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UITLEG VALIDATIE CODES SCAN-GIS
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Datum
15 januari 2016

Onderwerp
Uitleg + werkwijze oplossen validatie codes in SCAN-GIS

Bijlagen
Tabel 1: B en D-codes = interne SCAN – Validaties
Tabel 2: EDI-codes = validatie ingesteld door RVO
Tabel 3: H-codes = Harde validatie
Tabel 4: Z-codes = een Zachte fout

Toelichting
Per type fout is een omschrijving gegeven van de validatie met de omschrijving van de validatie
van de RVO erbij. Daarnaast is per fout aangegeven welke vervolgacties het collectief moet
ondernemen om de fouten op te lossen en wanneer deze afgehandeld moet zijn. De
gehanteerde deadlines sluiten aan bij de formele opleverdata die met RVO zijn afgesproken:
#! Voor 1 januari: aanlevering nieuw beheerplan voor komend jaar (voor dit jaar is dat voor 1
februari 2016);
#! Voor 15 mei: indienen betaalaanvraag;
#! Voor 1 oktober: indienen verantwoording op de betaalaanvraag.
Typen codes
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen codes voor de validaties.
De B- en D-codes zijn interne SCAN-validaties, die zijn ingevoerd om praktische fouten bij het
intekenen of de invoer te voorkomen. Deze zijn niet zichtbaar voor de RVO en worden ook niet
doorgeleverd aan de RVO.
De H-codes zijn zogenaamde Harde fouten. Percelen met een H-code worden niet doorgeleverd
aan de RVO op de formele opleverdata. H-validaties moeten daarom altijd opgelost worden voor
de eerst volgende formele opleverdatum voor de subsidie.
De Z-codes zijn zogenaamde Zachte fouten. Percelen met een Z-fout worden op de formele
opleverdata gewoon doorgeleverd aan de RVO. Het collectief heeft daarna nog tot 15 mei voor
het indienen van de betaalaanvraag, de tijd om de op te lossen.
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Wijzigingen in geometrie en de toevoeging van nieuwe percelen zijn alleen toegestaan voor het
indienen van een nieuw beheerplan (voor 1 januari) tot aan de indiening van de betaalaanvraag
(voor 15 mei). Dit geldt voor alle validaties die betrekking hebben op de geometrie van de
beheereenheid, zoals:
#! de grenzen van een perceel
#! gedeeltelijke overlap met een andere beheereenheid/deelnemer/collectief
#! gedeeltelijk binnen of buiten AAN
#! gedeeltelijk buiten het leefgebied
Daarmee moet het merendeel van de Z-codes uiterlijk voor 15 mei zijn afgehandeld.
Werkwijze voor de deelnemer
Voor het doorvoeren van wijzigingen in de percelen of de gewascodes moet de deelnemer bij de
RVO inloggen in MijnDossier, waarna hij onder de toepassing Mijn.Percelen zijn bedrijfssituatie
kan raadplegen en beheren.
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Tabel 1: B en D-codes = interne SCAN – Validaties
Code
B1

Validatie
Geen lengte ingevuld

Toelichting melding door RVO
De lengte van het element is niet
ingevuld

B2

Geen aantal ingevuld

De aantallen bomen/knotbomen zijn
niet ingevuld

B4

BE ligt niet geheel in
geometrie werkgebied

De geometrie van de beheereenheid
overlapt met de grens van het
werkgebied

B6

Oppervlakte te klein

De oppervlakte van de
beheereenheid is kleiner dan 1 m2

D1

Geen KVK of BSN ingevuld

D3

Geen machtiging RVO.nl

D4

KVK nummer komt meer
dan 1 keer voor bij
collectief
BSN nummer komt meer
dan 1 keer voor bij
collectief

D5

De beheereenheid is nog niet
gekoppeld aan een deelnemer
De machtiging voor het mogen
gebruik maken van de
bedrijfspercelenregistratie van de
deelnemer ontbreekt.
Het KVK-nummer is al in gebruik
voor een andere deelnemer.
Het BSN-nummer is al in gebruik
voor een andere deelnemer.

Actie
Vul alsnog de lengte in van het element of negeer de validatie wanneer de
werkelijke oppervlakte goed is ingetekend en de werkelijke lengte wel gebruikt
is voor het bepalen van de beheervergoeding (bijv. Op basis van de rekentool).
Vul alsnog het aantal (knot)bomen in of negeer de validatie wanneer de
oppervlakte volgens intekeninstructie is ingetekend (1 m2 per boom) en het
werkelijke aantal wel gebruikt is voor het bepalen van de beheervergoeding
(bijv. Op basis van de rekentool).
Controleer de intekening en pas deze aan binnen de grens van het werkgebied
van het collectief of beoordeel of het nodig is om de begrenzing van het
werkgebied aan te passen (let op: alleen mogelijk in overleg met
buurcollectief).
Pas de oppervlakte van de beheereenheid aan.
Dit is ook een Harde validatie, waardoor deze fout ook voor de definitieve
indiening van het beheerplan moet zijn opgelost.
Vul alsnog een KVK of BSN nummer in.

Deadline
Zsm/nvt

Zsm/nvt

Zsm

Zsm/voor 1
januari

Zsm

Zorg dat de deelnemer het collectief machtigt in Mijn.rvo.nl (de deelnemer
heeft daarvoor het volgende nodig: KvK nummer van het collectief, postcode
en huisnummer).

Zsm

Controleer bij de deelnemer of het juiste nummer is opgegeven.

Zsm

Controleer bij de deelnemer of het juiste nummer is opgegeven.

Zsm
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D6
D7
D8
D9

KVK nummer heeft niet de
juiste formaat
BSN heeft niet juiste
formaat
Onbekende RVO relatie
Geen bedrijfspercelen bij
RVO bekend

Er ontbreekt een cijfer in het KVKnummer
Er ontbreekt een cijfer in het BSNnummer
Het KVK-nummer of BSN-nummer is
niet bekend bij de RVO.nl
Onder het KVK-nummer of BSNnummer zijn geen bedrijfspercelen
aangemeld bij de RVO

Controleer het KVK-nummer van de deelnemer en voer het correcte nummer
in.
Controleer het BSN-nummer van de deelnemer en voer het correcte nummer
in.
Controleer het KVK- of BSN-nummer van de deelnemer en voer het correcte
nummer in.
Controleer het BSN-nummer of KVK-nummer van de deelnemer. Indien het
nummer klopt, neem contact op met de deelnemer en vraag deze om zich bij
RVO.nl te registreren en zijn bedrijfspercelen zsm aan te melden via
‘MijnDossier’.

!

Zsm
Zsm
Zsm
Zsm
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Tabel 2: EDI-codes = validatie ingesteld door RVO
Code
EDI001

Validatie
Relatiegegeven is
onbekend

Toelichting melding door RVO
Relatiegegeven is onbekend

Actie
Het ingevulde KVK-nummer is onbekend of ongeldig. Controleer het KVKnummer of vraag het juiste KVK nummer na bij de deelnemer.

EDI002

Het Type Aanlevering is
ongeldig. Dit kan alleen
010, 020 of 030 zijn.

Het Type Aanlevering is ongeldig. Dit
kan alleen 010 (Initiële opgaaf), 020
(Betaalaanvraag) of 030
(Verantwoording betaalaanvraag)
zijn.
Op dit ANLb-perceel is een onjuiste
waarde voor Sender en/of Receiver
gevonden.

Kies een andere aanlevering:
%! 010 beheerplan indiening voor 1 januari
%! 020 betaalaanvraag voor 15 mei
%! 030 verantwoording betaalaanvraag voor 1 oktober

EDI003

Onjuiste waarde voor
Sender en/of receiver

Herhaal de validatie. Mocht de fout terugkomen, meld deze dan bij de SCANICT helpdesk en zij geven deze door aan RVO.nl.

!

Deadline
Voor aanvang
beheerjaar (31
december)
Voor 1 januari
Voor 15 mei
Voor 1 oktober
ZSM
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Tabel 3: H-codes = Harde validatie
Code
H002

H016

Validatie
Het opgegeven
<<atribuutnaam>>
voldoet niet aan de
specificaties
Het bedrijfsperceel is in
gebruik bij iemand anders

H111001

Ongeldige grondsoort

H13030

Gewascode
bedrijfsperceel ongeldig

H17110

Ongeldig beheertype

Toelichting melding door RVO
Bij het indienen van een wijziging
moet de reden wijziging worden
gecontroleerd

Actie
Geef bij de wijziging een mutatiereden op en valideer de wijziging opnieuw. Bij
herhaling van de foutmelding neem contact op met de helpdesk.

Deadline
Voor 1 oktober

U tekent een gewasperceel in dat in
gebruik is bij iemand anders of een
overlap heeft met een perceel van
een andere gebruiker. Als u het
gebruik van dit perceel heeft
overgenomen, moet u hiervoor een
akkoord geven. Als u per ongeluk
over de grens van een perceel van
iemand anders heeft getekend,
wijzig dan de intekening van het
gewasperceel
U heeft een ongeldige grondsoort
ingevuld. Geef een geldige
grondsoort op.

Controleer of de intekening klopt.

Voor 15 mei

De gewascode van het perceel is
ongeldig tijdens een deel van de
looptijd van het perceel. Het ANLb
perceel is daarom afgekeurd. Om dit
te veranderen, moet u eerst zorgen
dat de gewascode wordt aangepast.
Het opgegeven beheertype bij dit
ANLb-perceel bestaat niet.

Zo ja vraag de deelnemer(s) om het bedrijfsperceel aan te passen via
Mijn.Percelen.
Zo nee, pas de intekening aan zodat deze niet meer overlapt met de andere
beheerder.

Over deze validatie vindt afstemming plaats met RVO met de inzet dat de
validatie komt te vervallen. Indien dit niet wordt aangepast, is de werkwijze
alsvolgt:
Vraag dedeelnemer om de grondsoort aan te passen.
De deelnemer heeft een ongeldige of niet meer geldige gewascode gebruikt,
het gaat hier om een verouderde gewascode die niet meer wordt gebruikt door
RVO. Vraag de deelnemer om de gewascode aan te passen.
Mogelijk geeft deze fout ook een melding bij de keuze van het beheerpakket:
los daarom eerst de gewascode fout op.

NVT

Kies een ander beheertype.

Voor 1 januari

!

Voor 1 januari
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H17120

Ongeldig beheerfunctie

H17130

Ongeldig cluster van
beheeractiviteiten

H17140

Ongeldige code
beheerpakket

H17160

Ongeldig leefgebiedtype

H21020

Teeltdoel is niet juist

Controleer of u een geldig
beheertype heeft opgegeven.
De opgegeven beheerfunctie bij dit
ANLb-perceel bestaat niet.
Controleer of u een geldige
beheerfunctie heeft opgegeven.
Het opgegeven cluster van
beheeractiviteiten bij dit ANLbperceel bestaat niet. Controleer of u
een geldig cluster van
beheeractiviteiten heeft opgegeven.
Het opgegeven beheerpakket bij dit
ANLb-perceel bestaat niet.
Controleer of u een geldig
beheerpakket heeft opgegeven.

Het opgegeven leefgebiedtype bij
dit ANLb-perceel bestaat niet.
Controleer of u een geldig
leefgebiedtype heeft opgegeven.
Het opgegeven teeltdoel bij dit
ANLb-perceel is niet juist. Controleer
of u het perceel juist heeft
ingetekend en/of u een juist
teeltdoel heeft opgegeven.

Kies een andere beheerfunctie.

Voor 1 januari

Kies een ander cluster van beheeractiviteiten.

Voor 1 januari

Controleer de code van het beheerpakket en kies een ander code. Deze fout
kan niet voorkomen als er door het collectief gewerkt is cf. het nieuwste
overzicht van beheerpakketten van SCAN én de RVO database ook up-to-date
is.
Indien toch het juiste beheerpakket is geselecteerd, neem dan contact op met
de helpdesk.
Kies een ander leefgebied.

Voor 1 januari

Over deze validatie vindt afstemming plaats met RVO met de inzet dat de
validatie komt te vervallen. Indien dit niet wordt aangepast, is de werkwijze
alsvolgt:
Vraag de deelnemer om de grondsoort aan te passen.

NVT

!

Voor 1 januari
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Tabel 4: Z-codes = een Zachte fout
Code
Z2110

Validatie
Ligging BP niet binnen
AAN

Toelichting melding door RVO
De intekening van het ANLb-perceel
ligt niet binnen de topografische
grenzen van het perceel. Dit kan
gevolgen hebben voor de
uitbetaling. Controleer of u het
perceel juist heeft ingetekend.

Actie
Bij bouwland/grasland: Controleer of het perceel juist is ingetekend.
Zo nee, teken het perceel in binnen het bedrijfsperceel.
Zo ja, informeer de deelnemer dat de bedrijfspercelen in Mijn.Percelen correct
ingetekend moeten worden. RVO.nl past de AAN-laag vervolgens aan als zij
akkoord is met de voorgestelde wijziging.De melding van de validatie blijft
staan totdat het bedrijfsperceel is gecorrigeerd via Mijn.Percelen. De melding
moet voor 15 mei opgelost zijn.

Deadline
Voor 15 mei

Bij landschap/overig water: Controleer waar de intekening overlapt met een
bedrijfsperceel. Als de intekening klopt, laat deze dan staan en negeer de
validatiefout. Informeer de deelnemer dat de bedrijfspercelen voor landschap
en water alsnog ingetekend moeten worden.

Z11130

Ligging overlapt met
ander collectief

Z11140

De beheereenheid

Het ANLb-perceel heeft gedeeltelijk
of volledig een overlap met een
ANLb-perceel van een ander
collectief. Dit kan gevolgen hebben
voor de uitbetaling. Controleer of u
het perceel juist heeft opgegeven. Of
neem contact op met het andere
collectief.
Deze beheereenheid ligt (deels) over

De intekening door het collectief kan t.z.t. door RVO.nl worden overgezet naar
Mijn.Percelen van de deelnemer, zodat het bedrijfsperceel correct kan worden
overgenomen en de deelnemer het aangrenzende bedrijfsperceel
gras/bouwland kan aanpassen. NB. De functionaliteit voor deze procedure
wordt t.z.t. gebouwd door RVO.nl, echter datum oplevering is nog niet bekend.
Controleer de intekening en pas deze aan binnen de grens van het werkgebied
van het collectief of beoordeel of het nodig is om de begrenzing van het
werkgebied aan te passen (let op: alleen mogelijk in overleg met
buurcollectief).

Controleer de intekening van de beheereenheid en haal de overlap met de

!

Voor 15 mei

Voor 15 mei
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Z12150

Z12151

Z12152
Z12160

Z12230

overlapt met een andere
geregistreerde
beheereenheid
Ligging niet binnen
leefgebied

Ligging BP met
landschapselement niet
buiten AAN

een reeds geregistreerde
beheereenheid van hetzelfde
collectief (ongeacht de deelnemer).
Het ANLb-perceel ligt geheel of
gedeeltelijk buiten de
leefgebiedgrenzen van het
natuurbeheerplan. Controleer of u
het perceel juist heeft ingetekend.
Het opgegeven ANLb-perceel ligt
niet geheel buiten de topografisch
grenzen van het agrarisch perceel.
Dit moet wel, omdat het gaat om
beheertype landschapsbeheer of
waterbeheer. Dit kan gevolgen
hebben voor de uitbetaling.
Controleer of u het perceel juist
heeft opgegeven.

IMNA inconsistent,
validatie niet mogelijk
(gedeeltelijk) buiten
grenzen collectief

IMNA inconsistent, validatie niet
mogelijk
Het ANLb perceel ligt gedeeltelijk
buiten het collectief en kan dus niet
volledig meetellen in dit collectief

Ligging niet binnen
bedrijfsperceel

De intekening van het ANLb-perceel
valt buiten de bedrijfspercelen die
de beheerder heeft opgegeven. Dit
kan gevolgen hebben voor de
uitbetaling. Controleer of u de
percelen juist heeft ingetekend.

andere beheereenheid eruit.

Controleer of u het perceel juist heeft ingetekend. Teken de beheereenheid in
binnen de begrenzing van het leefgebied of kies een werkgebied met een
ander leefgebied, waaronder het perceel met het beheerpakket wel kan vallen.

Voor 1januarii

Controleer waar de intekening overlapt met een bedrijfsperceel. Als de
intekening klopt, laat deze dan staan en negeer de validatiefout. Informeer de
deelnemer dat de bedrijfspercelen voor landschap en water alsnog correct
ingetekend moeten worden.

Voor 15 mei

De intekening door het collectief kan tzt door RVO.nl worden overgezet naar
Mijn.Percelen van de deelnemer, zodat het bedrijfsperceel correct kan worden
overgenomen en het aangrenzende bedrijfsperceel gras/bouwland kan
aanpassen.
NB. De functionaliteit voor deze procedure wordt tzt gebouwd door RVO.nl,
echter datum oplevering is nog niet bekend. Het is op dit moment ook niet
duidelijk of deze oplevering nog voor de GDI plaats gaat vindt.
Technische fout: meld deze fout bij de SCAN-helpdesk
Controleer de intekening en pas deze aan binnen de grens van het werkgebied
van het collectief of beoordeel of het nodig is om de begrenzing van het
werkgebied aan te passen (let op: alleen mogelijk in overleg met
buurcollectief).
Bij bouwland/grasland: Controleer of het perceel juist is ingetekend.
Zo nee, teken het perceel in binnen het bedrijfsperceel.
Zo ja, informeer de deelnemer dat de bedrijfspercelen in Mijn.Percelen correct
ingetekend moeten worden. RVO.nl beoordeelt de wijziging van het perceel en
als zij akkoord is, wordt vervolgens de AAN-laag aangepast met de
voorgestelde wijziging. De melding van de validatie blijft staan totdat het

!

Voor 1 januari
Voor 15 mei

Voor 15 mei
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bedrijfsperceel is gecorrigeerd via Mijn.Percelen. De melding moet voor 15 mei
opgelost zijn.
Bij landschap/overig water: Controleer waar de intekening overlapt met een
bedrijfsperceel. Als de intekening klopt, laat deze dan staan en negeer de
validatiefout. Informeer de deelnemer dat de bedrijfspercelen voor landschap
en water alsnog ingetekend moeten worden.

Z12231

Bedrijfsperceel niet van
deelnemer

Het ANLb-perceel is niet in gebruik
bij de beheerder die u opgeeft. Dit
kan gevolgen hebben voor de
uitbetaling. Controleer of u de
percelen juist heeft opgegeven.

Z14010

Het beheerpakket komt
niet overeen met de
gewascode van het
onderliggende
bedrijfsperceel

De combinatie van het opgegeven
beheerpakket van het ANLb-perceel
en het gewas van 1 of meer
onderliggende bedrijfspercelen is
niet toegestaan. Controleer of u het
perceel juist heeft ingetekend en/of
u een juist beheerpakket heeft
opgegeven.
Het ANLb-perceel dat u opgeeft is al
opgegeven als een ANLb-perceel.
Cumulatie is niet toegestaan.
Controleer of u het perceel juist

Z16110

De intekening door het collectief kan tzt door RVO.nl worden overgezet naar
Mijn.Percelen van de deelnemer, zodat het bedrijfsperceel correct kan worden
overgenomen en het aangrenzende bedrijfsperceel gras/bouwland kan
aanpassen.
NB. De functionaliteit voor deze procedure wordt tzt gebouwd door RVO.nl,
echter datum oplevering is nog niet bekend.
Controleer of er een fout is gemaakt bij het invullen van het KvK-nummer van
de deelnemer.
Zo nee, neem contact op met de deelnemer en controleer of de deelnemer het
gebruiksrecht heeft van dit perceel. Dit moet voor 15 mei geregeld zijn, omdat
daarna geen percelen meer afgevoerd kunnen worden. Als er een overdracht
heeft plaats gevonden, voer dan het KVK-nummer in van de nieuwe beheerder.
Controleer of het beheerpakket past bij de door de deelnemer ingevulde
gewascode.
Controleer of u het perceel juist heeft ingetekend en/of u een juist
beheerpakket heeft opgegeven.
Zo ja, vraag de deelnemer om de gewascode aan te passen.
Zo nee, pas het beheerpakket aan indien mogelijk of zoek een alternatief
perceel.
Het ANLb-perceel cumuleert met een eerder opgegeven ANLb-perceel. Deze
combinatie van pakketcodes is niet toegestaan (in het Overzicht
Beheerpakketten vindt u een tabel welke pakketten mogen cumuleren).
Controleer de pakketcode of controleer of u het juiste perceel heeft

!

Voor 15 mei

Voor 15 mei

Voor 1 januari
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Z17150

Z20010

Z20020

Z20030

Opgegeven combinatie
niet juist

De beheerfunctie is niet
toegestaan

Ongeldig cluster
beheeractiviteiten

Ongeldige
deelgebiednaam

heeft opgegeven.
De combinatie van het opgegeven
leefgebiedtype, beheerfunctie en
cluster van beheeractiviteiten van
het ANLb-perceel is niet toegestaan.
Controleer of u een juist
leefgebiedtype, beheerfunctie en
cluster van beheeractiviteiten heeft
opgegeven.
De opgegeven beheerfunctie bij dit
ANLb-perceel is niet toegestaan in
het leefgebied waar dit perceel ligt.
Controleer of u het perceel juist
heeft ingetekend en/of u een juiste
beheerfunctie heeft opgegeven.

Het opgegeven cluster van
beheeractiviteiten bij dit ANLbperceel is niet toegestaan in het
leefgebied waar dit perceel ligt.
Controleer of u het perceel juist
heeft ingetekend en/of u een juist
cluster van beheeractiviteiten heeft
opgegeven.

De opgegeven deelgebiednaam bij
dit ANLb-perceel komt niet voor in
het natuurbeheerplan. Controleer of
u het perceel juist heeft ingetekend
en/of u een juiste deelgebiednaam

opgegeven.
Controleer het NBP en pas de selectie aan naar de toegestane combinatie.

Voor 15 mei

Indien het gewenste leefgebied niet aangevraagd kan worden op basis van het
NBP, meld dit dan tijdens de wijzigingsperiode voor het NBP. Voor dit jaar kan
dan geen beheer voor deze combinatie worden afgesloten.

De gekozen beheerfunctie is niet toegestaan binnen het NBP: Controleer het
NBP en selecteer de juiste beheerfunctie waaronder het gewenste
beheerpakket wel afgesloten kan worden (zie ook koppeltabel NBPbeheerpakketten).
Indien de gewenste beheerfunctie niet aangevraagd kan worden op basis van
het NBP, meld dit dan tijdens de wijzigingsperiode voor het NBP. Voor dit jaar
kan dan niet het juiste beheerpakket worden afgesproken.
Controleer of u het perceel juist heeft ingetekend en/of u een juist cluster van
beheeractiviteiten heeft opgegeven.
Als het cluster van beheeractiviteiten niet is toegestaan, controleer dan op
basis van de koppeltabel of het gewenste beheerpakket ook via een ander
cluster van beheeractiviteiten aangevraagd kan worden.
Zo nee, als het gewenste cluster van beheeractiviteiten niet aangevraagd kan
worden op basis van het NBP, meld dit dan aan de provincie tijdens de
wijzigingsperiode voor het NBP. Voor dit jaar kan dan niet het juiste
beheerpakket worden afgesproken.
Controleer of u het perceel juist heeft ingetekend en/of u een juiste
deelgebiednaam heeft opgegeven.

Voor 15 mei

Voor 1 januari

Voor 15 mei

Selecteer de juiste deelgebiednaam.

!
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heeft opgegeven.

Z20040

Z20050

Ongeldig leefgebiedtype

Ongeldig beheertype

Het opgegeven leefgebiedtype bij
dit ANLb-perceel is niet juist.
Controleer of u het perceel juist
heeft ingetekend en/of u een juist
leefgebiedtype heeft opgegeven.

Het opgegeven beheertype bij dit
ANLb-perceel is niet toegestaan in
het leefgebied waar dit perceel ligt.
Controleer of u het perceel juist
heeft ingetekend en/of u een juist
beheertype heeft opgegeven.

Deze fout komt vaak in voor in combinatie met Z20050 Ongeldig beheertype:
door de selectie van het verkeerde deelgebied past het beoogde beheerpakket
niet in het aan het deelgebied gekoppelde beheertype.
Controleer of u het perceel juist heeft ingetekend en/of u een juist
leefgebiedtype heeft opgegeven. Kies een ander leefgebied of controleer het
NBP.
Indien het gewenste leefgebied niet aangevraagd kan worden op basis van het
NBP, meld dit dan aan de provincie tijdens de wijzigingsperiode voor het NBP.
Voor dit jaar kan dan niet het gewenste beheer voor het gewenste leefgebied
worden afgesproken.
Controleer of u het perceel juist heeft ingetekend en/of u een juist beheertype
heeft opgegeven. Kies een ander beheertype.
Indien het gewenste beheertype niet aangevraagd kan worden op basis van
het NBP, meld dit dan tijdens de wijzigingsperiode voor het NBP. Voor dit jaar
kan dan niet het gewenste beheer voor dit beheertype worden afgesproken.

!

Voor 15 mei

Voor 1 januari
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