
 
 

Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking 

 

Naam onderneming:  

Achternaam en 
voorletter(s) 
ondernemer: 

 

Straat en 
huisnummer: 

 

Postcode en plaats:  

Inschrijfnummer 
Kamer van 
Koophandel: 

 

Telefoonnummer:  

E-mail:  

 

Door de onderneming worden in 2018 de volgende oppervlakten gebruikt voor de teelt van 

de gewassen (vermelden in hectare op één decimaal nauwkeurig): 

 

pootaardappelen  

consumptieaardappelen   

zetmeelaardappelen  

suikerbieten  

tarwe  

gerst  

haver  

rogge  

 

Ondergetekende, ondernemer van bovengenoemde onderneming, verklaart dat 

bovenstaande opgave juist en volledig is. 

 

(plaats:) 
 
 

(handtekening:) 



 

Toelichting op “Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking” 

 

Algemeen: 

Met het inzenden van dit volledig ingevulde formulier voldoet de ondernemer aan zijn verplichting 

tot registratie en gegevensverstrekking die is opgenomen in de volgende regelingen: Regeling 

verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie aardappelen en overige ak-

kerbouwgewassen, Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie 

Granen en Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Suiker. 

De registratie en gegevensverstrekking is nodig voor de juiste uitvoering van het Gezamenlijk 

programma Onderzoek en Innovatie van de erkende brancheorganisaties die onder Brancheor-

ganisatie (BO) Akkerbouw vallen en voor het opleggen van de verplichte financiële bijdragen 

voor de uitvoering van het programma. 

 

U kunt eenvoudiger aan uw verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voldoen door via 

mijn.RVO.nl (https://mijn.rvo.nl/home) een machtiging te verstrekken om BO Akkerbouw toegang 

te verlenen tot de areaalgegevens die u in het kader van de Gecombineerde opgave heeft 

verstrekt (machtiging verlenen voor “perceelsgegevens leveren aan”). 

 

Persoonsgegevens: 

Voorzover de verstrekte gegevens persoonsgegevens betreffen zullen deze uitsluitend voor bo-

vengenoemd doel worden benut en worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor het 

opleggen, innen en verantwoorden van de verplichte financiële bijdragen. Verantwoordelijk voor 

de verwerking van de persoonsgegevens is BO Akkerbouw, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoe-

termeer. De ondernemer heeft het recht om de volgende verzoeken in te dienen: inzage van en 

rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, beperking van de verwerking van persoonsge-

gevens, het recht van bezwaar tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Voorts heeft de ondernemer het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 

 

Te vermelden oppervlakten: 

Op het formulier moeten de oppervlakten beteelde grond (inclusief paden en voren) worden inge-
vuld van de vermelde gewassen die: 
a. tot de onderneming behoren; 
b. de onderneming zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt beteelde 

grond waarop door de verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals 
het bemesten, het ploegen en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht; 

c. de onderneming als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder ver-
staan wordt beteelde grond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of ver-
pachter heeft ondergaan; 

d. de onderneming overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil; 
e. de onderneming beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (con-

tractnemer) de gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk 
is. 

 
Retouradres en vragen: 
Het ingevulde formulier kan worden gezonden aan: 
 
BO Akkerbouw 
Antwoordnummer 11108 
2700 VC  ZOETERMEER 
 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier mag ook gescand worden gezonden aan: 
info@bo-akkerbouw.nl. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met BO Akkerbouw, telefoon: 079 – 30 30 330 of via E-
mail: info@bo-akkerbouw.nl. 

mailto:info@bo-akkerbouw.nl

