beheerder kan gaan 

inzetten. Dit mag niet groter zijn dan de omvang van het bedrijfsareaal van de 

beheerder.  

- Ingangsdatum: Deze ingangsdatum is op aanvraagniveau en staat standaard op 

1 januari 2015.  

- Reden mutatie: Deze staat standaard op ‘Nieuwe (min/max) aanvraag’. 

- Mutatiedatum: is de datum waarop u de nieuwe aanvraag aanmaakt. Deze 

moet u zelf invullen. 

 

Klik vervolgens op ‘OK’. 

 

Daarna kunt u het formulier ‘Nieuwe aanvraag min/max’ genereren en afdrukken. 

Lees meer over het afdrukken en verzenden in hoofdstuk 8 ‘Aanvraag afdrukken en 

verzenden’.  

  



 
Definitief| Subsidieaanvraag SNL Min/Max 

Toelichting voor de gebiedscoördinator | 8 september 2014 

 

VERSIE: T-GC-001-D3.0-080914 
Pagina 17 van 37 

 

Controle in het systeem 

Wanneer een aanvrager al een nieuwe aanvraag min/max of mutatie aanvraag 

min/max heeft voor een collectief beheerplan dan krijgt u hiervan een melding. 

  

Als er een aanvraag is, maar deze is nog niet goedgekeurd door Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland dan krijgt u de melding ‘Er is al een aanvraag/wijziging. 

Verwijder eerst deze aanvraag/wijziging.’ 

 

 

 

 
 

Als u ten onrechte een nieuwe aanvraag heeft ingevoerd, dan moet u de aanvraag 

verwijderen. Hoe u een min/max aanvraag verwijdert leest u in hoofdstuk 7 

‘Verwijderen van een min/max aanvraag’.  

 

Als er een aanvraag is en deze is goedgekeurd melding ‘Er is al een min/max. Ga 

naar ‘Wijzigen min/max’. 

 

 

 

 
U kunt nu alleen de aanvraag wijzigen. 
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5.4 Bestaande min/max aanvraag wijzigen 

Een bestaande min/max aanvraag kunt u in een aantal gevallen wijzigen. Dat kan in 

het geval van overdracht, intrekking of uitbreiding. Toch is het niet in alle gevallen 

nodig om de min/max ook daadwerkelijk aan te passen.  

 

Het is pas nodig om een min/max aanvraag te wijzigen als door een overdracht, 

intrekking of uitbreiding de min of de max ook daadwerkelijk moet veranderen.  

 

Voorbeeld 1.  

Beheerder A heeft een bestaande min/max aanvraag van 0,50 ha – 35 ha. Hij heeft 

echter 31 ha daadwerkelijk in beheer en wil 2 hectare extra gaan beheren. In totaal 

zal hij dan 33 hectare in beheer nemen. Aangezien zijn max op 35 hectare staat, 

past u de max niet aan.  

 

Voorbeeld 2. 

Beheerder B heeft een bestaande min/max aanvraag van 0,50 – 45 ha. Hij heeft ook 

45 hectare in beheer. Door een overdracht kan hij 4 hectare extra gaan beheren. Nu 

is de bestaande max niet toereikend en past u de max aan zodat hij ook de  

4 hectare extra kan beheren.   

 

Voorbeeld 3. 

Beheerder C heeft een bestaande min/max aanvraag van 0,50 – 10 ha. Zijn 

bedrijfsoppervlakte is eigenlijk van oudsher al groter. Namelijk 25 hectare. Hij wil 

zijn beheer uitbreiden naar 15 hectare. U past de max aan zodat hij ook 15 hectare 

kan beheren. Het is verstandig om de max aan te passen naar omvang van de totale 

bedrijfsoppervlakte. U zet de max dus op 25 hectare. Zo voorkomt u dat u bij een 

volgende uitbreiding van beheer nog eens de max moet aanpassen.  

 

Voorbeeld 4. 

Beheerder D heeft een bestaande min/max aanvraag van 5 – 25 ha. Van zijn 6 ha 

aan collectief beheer waarmee hij voorgaande jaren heeft deelgenomen, draagt hij  

2 ha over aan een andere beheerder. Hij komt nu onder de min van 5 ha. U past de 

min aan naar 4 ha. 

 

Een overdracht, intrekking of uitbreiding noemen we ‘mutaties’. In hoofdstuk 6 

‘Mutaties’ lichten we deze mutaties toe. 
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5.4.1 Aanpassen min/max aanvraag 

Hieronder ziet u schematisch welke stappen u moet doorlopen bij het wijzigen van 

een bestaande aanvraag.  

 

 

5.4.2 Wijzigen van de nieuwe min/max 

Zodra u de juiste relatie en collectief beheerplan heeft geselecteerd ziet u de 

gegevens van de bestaande min/max aanvraag.  

 

 

 

 
 

In dit scherm kunt u het veld ‘Aanvraagnummer’ niet aanpassen.  

 

Als er een wijziging heeft plaatsgevonden en u krijgt een melding bij het intekenen van de 

beheereenheden dat de min/max niet klopt dan dient u een wijziging in.  

 

Dit doet u via het menu ‘Min/Max’  

 ‘Tonen, aanvragen en wijzigen’  

 ‘Wijzigen aanvraag min/max’. 

 Vul het juiste BRS en CBP in en klik op ‘OK’ en vul de juiste gegevens in. 

 

 

U kunt verder gaan met het intekenen van de beheereenheden. 

 

Druk het formulier ‘Mutatie aanvraag min/max’ af, laat het ondertekenen 

door de aanvrager/gemachtigde. U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland het formulier niet eerder ontvangt dan  

15 november 2014 en dat u het formulier niet na 31 december 2014 

verstuurt.  
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De volgende velden kunt u wel aanpassen: 

 

- BRS nummer aanvrager: Als de volledige aanvraag overgezet moet worden 

naar een ander relatienummer, bijvoorbeeld bij naamswijziging, dan kunt u hier 

het nieuwe relatienummer van de aanvraag invullen. 

- BRS nummer gemachtigde: Als de beheerder een gemachtigde heeft en deze 

stond nog niet geregistreerd, dan kunt u dat hier toevoegen. 

- Min: Vul hier de hectares in van het pakket met de kleinste pakketeis die u voor 

deze beheerder aanvraagt. U kunt ook de hectares kiezen door op het pijltje te 

klikken. Bijvoorbeeld: Heeft uw beheerder een landschapsbeheerpakket, dan 

kiest u voor een min van 0,01 ha, als deze oppervlakte ook voldoet aan de 

minimale pakketeis van het betreffende pakket. Heeft de beheerder alleen 

weidevogelpakketten, dan kiest u voor een min van 0,50 ha.  

- Max: Vul hier het maximaal aantal hectares in die de beheerder kan gaan 

inzetten. Dit mag niet groter zijn dan de omvang van het bedrijfsareaal van de 

beheerder.  

- Ingangsdatum: Deze ingangsdatum is op aanvraagniveau en staat standaard op 

1 januari 2015.  

- Reden mutatie: Klik op het pijltje achter het veld en klik op de juiste reden, 

namelijk ‘Bestaande (min/max) aanvraag’, ‘Bedrijfsovername/naamswijziging’, 

‘Uitbreiding bestaande (min/max) aanvraag’, ‘Intrekking bestaande (min/max) 

aanvraag’. 

- Mutatiedatum: Dit is de datum waarop de mutatie heeft plaatsgevonden of gaat 

plaatsvinden. Als deze niet is voor ingevuld, vult u deze zelf in. 

 

Klik vervolgens op ‘OK’. 

 

 

Daarna kunt u het formulier ‘Mutatie aanvraag min/max’ genereren en afdrukken. 

Lees meer over het afdrukken en verzenden in hoofdstuk 8 ‘Aanvraag afdrukken en 

verzenden’.  

 

Controle in het systeem 

Heeft de beheerder al een nieuwe aanvraag min/max of gewijzigde aanvraag 

min/max voor een collectief beheerplan? Dan krijgt u een melding ‘Er is al een 

aanvraag/wijziging. Verwijder eerst deze aanvraag/wijziging.’ 

 

Hoe u een min/max aanvraag verwijdert leest u in hoofdstuk 7 ‘Verwijderen van een 

min/max aanvraag’. 

 

Dit gebeurt alleen wanneer de aanvraag nog niet is goed- of afgekeurd door 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland een aanvraag wel heeft goed- of afgekeurd dan kunt u de aanvraag niet 

meer verwijderen. U zult dan een mutatie op uw min/max moeten indienen. Deze 

wordt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gezien als een aanvulling op 

uw eerder gedane min/max aanvraag. 
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6 Mutaties 

Het komt regelmatig voor dat een perceel van de beheerder verandert. In dit 

hoofdstuk staan de meest voorkomende veranderingen die er zijn en wat de 

gevolgen zijn voor de SNL aanvraag.  

 

1. Overdracht van beheer, geheel of gedeeltelijk overdragen van 

beheereenheden aan een andere relatie (verwerver). 

2. Intrekking van een aanvraag als beheer niet meer wordt gehandhaafd 

volgens de voorwaarden van de regeling.   

 

6.1 Overdracht van beheer 

Als een beheerder niet meer het gebruiksrecht heeft dan zal hij zijn beheer moeten 

overdragen. In dit hoofdstuk worden twee soorten overdrachten toegelicht, de 

gehele overdracht en de gedeeltelijke overdracht.  

 

Voor verder informatie kijkt u op:  

 

mijn.rvo.nl/natuurbeheer-agrarisch-snl- 

  

onder ‘Wijzigt uw beheer’ 

 

6.1.1 Gehele overdracht 

Van een bedrijfsoverdracht is sprake als de beheerder zijn percelen aan een derde 

overdraagt, maar ook als de rechtsvorm van het bedrijf bij de Kamer van 

Koophandel wijzigt, bijvoorbeeld als de beheerder een maatschap aangaat. Als de 

beheerder bij de Kamer van Koophandel een nieuw KvK-nummer krijgt, meldt de 

beheerder dat bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via ‘Mijn dossier’, hij 

past zijn percelen aan in eBRP. De beheerder moet deze wijziging ook aan u 

doorgeven, zodat u de min/max aanvragen van vervreemder en verwerver kunt 

aanpassen. Hoe u dat doet, leest u in hoofdstuk 5.4 ‘Bestaande min/max aanvraag 

wijzigen’. U hoeft alleen de bestaande max aan te passen als deze ook 

daadwerkelijk overschreden wordt door de overdracht.  

 

Bij een gehele overdracht neemt de verwerver de oude aanvraag over of, als deze al 

een aanvraag heeft, past u de max van deze aanvraag aan. 

Als de beheerder zijn percelen helemaal aan een derde verkoopt of het 

gebruiksrecht van een perceel overdraagt, dan ontstaan twee situaties: 

 

Optie 1: De verwerver heeft nog geen bestaande min/max aanvraag. 

Optie 2: De verwerver heeft al een bestaande min/max aanvraag. 
 
Zowel de verwerver als de vervreemder moeten dan een wijziging doorvoeren in de 
percelen in ‘Mijn dossier’. De vervreemder moet de percelen van zijn overzicht 
verwijderen. De verwerver voegt de percelen toe aan zijn overzicht.  

 
Vervolgens kunt u in de SNL-applicatie de juiste percelen op naam van de verwerver 

in tekenen of de bestaande beheereenheden op naam van de verwerver zetten. 
 

https://mijn.rvo.nl/natuurbeheer-agrarisch-snl-
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Ad Optie 1: De verwerver heeft geen bestaande aanvraag voor de min/max 
Heeft de verwerver geen bestaande min/max aanvraag, dan blijft de 
subsidieaanvraag met hetzelfde aanvraagnummer bestaan.  
Als gebiedscoördinator moet u dan wel het juiste relatienummer voor de verwerver  

invullen als beheerder van deze beheereenheden. Ook past u het relatienummer van 
de min/max aanvraag aan via het scherm ‘Wijzigen aanvraag min/max’ met als 
reden mutatie ‘Bedrijfsovername/naamswijziging’. Daarna genereert u uit de toolkit 
een mutatieformulier dat wordt ondertekend door zowel de vervreemder als de 
verwerver. Vervolgens stuurt u dit formulier op naar Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. 
 

U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het formulier ‘Mutatie 
aanvraag min/max’ niet eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u dit 
formulier niet na 31 december 2014 verstuurt. 
 
Ad Optie 2: De verwerver heeft een bestaande aanvraag voor de min/max 
Als de verwerver al een bestaande min/max aanvraag heeft en deze wil uitbreiden 

met de overgedragen subsidieaanvraag van de vervreemder, dan breidt u de 
bestaande maximale omvang uit naar de gewenste omvang. Dit doet u via het 
scherm ‘Wijzigen aanvraag min/max’. Daarna genereert u uit de toolkit een 
mutatieformulier en stuurt dit op naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
 
Let op: de maximale omvang kan niet groter zijn dan het bedrijfsareaal en hoeft u 
alleen aan te passen als u bij het intekenen van de beheereenheden een melding 

krijgt dat u boven de bestaande max komt.  

 
Bij de aanvraag van de vervreemder geeft u via het scherm ‘Wijzigen aanvraag 
min/max’ als reden mutatie ‘Bedrijfsovername/naamswijziging’. Vervolgens 
genereert u uit de toolkit een mutatieformulier en stuurt dit op naar Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. 
 

U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het formulier ‘Mutatie 
aanvraag min/max’ niet eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u dit 
formulier niet na 31 december 2014 verstuurt. 

 

Het stroomschema geeft aan wat u in de SNL-applicatie moet aanpassen bij de 

verwerver en de vervreemder.  
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Heeft de verwerver al een 

min/max aanvraag? 

Bij de aanvraag van de vervreemder 

verandert u het BRS nummer van 

de vervreemder in het BRS nummer 

van de verwerver. U geeft als reden 

mutatie 

‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ 

aan. 

Bij de aanvraag van de verwerver verhoogt u de 

max met de omvang van de overdracht en geeft u 

als reden mutatie 

‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ aan. Dit doet u 

alleen wanneer u een melding bij het intekenen 

van de beheereenheden krijgt dat u boven de 

bestaande max komt.   

Nee Ja 

Gehele overdracht van beheer 

 

In de aanvraag van de vervreemder geeft u als 
reden mutatie ‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ 

aan. 
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6.1.2 Gedeeltelijke overdracht  

Van een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht is sprake als de beheerder een gedeelte 

van zijn percelen aan een derde overdraagt. Uw beheerder geeft dit aan u door, 

zodat u de min/max aanvragen van vervreemder en verwerver kunt aanpassen. Hoe 

u dat doet, leest u in hoofdstuk 5.4 ‘Bestaande min/max aanvraag wijzigen’.  

 

U hoeft alleen de bestaande min/max aan te passen als deze ook daadwerkelijk 

overschreden wordt door de overdracht.  

 

Het is mogelijk dat u een nieuwe min/max aanvraag moet doen. Hoe u dat doet 

leest u in hoofdstuk 5.3 ‘Indienen van een nieuwe aanvraag’. 
Als de beheerder een gedeelte van zijn percelen aan een derde verkoopt of het 
gebruiksrecht van een perceel overdraagt, dan ontstaan twee situaties: 
 

Optie 1:  De verwerver heeft nog geen bestaande min/max aanvraag 

Optie 2:  De verwerver heeft al een bestaande min/max aanvraag 
 

Zowel de verwerver als de vervreemder moeten dan een wijziging doorvoeren in de 
percelen in ‘Mijn dossier’. De vervreemder moet de percelen van zijn overzicht 
verwijderen. De verwerver voegt de percelen toe aan zijn overzicht.  
 
Vervolgens kunt u in de SNL-applicatie de juiste percelen op naam van de verwerver 

in tekenen of de bestaande beheereenheden op naam van de verwerver zetten.  
 

Ad Optie 1:  De verwerver heeft geen bestaande aanvraag voor de min/max 
Als de verwerver geen bestaande aanvraag heeft, krijgt de verwerver een nieuw 
aanvraagnummer. U vraagt voor de verwerver in de toolkit via het scherm ‘Nieuwe 
aanvraag min/max’ een min/max aan. Vervolgens genereert u in de toolkit een 
formulier ‘Aanvragen Min/max’ en stuurt dit op naar Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland.  

 
U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het formulier ‘Mutatie 
aanvraag min/max’ niet eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u dit 
formulier niet na 31 december 2014 verstuurt. 
 
Als de vervreemder met de oppervlakte van zijn overgebleven beheereenheden 
onder de minimum omvang komt, dan moet hij deze minimum omvang aanpassen. 

Deze minimum omvang kan nooit kleiner zijn dan de minimumeis van het kleinste 
pakket dat u aanvraagt voor de betreffende beheerder. 
 
Ad Optie 2:  De verwerver heeft een bestaande aanvraag voor de min/max 
Als de verwerver al een bestaande min/max aanvraag heeft en deze wil uitbreiden 
met de overgedragen subsidieaanvraag van de vervreemder, dan breidt u de 
bestaande maximale omvang uit naar de gewenste omvang. 

 

Let op: de maximale omvang kan niet groter zijn dan het bedrijfsareaal en hoeft u 

alleen aan te passen als u bij het intekenen van de beheereenheden een melding 

krijgt dat u boven de bestaande max komt. 

 

U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het formulier ‘Mutatie 

aanvraag min/max’ niet eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u dit 

formulier niet na 31 december 2014 verstuurt. 
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Het stroomschema geeft aan wat u in de SNL-applicatie moet aanpassen bij de 

verwerver en de vervreemder. 

 

 
 

 

6.2 Intrekking van de aanvraag 

De beheerder heeft de mogelijkheid om een bestaande aanvraag in te trekken. U 

regelt dat voor de beheerder in de SNL-applicatie. Een intrekking kan financiële 

gevolgen hebben voor de beheerder; de beheerder moet meestal de subsidie vanaf 

de ingangsdatum van de subsidie terugbetalen.  

 

De beheerder hoeft de subsidie niet terug te betalen als er sprake is van 

‘Overmacht’ of bij ‘Werkzaamheden ten algemene nutte’.  

 

Het intrekken van een min/max aanvraag is niet hetzelfde als het verwijderen van 

een min/max aanvraag. Alleen goedgekeurde aanvragen kunt u intrekken.  

 

Intrekken doet u via het menu ‘Min/Max’  

 ‘Tonen, aanvragen en wijzigen’  

 ‘Wijzigen aanvraag min/max’ 

 Vul het juiste BRS en CBP in en klik op ‘OK’.  

 

In het scherm dat u nu krijgt vult u alleen de reden mutatie en de mutatiedatum in. 

De reden mutatie is ‘Intrekking bestaande (min/max) aanvraag’ en de 

mutatiedatum is de datum waarop de aanvraag is ingetrokken.  

Sla daarna op met ‘OK’. 

 

U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het formulier ‘Mutatie 

aanvraag min/max’ niet eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u dit 

formulier niet na 31 december 2014 verstuurt. 

U kijkt of de verwerver al een 

min/max aanvraag heeft. 

 

Nee Ja 

Voor de verwerver dient u een 

nieuwe aanvraag min/max in. 

U geeft als reden mutatie 

‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ 

aan. 

Bij de aanvraag van de vervreemder verlaagt u de min wanneer u een melding bij het intekenen 

van de beheereenheden krijgt dat u onder de bestaande min komt. U geeft als reden mutatie 

‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ aan. 

Gedeeltelijke overdracht  

Bij de aanvraag van de verwerver verhoogt u de 

max met de omvang van de overdracht en geeft u 

als reden mutatie 

‘Bedrijfsovername/naamswijziging’ aan. Dit doet u 

alleen wanneer u een melding bij het intekenen 

van de beheereenheden krijgt dat u boven de 

bestaande max komt.   
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6.3 Uitbreiden van een aanvraag 

Heeft de aanvrager al een bestaande min/max aanvraag en wilt hij deze uitbreiden 

met omvang van een aantal beheereenheden, dan breidt u de bestaande max uit 

naar de gewenste omvang. 

 

De uitbreiding moet worden ingediend in de aanvraagperiode voor het SNL.  

Let op: de max kan niet groter zijn dan het bedrijfsareaal.  

 

U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het formulier ‘Mutatie 

aanvraag min/max’ niet eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u dit 

formulier niet na 31 december 2014 verstuurt. 

 

Het stroomschema geeft aan wat u in de SNL-applicatie moet aanpassen. 

 

 

6.4 Naamswijziging  

Bij een naamswijziging wijzigt de tenaamstelling van het bedrijf met behoud van het 

KvK-nummer en relatienummer. U hoeft hierover niets door te geven aan 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

neemt de gewijzigde tenaamstelling over van de Kamer van Koophandel.  

Als het relatienummer wel wijzigt, dan moet u in de SNL-applicatie bij de min/max 

aanvraag het oude relatienummer wijzigen in het nieuwe relatienummer. Als reden 

mutatie geeft u ‘Bedrijfsovername/naamswijziging’. 

 

U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het formulier ‘Mutatie 

aanvraag min/max’ niet eerder ontvangt dan 15 november 2014 en dat u dit 

formulier niet na 31 december 2014 verstuurt. 

 

 

 

Uitbreiding van de aanvraag 

U verhoogt de max met de omvang van de 

uitbreiding en geeft  als reden mutatie 

‘Uitbreiding bestaande (min/max) aanvraag’ 

aan. 



 
Definitief| Subsidieaanvraag SNL Min/Max 

Toelichting voor de gebiedscoördinator | 8 september 2014 

 

VERSIE: T-GC-001-D3.0-080914 
Pagina 27 van 37 

 

7 Verwijderen van een min/max aanvraag 

Als blijkt dat u onterecht een min/max aanvraag heeft aangemaakt dan kunt u deze 

in de SNL-applicatie verwijderen. Dit doet u op de volgende manier: 

 

Klik in het menu op ‘Min/Max’ en vervolgens op ‘Overzicht aanvragen en 

wijzigingen’. U krijgt dan een overzicht van alle aanvragen binnen het gebiedsplan.  

In het overzicht klikt u bij ‘Acties’ op het rode kruisje . 

 

 
 

 

U krijgt het volgende scherm te zien en u klikt op de knop ‘OK’. 

 

 
 

 

Verwijderen lukt niet 

Verwijderen van een aanvraag kan alleen als Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland de aanvraag nog niet heeft goed- of afgekeurd.  

Het kruisje in het overzicht onder ‘Acties’ is dan uitgegrijsd .  

 

In dat geval moet u een mutatie indienen voor de min/max. Deze wordt door 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gezien als een aanvulling op de al 

bestaande min/max aanvraag. 
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8 Aanvraag afdrukken en verzenden 

Als u alle gegevens voor de min/max aanvraag heeft ingevuld en ook alle 

beheereenheden correct heeft ingetekend, volgen er nog een aantal stappen. 

 

1. U drukt een aanvraagformulier voor de beheerder af 

2. Overige gegevens invullen en ondertekenen 

3. Verzending naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

Deze drie stappen doorloopt u ook als u bestaande min/max aanvragen gewijzigd 

heeft. 

8.1 Afdrukken aanvraagformulier 

Hieronder staat stap voor stap hoe u een aanvraag- of een mutatieformulier kunt 

aanmaken en afdrukken.  

 

Klik in het menu op ‘Rapportages’ en vervolgens op ‘Overzicht’. 

 

 
 

Dan worden diverse rapporten weergegeven. Klik bij ‘Overzichtsrapporten’ op 

‘Min/Max’. U ziet dan diverse rapporten die gemaakt kunnen worden.  

  

 
 

Voor nieuwe aanvragen kiest u voor ‘min/max aanvragen’, klik op ‘Genereren’.  
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Voor gewijzigde bestaande aanvragen kiest u voor ‘min/max muteren’, klik op 

‘Genereren’. 

Bij beide mogelijkheden krijgt u het volgende scherm te zien. 

 

 
 

Vul in dit scherm het relatienummer (BRS) in van de (nieuwe) aanvrager en 

verander het subsidiejaar in 2015. Klik daarna op ‘OK’. Er wordt nu een 

aanvraagformulier of een mutatieformulier aangemaakt.  

 

Beheerder met meerdere aanvragen 

Voor een beheerder met meerdere min/max aanvragen worden alle 

aanvraagformulieren tegelijk aangemaakt.  

 

Binnen de SNL-applicatie wordt het scherm met het aanvraagformulier geopend. 

Daarna kunt u het formulier printen. Open het aanvraagformulier als pdf-bestand 

door op de printerknop  te drukken.  

U ziet dan dit scherm: 

 

 
 

Druk op de knop ‘Exporteren’. U ziet nu dit scherm. 
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Selecteer ‘Openen met…’ en klik op de knop ‘OK’. Het aanvraagformulier wordt nu 

als pdf-bestand geopend. U kunt nu het bestand printen (bij bestand > afdrukken). 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland raadt u aan om het bestand ook op te 

slaan op uw computer.  

8.2 Overige gegevens invullen en ondertekenen 

Samen met de beheerder vult u de ontbrekende gegevens op het aanvraagformulier 

in. 

  

 Beantwoord de ja/nee vragen 

 Vul de naam van de aanvrager/gemachtigde in 

 Datum handtekening van de aanvrager/gemachtigde 

 Handtekening van de aanvrager/gemachtigde  

 

In hoofdstuk 9 vindt u een voorbeeldformulier ‘Nieuwe aanvraag min/max’ en in 

hoofdstuk 10 een voorbeeldformulier ‘Mutatie aanvraag min/max’ met bij beide 

uitleg over de formulieren. 

 

Let op: Als er sprake is van een gemachtigde, dan moet de handtekening bij 

‘Handtekening gemachtigde’ gezet worden. Als er geen sprake is van een 

machtiging, dan moet de handtekening bij ‘Handtekening aanvrager’ gezet worden. 

Meer informatie over machtigingen vindt u in hoofdstuk 3. 

 

Dit is nu het officiële aanvraagformulier. Bent u er zeker van dat alle gegevens 

correct zijn? Stuur dan het aanvraagformulier naar Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland.   

8.3 Verzending naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

U zorgt ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de formulieren ‘Nieuwe 

aanvraag min/ max’  en ‘Mutatie aanvraag min/max’ niet eerder ontvangt dan  

15 november 2014 en dat u deze formulieren niet na 31 december 2014 verstuurt. 

 

Niet voor 15 november 2014 

Om zo snel mogelijk te kunnen starten met beoordelen, vragen wij u om de 

aanvraagformulieren zo snel mogelijk naar ons toe te sturen. Denk er wel aan dat 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de formulieren niet voor 15 november 

2014 ontvangt in verband met de openstelling van de aanvraagperiode. Houd er 

rekening mee dat de SNL-applicatie op 31 december 2014 dicht gaat.  

 

Stuur het formulier naar: 

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

SNL Agrarisch natuurbeheer 

Postbus 40225  

8004 DE Zwolle 
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8.4 Beoordeling door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt de nieuwe aanvragen en de 

wijzigingen op de bestaande min/max aanvragen. Als de aanvraag of de wijziging is 

beoordeeld, geeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dit aan in de SNL-

applicatie. Daarnaast stuurt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de beheerder 

of, als er een gemachtigde is, de gemachtigde een beschikking. 

 

Voldoet een aanvraag niet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat de 

handtekening ontbreekt, dan wordt de subsidieaanvraag niet geaccepteerd. U krijgt 

dan bericht. Zorg ervoor dat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op tijd een 

goede aanvraag ontvangt van deze beheerder.  
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9 Voorbeeldformulier ‘Nieuwe aanvraag min/max’ 

Als een aanvraag is aangemaakt, kunt u in de SNL-applicatie een formulier ‘Nieuwe 

aanvraag min/max’ genereren en afdrukken. Op dit formulier komen de gegevens te 

staan die u heeft opgegeven bij het indienen van de aanvraag. 

 
 

In het formulier ‘Nieuwe aanvraag min/max’ zijn de volgende gegevens ingevuld 

nadat u een nieuwe aanvraag min/max heeft ingediend: 

- Aanvraagnummer 

- Relatienummer aanvrager 

- Relatienummer gemachtigde (als u een gemachtigde hebt ingevoerd) 

- Provincie 

- Code beheerplan 

- Naam beheerplan 

- Minimale oppervlakte (ha) 

- Maximale oppervlakte (ha) 

- Ingangsdatum 
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De volgende gegevens moeten nog verplicht ingevuld worden: 

- Handtekening aanvrager 

- Naam aanvrager 

- Datum handtekening (bij aanvrager) 

 

Bij de volgende vragen moet Ja of nee doorgestreept worden: 

- “Krijgt u op de beheereenheden waarvoor u subsidie aanvraagt, subsidie 

voor een andere regeling?” 

Onder ‘subsidie voor een andere regeling’ wordt verstaan subsidie voor een 

andere regeling met hetzelfde doel of een ander overheidsorgaan. 

- “Krijgt uw bedrijf subsidie voor noodlijdende bedrijven?”  

Onder ‘Noodlijdende bedrijven’ wordt verstaan bedrijven die aan te merken 

zijn als een bedrijf in moeilijkheden als bedoeld in de Communautaire 

richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun 

aan ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2004/C 244/02). 

 

De volgende gegevens zijn optioneel: 

- Nieuwe machtiging 

- Bestaande machtiging 

- E-mailadres aanvrager 

- Handtekening gemachtigde 

- Naam gemachtigde 

- Datum handtekening (bij gemachtigde) 

- E-mailadres gemachtigde 

 

De einddatum hoeft niet ingevuld te worden. Hier zorgt Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland voor. 
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10 Voorbeeldformulier ‘Mutatie aanvraag min/max’ 

Zodra een mutatie is aangemaakt, kunt u een formulier ‘Mutatie aanvraag min/max’ 

uit de SNL-applicatie genereren en afdrukken. Op dit formulier komen de gegevens 

te staan die de gebiedscoördinator heeft ingevoerd bij het indienen van de 

subsidieaanvraag. 

 
 

In het formulier ‘Mutatie aanvraag min/max’ zijn de volgende gegevens ingevuld 

nadat u een mutatie aanvraag min/max heeft ingediend: 

- Aanvraagnummer 

- Relatienummer aanvrager 

- Relatienummer gemachtigde (als u een gemachtigde hebt ingevoerd) 
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- Provincie 

- Code beheerplan 

- Naam beheerplan 

- Minimale oppervlakte (ha) 

- Maximale oppervlakte (ha) 

- Ingangsdatum 

- Mutatiedatum 

- Reden mutatie 

 

De volgende gegevens moeten nog verplicht ingevuld worden: 

- Handtekening aanvrager 

- Naam aanvrager 

- Datum handtekening (bij aanvrager) 

 

Wanneer bij een gehele overdracht de verwerver nog geen aanvraag min/max heeft 

voor het collectief beheerplan waarin het te overdragen beheer ligt dan is bij 

‘Relatienummer aanvrager’ het relatienummer van de verwerver ingevuld. De 

verwerver moet dan het volgende invullen: 

- Relatienummer verwerver 

- Handtekening verwerver 

- Naam verwerver 

- Datum handtekening (bij verwerver) 

 

Als er sprake is van uitbreiding dan moet bij de volgende vragen Ja of nee 

doorgestreept worden: 

- “Krijgt u op de beheereenheden waarvoor u subsidie aanvraagt, subsidie 

voor een andere regeling?” 

Onder ‘subsidie voor een andere regeling’ wordt verstaan subsidie voor een 

andere regeling met hetzelfde doel of een ander overheidsorgaan. 

- “Krijgt uw bedrijf subsidie voor noodlijdende bedrijven?”  

Onder ‘Noodlijdende bedrijven’ wordt verstaan bedrijven die aan te merken 

zijn als een bedrijf in moeilijkheden als bedoeld in de Communautaire 

richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun 

aan ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2004/C 244/02). 

 

Als er sprake is van beëindiging subsidie dan moeten bij de volgende vragen Ja of 

nee doorgestreept worden: 

- ‘Vanwege overlijden subsidieaanvrager?’ 

- ‘Intrekking’ 

- ‘Verkoop aan TBO en BBL?’ 

 

De volgende gegevens zijn optioneel: 

- Nieuwe machtiging 

- Bestaande machtiging 

- E-mailadres aanvrager 

- E-mailadres verwerver 

- Handtekening gemachtigde 

- Naam gemachtigde 

- Datum handtekening (bij gemachtigde) 

- E-mailadres gemachtigde 

 

De einddatum hoeft niet ingevuld te worden. Hier zorgt Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland voor. 
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11 Afkortingen en begrippenlijst 

11.1 Afkortingen 

BRS   Bedrijfsregistratiesysteem van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Elke klant van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is opgenomen in BRS en 

krijgt een relatienummer. 

 

CBP   Collectief Beheerplan 

  

RVO   Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

GBO Gemeenschappelijke Beheer Organisatie: GBO provincies beheert 

gemeenschappelijke ICT-informatie voorzieningen voor de provincies.  

  

KvK   Kamer van Koophandel 

 

(P)SAN  (Provinciale) Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 

 

SBL   Regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden 

 

SNL   Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer 

 

TBO   Terrein Beherende Organisatie 

11.2 Begrippen 

 

Consistentiecheck  

Controle die de SNL-applicatie automatisch uitvoert om te controleren of er voldaan 

wordt aan de voorwaarden van de regeling.  

 

Subsidie noodlijdende bedrijven 

Bedrijven die zijn aan te merken als een bedrijf in moeilijkheden als bedoeld in de 

Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en 

herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2004/C 244/02). 

 

Min   

Minimale omvang van de subsidieaanvraag. De minimale omvang waarmee de 

aanvrager mee wilt doen met de SNL-a voor 6 jaar. De minimum omvang mag niet 

kleiner zijn dan de minimumeisen van het kleinste pakket. 

 

Max   

Maximale omvang: De maximale omvang waarmee de aanvrager mee wilt doen met 

de SNL-a voor 6 jaar. De maximum omvang mag niet groter zijn dan het totale 

bedrijfsareaal. 

 

Vervreemder 

Diegene die een perceel overdraagt aan de nieuwe beheerder. 

 

Verwerver  

Diegene die een perceel overneemt van de oude beheerder.  
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Vrijliggend 

De eis “het element is vrijliggend” komt alleen voor bij landschapspakketten. Twee 

verschillende landschapspakketten naast elkaar zijn altijd vrijliggend. 

Twee beheereenheden van hetzelfde pakket naast elkaar zijn vrijliggend als er een 

duidelijke, in het veld herkenbare, topografische grens aanwezig is. 

Een herkenbare grens is bijvoorbeeld een pad, greppel of sloot. 

 

 

 


