
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.

Schrijf binnen de vakken. Aankruisrondjes geheel inkleuren.

RVO-1398-14/FRM15896

Aanvraag
Rangschikking van uw landgoed
Natuurschoonwet 1928

•  U wilt uw landgoed laten rangschikken onder de 
Natuurschoonwet 1928, zodat u gebruik kunt maken van fiscale 
faciliteiten. Met dit formulier vraagt u rangschikking aan.

•  U gebruikt dit formulier ook als u percelen wilt toevoegen aan een 
bestaande rangschikking. Wilt u een andere wijziging doorgeven? 
Gebruik dan het formulier ‘Wijziging Rangschikking van uw 
landgoed’. 

•  Lees eerst het formulier ‘Toelichting Aanvraag Rangschikking van 
uw landgoed’. 

•  Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl of neem telefonisch 
contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

 1 Gegevens landgoedeigenaar

1.1  Vul de gegevens in van alle 
eigenaren van het landgoed 
waarvoor u deze aanvraag doet.

Naam eigenaar 1     
  
Burgerservicenummer (BSN) stttttttu   
Straat en huisnummer   sttu 
  Postcode en woonplaats  sttu su  
 

 Eigendom    met een aandeel van su     / su 
 Vruchtgebruik 
 Erfpacht

Naam eigenaar 2     
  
Burgerservicenummer (BSN) stttttttu   
Straat en huisnummer   sttu 
  Postcode en woonplaats  sttu su  
 

 Eigendom    met een aandeel van su     / su 
 Vruchtgebruik 
 Erfpacht
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 1 Gegevens landgoedeigenaar (vervolg)

 Vul de gegevens in van alle 
eigenaren van het landgoed 
waarvoor u deze aanvraag doet 
(vervolg).

Naam eigenaar 3     

Burgerservicenummer (BSN) stttttttu 

Straat en huisnummer   sttu 
  Postcode en woonplaats  sttu su  
 

 Eigendom    met een aandeel van su / su 
 Vruchtgebruik 
 Erfpacht

1.2 Wat zijn de gegevens van de 
contactpersoon voor deze 
aanvraag?

Naam contactpersoon   

Burgerservicenummer (BSN) stttttttu 

Straat en huisnummer   sttu 

Postcode en woonplaats  sttu su  

Telefoonnummer    sttttttttu 

 2 Gegevens landgoed

2.1 Vul de naam en ligging van uw 
landgoed in.

Naam landgoed     

Kadastrale gemeente(n)   

Provincie     

2.2 Wat wilt u aanvragen?  nieuwe aanvraag voor dit landgoed  >  Ga verder met vraag 2.4 
 toevoeging van een perceel aan dit landgoed

2.3 Vul het nummer van de laatste 
beschikking in.  
U vindt het nummer rechts boven op 
het eerste blad van de beschikking.

2.4 Bereken de oppervlakte die 
meetelt bij de rangschikking.

       Oppervlakte (in ha)      Oppervlakte (in %) 
 
Bos en houtopstanden  sttu  , su ha   stu  , su % 
 
Natuurterreinen    sttu  , su ha   stu  , su % 
 
Landbouwgrond    sttu  , su ha   stu  , su % 
 
Overige grond    sttu  , su ha   stu  , su % 
 
Totale oppervlakte          sttu  ,  ha   stu  , su %                   1   0   0    0   0

2.5 Is uw onroerende zaak (een deel 
van) een historische buitenplaats? 
Kijk in de brochure 'Rangschikking 
als landgoed: voorwaarden' 
voor meer uitleg hierover.

 Ja  > Voeg bijlagen toe waaruit dit blijkt. Ga verder met vraag 3   
 Nee 
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2.6 Hoe groot is uw landgoed?   tussen de één en vijf hectare groot > Ga verder met vraag 2.7 
 maximaal één hectare groot  > Ga verder met vraag 2.8 
 minimaal vijf hectare groot   > Ga verder met vraag 2.10

2.7 Sluit u een ‘samenwerk-
rangschikking’ met een 
aangrenzend landgoed dat nog 
niet is gerangschikt?

 
 
 
 
 
 
 
 

 Stuur de volgende bijlagen mee
 
 
 
 

 Wilt u een opstal rangschikken 
dat een  
rijksmonument is? 

 Nee  > Ga verder met vraag 2.8   
 Ja  > Vul de naam van het landgoed en de naam van de eigenaar in waarmee u gezamenlijk 

   de ‘samenwerkrangschikking’ afsluit:

Naam landgoed      

Naam eigenaar      

 formulier ‘Opgave Gezamenlijke verklaring bij ‘samenwerkrangschikking’ 
 bewijsstukken waaruit de nauwe historische band blijkt die bestaat tussen de twee  

 verschillende landgoederen. 

 Nee  > Ga verder met vraag 2.10 
 Ja  > Voeg dan ook een besluit toe waaruit blijkt dat deze opstal een   

   (artikel 

2.8 Aan welk gerangschikt landgoed 
grenst u met uw landgoed 
(‘aanleunrangschikking’)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stuur de volgende bijlagen mee
 
 
 
 

 Wilt u een opstal rangschikken 
dat een -

Naam landgoed      

Vul minimaal één kadastraal perceel van het landgoed in waaraan uw landgoed grenst 
Kadastrale gemeente             Sectie  Nummer 
 

     / su     / sttu   
     / su     / sttu   
     / su     / sttu  

  bewijsstukken waaruit de nauwe historische band blijkt die bestaat tussen de twee verschillende 
landgoederen. Als uw landgoed één hectare of kleiner is, moet u de nauwe historische band aantonen 
die bestaat tussen de op uw landgoed gelegen opstal ( gebouwd vóór 19 ) en het andere landgoed. 

 Nee  > Ga verder met vraag 2.9 
 Ja  > Voeg dan ook een besluit toe waaruit blijkt dat deze opstal een rijksmonument is

   (artikel 1.1 van de Erfgoedwet). Ga verder met vraag 2.9 

2.9 Is uw landgoed één hectare of 
kleiner?

 Nee  > Ga verder met vraag 2.10  
 Ja  > Ga verder met vraag 3

2.10 Bestaat uw landgoed voor 
minimaal 30% uit houtopstanden 
(bos) of natuurterreinen?

 Ja 
 Nee  > Maak een ‘Plan voor beplanting’ of een ‘Plan voor natuur’ 

 2 Gegevens landgoed (vervolg)
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 3 Openstelling van uw landgoed 

3.1 Stelt u uw landgoed open voor 
publiek? Kijk in de brochure 'Rang-
schikking als landgoed: voorwaarden' 
voor meer uitleg hierover.

 Ja  > Geef op een topografische kaart aan welke wegen en paden u openstelt en de locatie  
   van de openstellingsborden 

 Nee  > Ga verder met vraag 4

3.2 Stelt u uw landgoed in zijn 
geheel open?

 Ja 
 Nee, ik stel open  sttu ha su  are su ca 

3.3 Houdt u een deel gesloten 
vanwege bijzondere natuur-
weten schappelijke of 
cultuurhistorische waarden?

 Ja  > Geef in een bijlage aan wat de reden hiervan is 
 Nee

3.4 Stelt u uw landgoed open op 
vertoon van toegangskaarten?

 Ja, vanwege de kwetsbaarheid van het gebied > Vermeld in een bijlage de motivatie hiervoor  
 of ligging dichtbij een grootstedelijk gebied     

 Ja, omdat het gaat om een historische en  > Geef in een bijlage een korte toelichting en vermeld 
 educatieve tuin of park        de recente bezoekersaantallen 

 Nee

 4 Bijlagen 

4.1 Geef aan welke bijlagen u 
meestuurt:

Verplichte bijlagen  
 een beschrijving van de geschiedenis 

 van  uw landgoed  
 een topografische kaart van uw 

 landgoed  
 een ‘Opgave Terreinen en opstallen’  
 kadastrale uittreksels en kaarten 
 een overzicht van de te rang- 

 schikken kadastrale percelen

Niet verplichte bijlagen (optioneel/afhankelijk van de situatie) 
 een ‘Melding Machtiging Natuurschoonwet 1928’ 
 een ‘Opgave Gezamenlijke verklaring bij ‘samenwerk- 

 rangschikking’’  
 documentatie van de aanleg vóór 1850 bij een 

 historische buitenplaats 
 besluit aanwijzing m

 a rtikel 
 kleurenfoto’s van de opstallen  
 een ‘Opgave Plan voor beplanting’  
 een ‘Opgave Plan voor natuur’ 
 een ‘Opgave Verklaring ontwikkeling natuurterrein’ 
 een topografische kaart van de situatie bij openstelling  
 een motivering openstelling  
 een motivering gebruik toegangskaarten

 5 Ondertekening

5.1 Stuur het originele 
ondertekende formulier, 
inclusief twee kopieën naar: 
Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
Natuurschoonwet 
Postbus 965  
6040 AZ Roermond

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. 

Naam eigenaar 1/   
gemachtigde 
Datum          Handtekening
 
 
su - su -  
 
 

Naam eigenaar 2    
 
Datum          Handtekening
 
 
su - su - sttu         
 
 

Naam eigenaar 3    
 
Datum          Handtekening
 
 
su - su - sttu        
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