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Actualiteiten 

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

23 november 2017 

Moderator: Pauline Otten 



Te vroeg gestart (M. Sol) 



Te vroeg gestart 

Artikel 1.8 PMR 

Subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd 
indien: 

d. Met de uitvoering van de activiteit, niet zijnde 
de uitvoering van voorbereidingshandelingen 
voor de uitvoering van de activiteit, is gestart 
voordat de aanvraag om subsidie is ingediend. 

 

 

 



Te vroeg?  

• Aanvrager is voor indienen aanvraag om 
subsidie al een overeenkomst aangegaan 

• De offerte is eerder ondertekend dan 
aanvraag is ingediend. 

 



Te vroeg? Gevolg 



voorbereiding 

• Voorbereidingskosten: 

– Architecten, ingenieurs en adviseurs 

– Adviezen over duurzaamheid (milieu en 
econmisch) 

– Haalbaarheidsstudies 

 

Dit om het projectplan te kunnen opstellen. 

 



voorbeelden 

• Het project betreft alleen de activiteit ‘de 
bouw van een brug’ en het blijkt dat de 
opdracht tot de bouw van deze brug al is 
gegund. 

• Het project betreft de bouw van een brug met 
als activiteiten ‘het ontwerpen’, ‘maken 
bestek’ en ‘uitvoeren van de bouw van een 
brug’ en het blijkt dat de opdracht tot 
ontwerp al is gegund. 

 

 



Voorbeelden (2) 

• Er is een overeenkomst gesloten met een 
ontbindende voorwaarde als de subsidie niet 
verleend wordt 

• Er is een overeenkomst gesloten met een 
subsidie/adviesbureau welke dit traject gaat 
begeleiden onder voorwaarde van 'no cure no 
pay' ad 10% van de subsidie 

 



Voorbeelden (3) 

• Kavelruilproject bestaat uit 12 kavels die 
geruild worden, 1 kavelruil is al gestart 

• Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oever. 
Projecten die al grond hebben, scoren hoger. 
Grond is al aangekocht. 

 



Te vroeg, tenzij 

• Uitzonderingssituaties. 

• Motiveer waarom er sprake is van een 
uitzondering. 

 

• Uitzondering? Dan niet het hele project 
afgewezen. 



Notificatie(s) (A. Ijlst) 
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Notificatie 2017 

1. Agrarisch Natuurbeheer 

2. Nieuwe submaatregel Veenkoloniën 

3. Subsidiesteunpercentage kennismaatregel 

4. Legeskosten bij Niet productieve 
investeringen 

5. Verwijderen ex ante conditionaliteit energie 
efficiency 
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Notificatie 2018 

1. Overhevelingsmiddelen Pijler 1 naar pijler 2 

a. Brede weersverzekering (20 mln.) 

b. Weide-en akkervogels (40 mln.) 

 

2. Aanpassen prestatieraamwerk 

 

Planning: indienen in maart 2018 
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Selectiecriteria (M. Sol)  



Selectiecriteria oud 

• Effectiviteit 

• Kosteneffectiviteit 

• Kans op succes/ haalbaarheid 

• Urgentie 

• Innovativiteit 

 

• Score 1 tot en met 4 

• Wegingsfactoren 1 tot en met 3 

 



Ongewenst resultaat 



Selectiecriteria nieuw 

• Effectiviteit 

• Efficiëntie 

• Kans op succes/ haalbaarheid 

• Urgentie 

• innovativiteit 

 



effectiviteit 

• de bijdrage die het project levert aan de 
beleidsdoelstelling(en) van het 
openstellingsbesluit 

• De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag 
wordt ook in ogenschouw genomen. 

 



efficiëntie 

• gegeven de resultaten van het project, hoe 
redelijk zijn de opgevoerde kosten en in 
hoeverre wordt op een goede manier gebruik 
gemaakt van reeds bestaande bronnen 
(kennis, kunde, middelen). 

 



score 

0: Zeer geringe bijdrage  
1: Geringe bijdrage  
2. Matige bijdrage  
3. Voldoende bijdrage 

4. Goede bijdrage  

5. Zeer goede bijdrage  

 



wegingsfactoren 

• Vier criteria dus ook vier verschillende 
wegingsfactoren 

• 1 tot en met 4 

• Belangrijkste criterium -> wegingsfactor 4 

• Minst belangrijke weging -> wegingsfactor 1 



Beoogd resultaat 



Navision en openstellingen (A. Ijlst) 

• Knelpunten bij huidige 
subsidieafhandelingsysteem 
 

• Oplossing Navision 
 

• Uitgangspunten implementatie 

– Klantvriendelijke omgeving 

– Geen vertragingen in openstellingen 

– Betrouwbare rapportages 
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Navision 

• Voorbereiding: juli-oktober 

• Streven: 1e openstelling in Navision in 
Noorden,  

• voor 1 mei 2018 volgen andere provincies  

• Conversie gegevens oud naar nieuw: 
getemporiseerd 
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Navision 
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POP-3 en Staatssteun 



Staatssteun: 

Materiële definitie: 

1. steun aan een onderneming; 

2. de steun wordt met staatsmiddelen 
bekostigd; 

3. verschaft een economisch voordeel; 

4. de mededinging wordt nadelig beïnvloed;  

5. het EU handelsverkeer wordt nadelig 
beïnvloed. 

 



staatssteun 

POP subsidie staatssteun? 

• verleend aan ondernemers (agrariërs); 

• door de overheid; 

• ontvanger heeft voordeel; 

• veel concurrentie in landbouw dus verstoring 
mededinging en EU handel; 

 

• Dus altijd staatssteun?  



Artikel 42 VWEU 

De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de 
mededinging zijn op de voortbrenging van en de handel in 
landbouwproducten slechts in zoverre van toepassing, als door het 
Europees Parlement en de Raad met inachtneming van de in artikel 39 
vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de 
bepalingen en overeenkomstig de procedure van artikel 43, lid 2. 

 
De Raad kan, op voorstel van de Commissie, machtiging geven tot het 
verlenen van steun: 

 
a) ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden 
benadeelde bedrijven; 

 
b) in het kader van economische ontwikkelingsplannen. 

 



Effect artikel 42 VWEU 

• Geen staatssteun als POP-subsidie betrekking 
heeft op de voortbrenging en (1e) handel van 
landbouwproducten 



Landbouwproducten 

• Staan opgenomen in bijlage 1 bij het VWEU. 

• Uitgebreider in de ‘Gecombineerde 
Nomenclatuur’. 

 

• Mest een landbouwproduct?  



Verwerking landbouwproducten 

• Niet alleen input is van belang, maar gaat 
vooral om de output. 

• Is de output van een project ten behoeve van 
de landbouw? 

• Investeringen in zonnepanelen? 

• Mestverwerkingsinstallaties? 



Prestatieraamwerk (A. Ijlst) 
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Doelen 

 Mijlpalen 2018 

  Prestaties 2023 



Wat verandert er? 
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Priority Indicator
Mijlpaal 2018

Resultaat 

30 september 

2017

P2 Totale overheidsuitgaven P2 (€ x 1 mln)              58,80              22,00 

P2 Aantal landbouwbedrijven                 370 128

P2 Aantal gesteunde projecten ruilverkaveling                   31 18

P3 Totale overheidsuitgaven P3 (€ x 1 mln)                9,70              16,32 

P3 Aantal landbouwbedrijven dat deelneemt Brede weersverzekering                 355 1.574

P4 Totale overheidsuitgaven P4 (€ x 1 mln)            167,30 134,00

P4 Landbouwgrond onder beheerscontracten ANLB            71.100 100.000

P6 Totale overheidsuitgaven P6 (€ x 1 mln)              13,60                   -   

P6 Bevolking die valt onder plaatselijke groepen (aandachtsgebied 6B)       2.100.000       3.391.000 



Afsluiting: lunch 
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Afsluiting 
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