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Handreiking intekenen akkerranden bij gecombineerde opgave 

 
CCHW moet de ligging en oppervlakte van de akkerranden doorgeven aan RVO. Om te voorkomen dat 

RVO kortingen toepast op de vergoedingen moeten de akkerranden die CCHW opgeeft identiek zijn aan 

de akkerranden die u registreert in Mijn Percelen. Uiteraard moet de ingetekende situatie overeenko-

men met de situatie in het veld. Hierna wordt uitgelegd hoe u uw akkerranden kunt overnemen van het 

akkerrandenregister van CCHW. Het register van RVO voor de akkerranden heet 'Regelingspercelen  

ANLB'.  

 

 Ga naar de website met https://mijn.rvo.nl/percelen-registreren 

 Ga naar de rechterzijde van het scherm: 

 
 Klik op het blauwe vak met ‘Direct regelen’ ‘Mijn percelen ’registeren’. U komt nu op de pagina 

waarop u kunt inloggen in Mijn RVO. Het inloggen doet u op de manier waarop u het altijd doet: via 

EHerkenning of op een andere manier. 

 

 U komt na het inloggen op de pagina met Mijn percelen 

 
 Klik in de bovenste balk op ‘Wijzigen’. U krijgt dan op uw beeldscherm een overzicht van al uw perce-

len met aan de rechterkant de kaart. De randen staan in het overzicht als afzonderlijke percelen. Dit 

zijn de akkerranden uit 2018.  

 

 Wanneer er niets verandert aan de randen, de ligging en oppervlakte in 2019 gelijk is aan 2018, kunt 

u de randen uit 2018 laten staan. Dit is alleen mogelijk wanneer geen einddatum is aangegeven. De 

randen van 2018 lopen dan door.  

 

 Wanneer er wel veranderingen zijn in een bestaande akkerrand, de rand is bijvoorbeeld smaller ge-

worden of langer, dan moet de rand uit 2018 eerst worden beëindigd. Klik de akkerrand aan. Ga op 

het potloodje staan en geef als einddatum 01-01-2019. Dat is belangrijk, anders denkt RVO dat de 

rand doorloopt in 2019. Nadat de akkerrand uit 2018 is beëindigd, kunt u de akkerrand voor 2019 

toevoegen. Dit doet u als volgt: 

Links boven de kaart vindt u de knop ‘Toevoegen’.  

https://mijn.rvo.nl/percelen-registreren
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U klikt op ‘Toevoegen’ en vervolgens op ‘ Overnemen perceel’. Links op uw scherm krijgt u het vol-

gende beeld 

 
 Standaard staat ‘Actuele percelen’ of ‘Topografische grens’aangegeven. Dit moet u wijzigen in ‘ANLB 

aangevraagd’. In deze kaartlaag staan alle akkerranden die door CCHW zijn ingetekend. 

Zoom in op de rand en klik op de rand die u wilt overnemen. De rand is hiermee ingetekend.  

Daarbij geen einddatum aangeven, anders bestaat het risico dat de rand voortijdig verdwijnt.  

 

 Voor een nieuwe rand op een andere plaats geldt hetzelfde. U klikt op ‘Toevoegen’ en vervolgens op 

‘ Overnemen perceel’ en vervolgens klikt u op ‘ANLB aangevraagd’. 

 

 Mocht u foutmeldingen krijgen, het ANLB perceel altijd in stand houden! Dus afknippen en of toe-

voegen altijd aan uw gewasperceel en niet knippen of toevoegen aan de akkerrand zonder overleg 

met Peter Lerink. Als de ingetekende rand geen correcte weergave is van de werkelijke situatie in het 

land, neem dan contact op met Peter Lerink (peter@cchw.eu of 06 53 64 76 02). In dat geval kan 

CCHW de rand aanpassen en kunt u vervolgens aan de hand van de hiervoor aangegeven procedure 

de aangepaste rand weer overnemen.  

 

 Krijgt u een rood vlaggetje of een andere melding  bij het overzicht van de percelen, dan is er 

sprake van een foutmelding. Houdt ook dan het ANLB perceel in stand en neem contact op met Pe-

ter Lerink.  

 

 U kunt nu al direct versturen. Dat is voor ons wel heel praktisch, want dan kunnen wij zien of er nog 

validatiefouten van toepassing zijn, en zo nodig aan de bel trekken. Als u de knop ‘Versturen’ hebt 

aangeklikt, begint het programma nog een keer te controleren.  

 

 Als er problemen zijn dan kunnen we die samen oplossen. Wij moeten dan wel gemachtigd zijn om 

uw percelenregister te raadplegen. Wij kunnen dan alleen zien of de randen goed zijn ingevoerd, we 

kunnen niets veranderen.  
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Nog even het volgende: 

 De onderstaande balk staat boven uw overzicht van percelen. Als u op het pijltje helemaal rechts in 

deze balk klikt, wordt een pdf-bestand van uw percelen gemaakt en kunt u Mijn percelen ook prin-

ten. Dit is een goede manier om uw informatie te archiveren en als het nodig zou zijn, kunt u het pdf-

bestand ook naar ons mailen.  

 
 

 Let op: Geef niet gedurende 5 achtereenvolgende jaren voor de akkerrand een gewascode met gras 

op. Ook bij een opgave als tijdelijk grasland wordt dit dan na 5 jaar als blijvend grasland aangemerkt. 

De keuze voor de gewascode is uw verantwoordelijkheid. Vorig jaar is voor de akkerranden veelal 

gebruik gemaakt van de gewascode 3804.  

3804  Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras. (EA 

onbeheerd) 

De toevoeging EA onbeheerd heeft betrekking op de situatie waarin u uw randen opgeeft voor de 

vergroening in het kader van het GLB. Wanneer de randen ook bij CCHW opgegeven worden voor 

het agrarisch natuurbeheer (ANLb) is sprake van dubbele betaling voor de randen. Dat mag niet. In 

het contract met CCHW staat dat het niet is toegestaan om de akkerranden op te geven voor het 

ANLb en voor de vergroening. In dat geval wordt u gekort op de vergoeding voor het agrarisch na-

tuurbeheer.  

 

Wanneer uw rand in 2018 er anders uit komt te zien dan de rand die CCHW heeft ingetekend of de 
rand afwijkt van de werkelijke situatie in het land, neem dan contact op met Peter Lerink. Uw teke-
ning van de rand en de door CCHW ingetekende rand moeten identiek zijn, anders krijgen we va-
lidtiefouten, met alle vervelende (financiële) gevolgen. 
peter@cchw.eu  of 06 53 64 76 02 
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