Handleiding voor melden overdracht SNL bij verhuur of verkoop
van land met SNL-beheer. (Ook bij naamswijziging kan overdracht noodzakelijk
zijn; zie onderaan)

U heeft land met SNL-beheer erop verkocht of in (tijdelijk) gebruik gegeven bij
een ander:
Wat zijn de mogelijkheden:

1’. Aan iemand die ook al SNL heeft
Mogelijkheden:
A. U verhuurt of verkoopt een gedeelte van uw land met een

SNL-overeenkomst, doch nooit meer dan uw minimum van de MIN –
MAX uit de SNL-aanvraag. Komt u onder uw minimum van uw SNL-aanvraag
dan vervalt uw SNL contract en moet u de reeds ontvangen SNL-subsidie in z’n
geheel terugbetalen.
Wat moet de oude gebruiker doen?
1. Verplicht melden bij ANV/Gebiedscördinator. Kaartje van de betreffende
percelen zo spoedig mogelijk opsturen naar onze veldcoördinator Gerard
van Zuijlen, Heicop 7, 3628 AD Kockengen. Tevens de nieuwe gebruiker
(eigenaar) inclusief BRS-nummer vermelden en de ingangsdatum.
Wat moet de nieuwe gebruiker doen?
1. Via Mijn Dossier de betreffende percelen binnenhalen bij de
perceelsregistratie (de e-BRP), zodat ook de gewasregistratie op orde is.
Daarnaast moet hij controleren of hij voor het totaal van zijn SNL-beheer
onder het maximum van zijn SNL-aanvraag blijft, zo niet moet hij alsnog een
verzoek tot ophoging doen bij DR.
Als de gegevens van de overdracht vóór 15 februari bij de
ANV/Gebiedscoördinator binnen zijn, dan zorgt de veldcoördinator ervoor dat
de betreffende percelen gekoppeld worden aan het BRS-nr van de nieuwe
gebruiker in de toolkit, waardoor deze in aanmerking komen voor uitbetaling
van de SNL-subsidie.

B. U verhuurt of verkoopt al uw land met een SNL-overeenkomst
en de nieuwe gebruiker neemt de SNL-overeenkomst over
In dit geval is er sprake van een volledige overdracht naar de nieuwe gebruiker
(eigenaar) en de nieuwe gebruiker neemt het SNL-beheer over voor de
resterende periode.
Wat moet de oude gebruiker doen?
1. Overdrachtformulier SNL aanvragen bij DR (kan ook digitaal sinds 1
januari) en samen met de nieuwe gebruiker invullen, ondertekenen en
opsturen.
2. Verplicht melden bij de ANV/gebiedscoördinator, zodat wij dit ook in
onze administratie kunnen verwerken. Kaartje van de betreffende
percelen zo spoedig mogelijk opsturen naar onze veldcoördinator
Gerard van Zuijlen, Heicop 7, 3628 AD Kockengen. Tevens de nieuwe
gebruiker inclusief BRS-nummer vermelden en de ingangsdatum.
Wat zijn de gevolgen voor de oude gebruiker:
De SNL-aanvraag van de oude gebruiker komt hiermee in z’n geheel te
vervallen. Reeds ontvangen subsidies hoeven niet te worden terugbetaald.

Mocht, bij verhuur, de oude gebruiker de percelen met SNL het jaar erop
weer terug willen, dan kan dat in principe wel. Dit moet dan wel weer via
een overdrachtformulier geregeld worden. Het is wel zo dat het beheer dan
weer voor 6 jaar gaat gelden. Tevens moet er een nieuwe overeenkomst
met de ANV/gebiedscoördinator gesloten worden.
Wat moet de nieuwe gebruiker doen:
1. Via Mijn Dossier de betreffende percelen binnenhalen bij de
perceelsregistratie (de e-BRP), zodat ook de gewasregistratie op orde is.
Daarnaast moet hij controleren of hij voor het totaal van zijn SNLbeheer onder het maximum van zijn SNL-aanvraag blijft, zo niet moet
hij alsnog een verzoek tot ophoging van zijn MAX doen bij DR.
Als deze gegevens vóór 15 februari bij ons binnen zijn, dan zorgt de
veldcoördinator ervoor dat het BRS-nr van de nieuwe gebruiker in de
Toolkit bij de betreffende percelen komt te staan, zodat deze voor hem
zichtbaar worden bij zijn betaalverzoek SNL in zijn gecombineerde opgave.
Wat zijn de gevolgen voor de nieuwe gebruiker (eigenaar):
Is de overdracht vóór 1 maart gemeld bij DR, dan kan de nieuwe gebruiker
via zijn GDI voor de betreffende percelen een betaalverzoek doen voor SNL
als hij de percelen heeft aangemeld via Mijn Dossier bij de E-BRP.
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 het onderdeel SNL- betaalverzoek Ontbrekende
beheerpercelen moet de aanvrager zelf toevoegen in de GDI via de knop
“overnemen beheereenheid” om hiervoor alsnog een betaalverzoek te
kunnen doen. Als dat onverhoopt niet lukt, is het slim contact op te nemen
met DR tijdens de GDI, dan kunnen zij de percelen alsnog voor de nieuwe
gerbruiker toevoegen.

C. U verhuurt/verkoopt al uw land met een SNL-overeenkomst
en de nieuwe gebruiker neemt de SNL-overeenkomst NIET
over
Als u al u land verkoopt of verhuurt en u komt daarmee onder uw minimum
van de SNL-aanvraag, dan bent u verplicht om de subsidie van de
voorgaande jaren in het geheel terug te betalen.

2’. Aan iemand die nog géén SNL beheer heeft.
Omdat de nieuwe gebruiker (eigenaar) nog geen SNL-aanvraag heeft moeten een aantal zaken
goed geregeld worden.
Mogelijkheden:

a. U verhuurt /verkoopt een gedeelte van uw land met SNLovereenkomst, doch nooit meer dan uw minimum van de MIN – MAX uit
uw eigen SNL-aanvraag. Komt u hieronder dan vervalt uw SNL contract en
moet u al de reeds ontvangen SNL-subsidie terugbetalen.
Wat moet de oude gebruiker doen?
1’. Een overdrachtformulier SNL aanvragen bij DR (kan eventueel ook
digitaal sinds 1 januari) en samen met de nieuwe gebruiker invullen,
ondertekenen en opsturen naar DR.
2’. Verplicht melden bij ANV/gebiedscoördinator. Kaartje van de
betreffende percelen zo spoedig mogelijk opsturen naar onze

veldcoördinator Gerard van Zuijlen, Heicop 7, 3628 AD Kockengen. Tevens
de naam van nieuwe gebruiker en zijn BRSnr vermelden en de
ingangsdatum.
Wat moet de nieuwe gebruiker doen?
1. De nieuwe gebruiker moet vooraf een overeenkomst met de
ANV/gebiedscoördinator afsluiten. Voor de overeenkomst met de
ANV/gebiedscoördinator dient hij contact op te nemen met de
veldcoördinator Gerard van Zuijlen (tel. 0346-240281) voor het maken
van een afspraak. Mocht de nieuwe gebruiker nog geen lid zijn van de
ANV, dan wordt dat het ten zeerste aangeraden om alsnog lid te
worden om goed op de hoogte te blijven van de SNL.
Als alle gegevens vóór 15 februari bij de ANV/gebiedscoördinator binnen zijn,
dan zorgt de veldcoördinator ervoor dat het BRS-nr van de nieuwe gebruiker bij
de betreffende percelen komt te staan, zodat deze voor hem zichtbaar worden
bij zijn betaalverzoek SNL in zijn gecombineerde opgave.

b’.U verhuurt/verkoopt al uw land met SNL-overeenkomst
Er is sprake van een volledige overdracht naar de nieuwe gebruiker.
Wat moet de oude gebruiker doen?
1’.
Een overdrachtformulier SNL aanvragen bij DR (kan ook digitaal
sinds 1 januari) en samen met de nieuwe gebruiker invullen, ondertekenen
en opsturen.
2’.
Verplicht melden bij ons, de ANV/gebiedscoördinator, zodat wij dit
ook in onze administratie kunnen verwerken. Kaartje van de betreffende
percelen zo spoedig mogelijk opsturen naar onze veldcoördinator Gerard
van Zuijlen, Heicop 7, 3628 AD Kockengen. Tevens de naam van de nieuwe
gebruiker vermelden en zijn BRSnr en de ingangsdatum.
Als deze gegevens vóór 15 februari bij ons binnen zijn, dan zorgt de
veldcoördinator ervoor dat het BRS-nr van de nieuwe gebruiker in de Toolkit
bij de betreffende percelen komt te staan, zodat deze voor hem zichtbaar
worden bij zijn betaalverzoek SNL in zijn gecombineerde opgave.
Wat zijn de gevolgen voor de oude gebruiker:
De SNL van de oude gebruiker komt hiermee te vervallen.
Mocht, in geval van verhuur, de oude gebruiker de percelen met SNL het
jaar erop weer terug willen, dan kan dat in principe wel. Dit moet dan wel
weer via een overdrachtformulier geregeld worden. Het is wel zo dat het
beheer dan weer voor 6 jaar gaat gelden. Tevens moet er een nieuwe
overeenkomst met de ANV/gebiedscoördinator gesloten worden.
Wat moet de nieuwe gebruiker doen?
De nieuwe gebruiker neemt de SNL-overeenkomst over van de oude
gebruiker voor de resterende looptijd van de SNL-aanvraag. De nieuwe
gebruiker moet wel een nieuwe overeenkomst met de
ANV/gebiedscoördinator afsluiten. Hij dient dus contact op te nemen met
onze veldcoördinator Gerard van Zuijlen (tel. 0346-240281)voor het maken
van een afspraak. Mocht de nieuwe gebruiker nog geen lid zijn van de ANV,
dan wordt dat ten zeerste aangeraden om alsnog lid te worden om goed op
de hoogte te blijven van de SNL.
Wat zijn de gevolgen voor de nieuwe gebruiker:
Via het overdrachtformulier geeft de nieuwe beheerder aan wat de
minimale en maximale oppervlakte is waarmee hij wil deelnemen aan het

collectief weidevogelbeheerplan , de zg MIN-MAX. Wij adviseren een MIN
van 0,5 ha en een MAX van totale bedrijfsoppervlakte.
Is de overdracht vóór 1 maart gemeld bij DR, dan kan de nieuwe gebruiker
via zijn 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 het onderdeel SNL- betaalverzoek Ontbrekende
beheerpercelen moet de aanvrager zelf toevoegen in de GDI via de knop
“overnemen beheereenheid” om hiervoor alsnog een betaalverzoek te
kunnen doen. Als dat onverhoopt niet lukt, is het slim contact op te nemen
met DR tijdens de GDI, dan kunnen zij de percelen alsnog voor de nieuwe
gebruiker toevoegen.

Bij naamswijziging van uw bedrijf dient in bepaalde gevallen ook een Overdrachtformulier te
worden ingevuld. U moet deze aanvragen bij DR (sinds 1 januari kan dit ook digitaal). 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 BRSnr. Wij
verzoeken u dit BRSnr en de nieuwe naam bij ons te melden. Als deze melding vóór 15 februari bij
ons binnen is, dan zorgt de veldcoördinator ervoor dat het BRS-nr bij de betreffende percelen komt
te staan, zodat deze voor u zichtbaar worden bij uw betaalverzoek SNL in uw gecombineerde
opgave.

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.
En tot slot: Bedraagt het resterende uit te betalen SNL-beheer minder dan € 200,=, dan wordt door
DR geen betaling uitgevoerd.
Voor vragen kunt u terecht bij onze veldcoördinator Gerard van Zuijlen; tel. 0346-240281; email:
gerardencocky@hetnet.nl.
Kockengen, 18 januari 2012
ANV De Utrechtse Venen

