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Machtiging percelen raadplegen bij RVO
(Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)

Informatie voor deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Alle deelnemers die een overeenkomst afsluiten met het collectief, moeten geregistreerd staan bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is een uitvoeringsorganisatie van het
Ministerie van Economische Zaken. In dit document is beschreven wat u moet doen om een
machtiging af te geven, zodat het collectief uw percelen kan raadplegen.

Als deelnemer moet u geregistreerd staan als relatie bij RVO en u moet een machtiging geven aan
collectief Veluwe om uw perceelgegevens te mogen raadplegen. Dit gaat als volgt:
1. Ga naar de website https://mijn.rvo.nl/home
2. Kies rechtsboven voor de knop: mijn.rvo.nl
3. Kies daarna voor “inloggen op mijn.rvo.nl”, dit is de eerste button in de bovenbalk
4. Let op de Pop-up blocker!

5. Vervolgens krijgt u een scherm, waarbij u kunt kiezen hoe u wilt inloggen:
 Kies “EHerkenning” als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK)
 Kies “DigID” als u een natuurlijk persoon bent.
 Kies “anders inloggen” als u een gebruikerscode/wachtwoord wilt gebruiken.

6. Doorloop in de inlogprocedure tot deze voltooid is. Dit ziet u doordat linksboven in het
scherm uw naam verschijnt. In onderstaand voorbeeld is dit “Stichting Vallei Horstee
Beheer”.
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7. Kies nu in de bovenbalk voor “Mijn dossier”, nu komt u in een scherm waar u in de
rechterbalk een onderdeel Machtigingen ziet. Kies hier voor ‘> Mijn machtigingen’

8. Daarna kunt u acties kiezen. Kies voor “Iemand machtigen”

9. Kies in het volgende scherm voor het tabblad “Zoek nieuwe relatie”, selecteer de optie
“Bedrijf, samenwerkingsverband, eenmanszaak” en vul het KVK nummer in van Collectief
Veluwe. Dit is nummer 62416111.

10. U krijgt nu als zoekresultaat de gegevens van het collectief te zien. Klik op het ‘plusje’ om
deze te selecteren en kies daarna voor “volgende”
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11. Daarna stelt u in waarvoor u de machtiging wilt afgeven. Kies voor het tabblad ‘Kies nieuw
onderwerp’ en selecteer uit de lijst “Mijn percelen raadplegen”.

12. Vervolgens kunt u een looptijd instellen. Als u geen einddatum invult, dan blijft de
machtiging doorlopen (totdat u hem zelf weer intrekt uiteraard). Dit is vaak het
gemakkelijkst. Kies ‘Volgende’

13. Dan krijgt u een controlescherm. Als alles klopt, zet dan een vinkje bij ‘Ja, ik ga akkoord ….’ en
kies daarna voor ‘Verstuur’. Vervolgens krijgt u nog een bevestiging te zien.
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