
Handleiding 
 

 

In MijnFaunazaken kan een Grondgebruiker of Gemachtigde gepachte percelen koppelen aan 

pachtbewijzen.  Dit maakt het mogelijk dat voor (een) perce(e)len, binnen de geldigheidsduur van 

het pachtcontract, een kopie van een pachtbewijs maar 1x aan BIJ12 hoeft te worden aangeleverd.  

Een kopie voor een pachtbewijs wordt alleen maar door BIJ12 opgevraagd als gelieerde percelen 

onderdeel zijn van een Tegemoetkomingsaanvraag.   

 

De pachtadministratie kan los van een Tegemoetkomingsaanvraag worden beheerd door de Grond-

gebruiker of Gemachtigde. De controle door BIJ12 op deze administratie wordt alleen uitgevoerd 

op basis van een ingediende Tegemoetkomingsaanvraag. Bij die controle wordt dan ook alleen 

gekeken naar de pachtbewijzen van de in de Tegemoetkomingsaanvraag opgegeven schadeperce-

len.  

 

 

Pachtbewijs toevoegen, bewerken en percelen koppelen 

 Ga naar “Mijn Perceelgegevens” 

 
 Hier worden alle vanuit RVO opgehaalde percelen getoond. Als deze lijst nog leeg of incom-

pleet is dan dienen eerste de perceelgegevens via RVO opgehaald te worden.   
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Beschikbare opties   

 

1. Particulier gepachte percelen 

2. Gepachte percelen met beperking 

3. Anders gepachte percelen/pachtbewijzen 

 

De opties dienen in volgorde te worden afgewerkt. 

 Eerste dienen de percelen te worden uitgezonderd die worden gepacht van een particulier. 

Voor deze percelen is het namelijk niet nodig een pachtbewijs aan te leveren.  Als dit niet 

automatisch is gebeurd op basis van de RVO-gegevens dan moet dat hier handmatig nog 

worden aangegeven. 

 
 Vervolgens dienen de percelen waarvoor een beperking geldt te worden aangegeven. Voor 

deze percelen is het namelijk niet nodig een pachtbewijs aan te leveren.   
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 Nu blijft er alleen nog een lijst over van gepachte percelen die niet gepacht zijn van een 

particulier en die geen beperking hebben. 

 
 Nu kan een pachtbewijs worden geselecteerd waaraan vervolgens pachtbewijzen kunnen 

worden gekoppeld. Als een pachtbewijs nog niet beschikbaar is kan deze worden geüpload, 

Bestaande pachtbewijzen kunnen worden uitgebreid of worden gewijzigd voor zover deze al 

niet door BIJ12 zijn gefiatteerd.  Als een pachtbewijs niet kan worden aangepast dient de 

Grondgebruiker of Gemachtigde contact op te nemen met een consulent bij BIJ12 om het 

Pachtbewijs weer open te stellen voor wijzigingen. 

 Koppel vervolgens het perceel of percelen. 

 
 
 
 
 
  


