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1. DEEL 1: INFORMATIE VOORAF, OVER HET INVESTERINGSFONDS DUURZAME LANDBOUW
1.1. Hoe kan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw u helpen?
U overweegt een transitie van uw bedrijf naar meer duurzaamheid en beperking van stikstofemissie.
Dat kan zijn omschakeling naar biologische landbouw, maar ook omschakeling naar
kringlooplandbouw of naar een meer natuurinclusieve landbouw. Bij zo’n verandering komt veel
kijken. Eén van de knelpunten is vaak financiering. De transitie vraagt om investeringen en de
businesscase is onzeker. U heeft waarschijnlijk tijd nodig om nieuwe inkomsten te verwerven en voor
banken zijn de risico’s lastig in te schatten. Dat maakt hen soms terughoudend. Het Investeringsfonds
Duurzame Landbouw (IDL) kan u in deze transitiefase langjarig financieel ter zijde staan.
Het IDL is er voor boeren en tuinders die serieus overwegen om te schakelen naar een integraal
duurzamere bedrijfsvoering. Het IDL staat open voor agrarische ondernemingen uit alle agrarische
primaire sectoren en voor samenwerkingsverbanden. Het IDL is onderdeel van het
Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV. Dit Omschakelprogramma
helpt de agrariër die wil omschakelen naar stikstofarme(re) en een meer duurzame agrarische
bedrijfsvoering, maar voor wie financiering een belemmering vormt. Meer hierover leest u op
www.platformkringlooplandbouw.nl .
Het IDL biedt achtergestelde leningen aan tegen 1% rente, met een lange looptijd (van maximaal 12
jaar), een lange aflossingsvrije periode (van maximaal 6 jaar) en een hoofdsom van maximaal
€ 400.000. Om gebruik te kunnen maken van de financieringsfaciliteiten van het IDL vragen wij u om
in een helder bedrijfsomschakelplan uiteen te zetten hoe u uw onderneming duurzamer gaat maken.
Dit formulier helpt u daarbij. Via een aantal stappen maakt u duidelijk wat u voor ogen heeft, wat de
investeringsplannen precies zijn, en hoe deze bijdragen aan een integraal duurzame bedrijfsvoering.
Het IDL is gestart met een pilotfase van 12 maanden, waarin in totaal € 9 miljoen fondsvermogen
beschikbaar is voor het verstrekken van omschakelleningen aan agrarische ondernemers.
1.2. Wat is een duurzaam bedrijfsomschakelplan?
Wij vragen u allereerst om te laten zien aan welke duurzaamheidsdoelen u van plan bent bij te
dragen, en op welke manier u dat gaat doen.
De duurzaamheidsdoelen waar het hier om gaat zijn:
1. reductie van stikstofemissie (hier moet u in elk geval aan bijdragen)
en daarnaast, voor zover mogelijk, aan het leveren van een bijdrage aan ten minste vier van de
volgende zeven andere duurzaamheidsdoelstellingen:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
lagere uitstoot van broeikasgassen
vermindering uitspoeling van nitraat
vergroting van de biodiversiteit
versterking duurzaam bodembeheer
vergroting circulair veevoergebruik
verbetering dierenwelzijn en/of diergezondheid.
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U mag in uw plan zelf bepalen aan welke vijf duurzaamheidsdoelstellingen u gaat voldoen
(waaronder in elk geval stikstofreductie), op welke manier en met welke maatregelen. Ook kunt u
aangeven wie u bij u plan betrekt om de beoogde resultaten te realiseren.
1.3. Beoordeling op duurzaamheid en op financiële haalbaarheid
Wij leggen uw plan voor aan een onafhankelijke commissie die beoordeelt of uw plan inderdaad
bijdraagt aan een integrale omschakeling naar duurzaamheid. De commissie kijkt of uw plan
voldoende scoort op tenminste 5 duurzaamheidsdoelen, waaronder in elk geval stikstofreductie.
Wanneer u in inhoudelijk in aanmerking komt om een beroep te doen op het IDL, gaan we met u in
gesprek over de financiering. Het is van groot belang voor u, voor ander financiers en voor het IDL dat
uw plan levensvatbaar is. Het IDL is gevuld met overheidsgeld. Private cofinanciering is voor elke
aanvraag vereist, om aan de Europese regels te kunnen voldoen. Het Nationaal Groenfonds
beoordeelt (na de inhoudelijke toets op duurzaamheid) de financiële haalbaarheid van uw plan,
samen met de andere financiers.
De precieze rekensom om vast te stellen wat het IDL maximaal voor u kan doen, hangt af van uw
uitgangssituatie en van uw plan, en van enkele specifieke Europese regels voor het verlenen van
staatssteun. Daarom is belangrijk dat wij niet alleen uw plannen voor de maatregelen ontvangen,
maar ook correcte en op sommige punten uitgebreide financiële informatie ontvangen.
Alle gegevens die u aanlevert, behandelen wij strikt vertrouwelijk. Zie daarvoor onze privacyverklaring
aan het einde van dit document, die u met deze aanvraag ondertekent.
1.4. Welke plannen komen in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor financiering uit het IDL moet uw plan aan drie voorwaarden
voldoen:
A. Uw plan moet daadwerkelijk bijdragen aan de omschakeling naar duurzame landbouw
B. Uw plan moet levensvatbaar zijn en op termijn zicht geven op het terugbetalen van de lening
C. Uw plan en de financiering ervan moet passen in de Europese staatssteunregels voor
financiële ondersteuning
Hoe beter uw plan inhoudelijk en financieel onderbouwd is, hoe meer kans u maakt. Is uw plan
eenmaal op duurzaamheid goedgekeurd en is de omschakellening verstrekt, dan moet u uiteraard
uw plan ook uitvoeren zoals u het heeft voorgesteld en overschakelen naar een duurzame
bedrijfsvoering. 1
Let op! Dit is geen subsidieaanvraag, maar een aanvraag voor een lening tegen gunstige
voorwaarden.

1

NB: U wordt achteraf niet financieel afgerekend op het daadwerkelijk realiseren van de verwachte
duurzaamheidsresultaten. Dit omdat daar vaak ook factoren op van invloed zijn die zich buiten uw eigen
invloedssfeer voltrekken. Mochten de resultaten onverhoopt tegenvallen, dan blijft ook de versterkte
omschakelfinanciering gewoon van kracht.
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2. DEEL 2: ALGEMENE INFORMATIE OVER UW BEDRIJF OF SAMENWERKINGSVERBAND EN OVER
UZELF
2.1. Wie bent u en waar bent u gevestigd?
Naam Bedrijf/samenwerkingsverband:
Contactpersoon:
Email:
Telefoon:
Adres:
Postcode:
Woon/Vestigingsplaats:
SVP BIJVOEGEN:
•
•

Stuur een KvK-uittreksel mee
Stuur de meest recente en meest uitgebreide uitdraai (in PDF) van de Gecombineerde
Opgave RVO.

In de gecombineerde Opgave staat onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

Sector / bedrijfsactiviteit(en): (hoofdactiviteiten en nevenactiviteiten)
Rechtsvorm
Aantal fte werkzaam, meewerkende familie
Leeftijd hoofdaanvrager / ondernemer(s) (geboortejaar)
Wanneer (jaar, maand) bent u uw bedrijf gestart
Grond in gebruik
Etcetera

2.2. Bevindt uw bedrijf zich in de nabijheid (< 15 km) van een of meer Natura 2000 gebieden?
JA / NEE
ZO JA: hoe heet dat Natura 2000-gebied (of gebieden) en hoe ver ligt dat bij u vandaan?
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DEEL 3: ALGEMENE INFORMATIE OVER UW PLAN
2.3. Wat is de uitgangspositie van uw bedrijf qua duurzaamheid?
Beschrijf kort de huidige bedrijfssituatie. Wat maakt uw bedrijf bijzonder? Waar bent u trots op?
Bent u al bezig met duurzaamheid? Doe dit in maximaal 10 a 12 regels.

2.4. Speelt duurzaamheid een rol in de directe omgeving van uw bedrijf?
De manier waarop u de bedrijfsvoering van uw onderneming vormgeeft, is van invloed op uw directe
omgeving. Welke invloed heeft uw onderneming op dit moment op de natuur- en milieukwaliteit van
uw omgeving? Ziet u kansen om daar verbetering in aan te brengen? Zijn er natuurgebieden in uw
nabije omgeving waar uw bedrijfsvoering op van invloed is of kan zijn? Zijn er agrarische
ondernemers waarop uw bedrijfsvoering en uw aanpak op van invloed is of kan zijn? Is een duurzame
bedrijfsvoering in uw omgeving normaal of juist uitzonderlijk?

2.5. Wat wilt u bereiken?
Omschrijf kort de gewenste toekomstige bedrijfssituatie. Waar wilt u met het bedrijf of
samenwerkingsverband naar toe omschakelen of doorschakelen? Waarin wilt u vooral investeren? En
waarom is de toekomstige situatie volgens u duurzamer dan de huidige? Doe dit in maximaal 10 a 12
regels.
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2.6. Met welke financiers werkt u samen?
Heeft u uw plan al met andere financiers besproken, zoals uw eigen bank, een verpachter of een
(financieel) adviseur? Zo ja, wie zijn daar uw belangrijkste contactpersonen?
Bank: ……………………………………………………………………….
Naam contactpersoon: ……………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………..…………………………
Emailadres: ……………………………………………………………….

Bedrijfsnaam adviesbureau: …………………………………….
Naam contactpersoon: ……………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………….

Verpachter:…………………………………....……………………….
Naam contactpersoon: ……………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………….

2.7. Mogen wij contact opnemen met de contactpersoon van uw bank en/of adviseur?
JA / NEE
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2.8. Is uw plan eerder onverhoopt door een bank afgewezen?
JA / NEE
ZO JA: wat was reden van de afwijzing?

2.9. Komt uw plan in aanmerking voor subsidie van het Ministerie van LNV of van uw provincie?
Kijk voor subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld op www.platformkringlooplandbouw.nl
JA / NEE / WEET NIET
ZO JA: van welke subsidieregeling(en) voor duurzaamheid maakt u gebruik?

2.10.

Welke duurzaamheidsdoelen wilt u realiseren?

Het investeringsfonds Duurzame Landbouw financiert plannen die een omschakeling of
doorschakeling laten zien naar integraal duurzame bedrijfsvoering. Daarmee bedoelen we een
integrale verbetering van duurzaamheid, op de verschillende doelen (zie figuur). Voorbeelden zijn ook
te zien op www.platformkringlooplandbouw.nl
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-

Aan welke van de onderstaande acht duurzaamheidsdoelen draagt uw plan bij? Naast
stikstofreductie moet u aan minstens 4 andere duurzaamheidsdoelen bijdragen om in
aanmerking te komen voor een IDL-financiering.
1
2
3
4
5
6
7
8

-

reductie van stikstofemissie (verplicht)
minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
lagere uitstoot van broeikasgassen
vermindering uitspoeling nitraat
vergroting van de biodiversiteit
versterking duurzaam bodembeheer
vergroting circulair veevoergebruik
verbetering van dierenwelzijn en/of diergezondheid.

JA
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

Ziet u zelf nog andere duurzaamheidsdoelen waar u aan gaat bijdragen, zo ja welke dan?
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2.11.

Werkt u samen met andere partijen?

JA / NEE
ZO JA: met wie en wat is hun rol? Graag toespitsen op duurzaamheid, bijvoorbeeld een
samenwerking met de lokale agrarische natuurvereniging, een natuurorganisatie of een
buurtvereniging.

3. DEEL 4: TOETS OP DUURZAAMHEID
3.1. STIKSTOF
De stikstofopgaven zijn urgent. Het nationale doel is om in 2030 ten minste 50% van de hectares met
stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde te brengen. In
2035 is dat ten minste 74%. Grofweg de helft van de emissies bij veehouders ontstaat vanuit de stal,
de andere helft bij het aanwenden van mest. Het gaat hier bij voorkeur om bronmaatregelen, zoals
via een aanpassing van het rantsoen van dieren, of via meer weidegang, stalsystemen die primair
urine en feces scheiden of systemen die het kunstmeststikstofgebruik reduceren.
-

Wat gaat u anders doen dan nu op het gebied van stikstofemissies?

-

Hoe helpt dat precies voor het reduceren van de stikstofemissies?

-

Hebben de maatregelen die u gaat nemen ook een positief effect op de omgeving van uw
bedrijf, met name op eventueel nabijgelegen Natura 2000 gebieden?
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-

Hoe hoog kwantificeert u het verwachte resultaat? Dit mag een schatting zijn, bij voorkeur
middels een Aerius berekening, kringloopwijzer of bijvoorbeeld via een verwachte toename van
de stikstof-efficiëntie op het bedrijf. De Aerius-calculator is te downloaden op www.aerius.nl.

-

Wat zijn de risico’s en onzekerheidsmarges?

-

Werkt u samen met andere partijen? Zo ja met wie en wat is hun rol? Graag toespitsen op
stikstofemissiereductie

3.2. GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Het nationale doel is dat in 2030 plantaardige productie plaatsvindt met planten en robuuste
(biodiverse) teeltsystemen die weerbaar zijn, waardoor ziekten en plagen minder kans krijgen en
minimaal (chemische) gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Misschien wilt u helemaal zonder
chemische gewasbeschermingsmiddelen gaan werken, omschakelen naar biologisch, of wilt u
maatregelen nemen om het gebruik tot een minimum te beperken. Maar mogelijk denkt u ook aan
alternatieven zoals het gebruik van biologische middelen.
-

Wat gaat u anders doen dan nu op het gebied van gewasbescherming?

-

Hoe helpt dat voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen?
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-

Hebben de maatregelen die u neemt ook een positief effect op de omgeving van uw bedrijf?

-

Kunt u het verwachte resultaat kwantificeren? Bijvoorbeeld via een verbeterede score op de
milieumeetlat van CLM, zie www.milieumeetlat.nl of een vergelijkbare meetlat.

-

Wat zijn de risico’s en onzekerheidsmarges?

-

Werkt u samen met andere partijen? Zo ja met wie en wat is hun rol? (Graag toespitsen op
terugdringen gewasbeschermingsmiddelen).

3.3. BROEIKASGASSEN
De klimaatopgaven zijn fors, en de landbouw kan en wil daaraan een bijdrage leveren. Kijk
bijvoorbeeld op https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik. Het gaat om een afname
van broeikasgasemissie (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O)). Voor 2030 heeft de
landbouw een doelstelling en opgave voor een additionele afname van broeikasgasemissies (bovenop
bestaand beleid) van 3,5 Mton. Verder is het doel voor 2030 dat 100% van de melkvee- en
varkenshouderijen energieneutraal werkt met 100% groene stroom (zon, wind, herbenutting warmte,
vergisting etc.) Uw plan kan ook bijdragen aan het vastleggen of de opslag van CO2, het verminderen
van fossiele brandstoffen, of bijvoorbeeld aan de vermindering van lachgasemissies in
veenweidebodems.
-

Wat gaat u anders doen dan nu op het gebied van broeikasgassen?
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-

Hoe helpt dat voor het verminderen van broeikasgassen of het opwekken van duurzame
energie?

-

Hebben de maatregelen die u neemt ook een positief effect op de omgeving van uw bedrijf?

-

Hoe hoog kwanticieert u het verwachte resultaat? Dit mag een schatting zijn, bij voorkeur in
CO2-equivalenten.

-

Werkt u samen met andere partijen? Zo ja met wie en wat is hun rol? Graag toespitsen op
duurzame energie.

3.4. NITRAAT
Nederland ligt binnen Europa onder een vergrootglas als het gaat om de kwaliteit van ons grond-en
oppervlaktewater. De grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in heel Nederland moet volgens de
Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water uitkomen onder de 50 mg Nitraat per liter. In 2027 moeten
alle noodzakelijk maatregelen om de waterkwaliteitsdoelen te bereiken getroffen zijn. Dit houdt in
dat alle mest geplaatst moet worden op eigen grond of binnen een samenwerkingsverband óf dat
deze afgevoerd wordt naar een mestverwerker voor verwerking tot een hoogwaardige meststof.
Denk ook aan innovaties om niet meer te ploegen, het inrichten van bufferstroken of aan
precisiebemesting.
-

Wat gaat u anders doen dan nu op het gebied van nitraatuitspoeling?
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-

Hoe helpt dat voor het verminderen van de nitraatuitspoeling?

-

Hebben de maatregelen die u neemt ook een positief effect op de omgeving van uw bedrijf?

-

Kunt u het verwachte resultaat kwantificeren? Bij voorkeur in een lager stikstofbodemoverschot
per hectare.

-

Wat zijn de risico’s en onzekerheidsmarges?

-

Werkt u samen met andere partijen? Zo ja met wie en wat is hun rol? Graag toespitsen op het
verminderen van de nitraatuitspoeling.

3.5. BIODIVERSITEIT
De biodiversiteit staat sterk onder druk. De landbouw kan op talloze manieren een bijdrage leveren
aan het weer versterken van de biodiversiteit, door de werking van ecosystemen te
verbeteren,soorten te beschermen, of door ander grondgebruik. Het gaat hier bijvoorbeeld om het
vergroten van de functionele agrobiodiversiteit in combinatie met landschapselementen zoals
houtwallen, aanleg kruidenrijkgrasland, extensief maaien, of om maatregelen die specifieke soorten
beschermen, zoals boerenlandvogels. Denk ook aan meer bodembedekking, strokenteelt, meer
gewasdiversiteit, mengteelten, agroforestry, permacultuur, voedselbos, waterpeil / plas-dras
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enzovoorts. Kijk bijvoorbeeld op https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2021/03maart/raamwerk-aanvalsplan-landschapselementen-deltaplan-biodiversiteitsherstel.pdf
-

Wat gaat u anders doen dan nu op het gebied van biodiversiteit?

-

Hoe helpt dat voor een toename van de biodiversiteit?

-

Hebben de maatregelen die u neemt ook een positief effect op de omgeving van uw bedrijf?

-

Kunt u het verwachte resultaat specificeren? Bijvoorbeeld bevorderen specifieke soorten
zoals boerenlandvogels, insecten, bodemleven, of toename aandeel agrarisch natuur-en
landschapsbeheer, plantensoorten.

-

Wat zijn de risico’s en onzekerheidsmarges?

-

Werkt u samen met andere partijen? Zo ja met wie en wat is hun rol? (Graag toespitsen op
biodiversiteit)

14

AANVRAAGFORMULIER
3.6. BODEM
Een gezonde bodem is de basis voor onze toekomstige voedselproductie. De nationale doelstelling is
dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd worden: de bodems bevatten
daardoor meer stabiele organische stof, er is meer bodemleven, minder bodemverdichting en meer
water-bufferend vermogen.
-

Wat gaat u anders doen dan nu op het gebied van duurzaam bodembeheer?

-

Hoe helpt dat voor duurzaam bodembeheer?

-

Hebben de maatregelen die u neemt ook een positief effect op de omgeving van uw bedrijf?

-

Kunt u het verwachte resultaat specificeren of kwantificeren? Bijvoorbeeld de verwachte
verhoging organische stofgehalte, of de verrijking bodemleven.

-

Wat zijn de risico’s en onzekerheidsmarges?

-

Werkt u samen met andere partijen? Zo ja met wie en wat is hun rol? (Graag toespitsen op
bodembeheer)
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3.7. VEEVOER
Voer dat van ver weg moet komen verstoort de kringloop, er gaat immers geen mest terug.
Bovendien zijn we te afhankelijk geworden van veevoergrondstoffen uit landen buiten Europa. De
nationale doelstelling is dat in 2030 al het veevoer afkomstig is van niet-humaan eetbare
gewasproducten en reststromen. Daarbij zijn de doelen in de sectorplannen Duurzame Veehouderij
uitgangspunt. Dat betekent afbouw van de afhankelijkheid van import van veevoergrondstoffen uit
derde landen (buiten Europa) door alternatieve eiwitgewassen te gebruiken die zijn geteeld in Europa,
of alternatieve eiwitbronnen. Denk aan investeringen in alternatieve eiwitgewassen (lupine, luzerne,
soja, klaver etc.) en eiwitbronnen (insecten, algen, wieren), of aan het gebruik van grondstoffen die
niet geschikt zijn voor humane consumptie.
-

Wat gaat u anders doen dan nu op het gebied van veevoergebruik?

-

Hoe helpt dat voor het verminderen van de input van krachtvoer en/of meer gebruik van
reststromen?

-

Kunt u het verwachte resultaat kwantificeren of specificeren? Bijvoorbeeld de toename van het
percentage eiwit van eigen land en/of omvang alternatieve eiwitgewassen.

-

Wat zijn de risico’s en onzekerheidsmarges?

-

Werkt u samen met andere partijen? Zo ja met wie en wat is hun rol? (Graag toespitsen op de
input van krachtvoer en/of meer gebruik van reststromen)
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3.8. DIERENWELZIJN EN DIERGEZONDHEID
Investeringen in meer dierenwelzijn en in de verbetering van diergezondheid zijn in de eerste plaats
natuurlijk in het belang van het dier zelf, maar ook in het belang van de boer voor een rendabele
bedrijfsvoering.. Voor inbreuk op het welzijn van gehouden dieren geldt het ‘Nee, tenzij-principe’,
zoals bepaald in de Wet dieren. Dit vertaalt zich naar zaken als fysieke ingrepen, vermindering van
lange afstandstransporten en meer weidegang. Ook kunt u denken aan andere maatregelen die beter
rekening houden met soorteigen (natuurlijk) gedrag, zoals bepleit wordt door de Raad voor
Dierenaangelegenheden. Maar denk hier ook aan investering in het voorkomen van stalbranden. Het
bevorderen van de gezondheid van dieren heeft ook tot positief gevolg dat het gebruik van antibiotica
afneemt.
-

Wat gaat u anders doen dan nu op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid??

-

Hoe helpt dat voor de verbetering van het dierenwelzijn en of de diergezondheid?

-

Kunt u het verwachte resultaat kwantificeren? Bijvoorbeeld via de verbetering van de score op de
Maatlat Duurzame Veehouderij, of een hogere score in het sterrensysteem van de
Dierenbescherming.

-

Wat zijn de risico’s en onzekerheidsmarges?

-

Werkt u samen met andere partijen? Zo ja met wie en wat is hun rol? (Graag toespitsen op
dierenwelzijn en diergezondheid)
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4. DEEL 5: TOETS OP FINANCIERBAARHEID
De toets op financierbaarheid vanuit het IDL gebeurt ook in samenwerking met de overig betrokken
financiers. Daartoe vragen wij inzicht de complete investerings- exploitatie- en financieringsopzet. Als
u daarvoor al stukken gereed heeft (bijvoorbeeld voor een aanvraag bij een andere financier), dan
hoeft u geen nieuw plan te maken maar kunt u ons het bestaande plan toesturen.
Wij ontvangen graag:
1. Een volledige en gespecificeerde investeringsbegroting van de totale investering
2. Een gespecificeerd financieringsplan. Dat inzicht geeft in:
2.1. Hoe ziet de gewenste financiering er uit en door wie wordt deze verstrekt (eigen
vermogen, subsidies, bank, investeerder, IDL, etc.)
2.2. Wat wordt er, indien van toepassing, als onderpand geboden voor de verschillende
financieringen? NB het IDL zelf vraagt geen onderpand.
2.3. Hoe kan rente en aflossing worden voldaan (liquiditeitsbegroting)
3. Een overzicht (met onderliggende bescheiden) van reeds toegekende subsidies betreffende
de investeringen
Een investeringsbegroting geeft in elk geval inzicht in de investeringscategorieën die in uw plan aan
de orde zijn, en de bedragen die daarmee gemoeid zijn.
Een goed financieringsplan geeft inzicht in de volgende vragen:
• Hoe ziet de gewenste financiering er uit en door wie wordt deze verstrekt (eigen vermogen,
subsidies, bank, investeerder, IDL, etc.)?
• Kan er, en zo ja, wat wordt er als onderpand voor de verschillende financieringen
geboden (het IDL zelf vraagt geen onderpand, maar private (co-)financiers vaak wel)?
• Hoe kan rente en aflossing worden voldaan (liquiditeitsoverzicht)?

18

AANVRAAGFORMULIER
5. DEEL 6: TOETS OP STAATSSTEUN
De Europese staatssteunregels bevatten belangrijke mogelijkheden en randvoorwaarden om op een
rechtmatige manier staatssteun te verlenen. Leningen uit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
bevatten staatssteun omdat ze met publieke middelen worden gefinancierd, een specifiek voordeel
bevatten ten opzichte van marktconforme leningen en omdat de leningen verstrekt worden aan
ondernemers die op een internationale markt actief kunnen zijn. Staatssteun op zichzelf is geen
probleem, maar kan alleen verstrekt worden als daarvoor de Europese spelregels goed gevolgd
worden.
Voor leningen uit het investeringsfonds Duurzame Landbouw geldt dat het volledige leenbedrag (dus
de hoofdsom, niet de rentelasten) gezien wordt als de omvang van de staatssteun die uit dit fonds
wordt verleend. Deze staatssteun mag verstrekt worden op basis van artikel 14 van de Landbouw
Vrijstellingsverordening (hierna LVV). Dit artikel is speciaal bedoeld voor investeringssteun voor
modernisering, zoals omschakeling naar duurzaamheid. Vaak zijn er ook andere directe en indirecte
steunregelingen aan de orde bij investeringen. In dat geval moet er goed gekeken worden naar het
stapelen van steunmaatregelen, in het jargon heet dit cumulatie. Stapelen kan en mag, totdat de
maximale toegestane steunintensiteit wordt bereikt.
De staatssteuntoets bevat 4 stappen.
a) De eerste stap is het nalopen van een aantal algemene voorwaarden, die bij de meeste
staatssteunaanvragen aan de orde zijn.
b) De tweede stap is het berekenen van de bruto subsidiabele kosten: wat is de omvang van de
investeringskosten die in aanmerking komen voor een lening uit dit fonds?
c) De derde stap is het bepalen van de maximale steunintensiteit. Onder artikel 14 LVV is dit
normaal gesproken 40% van de subsidiabele kosten die onder b) berekend zijn, maar dit kan
onder voorwaarden ook opgehoogd worden naar 60%.
d) De vierde en laatste stap is het meewegen van andere steunmaatregelen, om te kijken of de
totale steun voor uw bedrijf wel binnen het staatssteunplafond blijft.
Voor elke aanvraag berekenen wij langs deze vier stappen wat de maximale omvang is van een lening
die wij ‘staatssteunproof’ kunnen toekennen. Rechtszekerheid hierover is zowel in het belang van de
steunverstrekkende partij (Nationaal Groenfonds) als van de steunontvangende partij (u als
agrarische ondernemer).
5.1. Algemene staatssteunvoorwaarden:
 Is de onderneming een Midden of Klein bedrijf (MKB)? JA / NEE
Bekijk hier of dat zo is: https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/subsidiespelregels/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-enklimaat/aanvraag-indienen/mkb-toets
 Zijn alle benodigde vergunningen verkregen voor de nieuwe situatie?
JA / NEE
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•

ZO NEE: welke vergunningen zijn nog vereist en wat is daarvan de status en de verwachte
datum van ontvangst?

 Heeft u eerder onrechtmatige of onverenigbare staatssteun verkregen, die u nog moet
terugbetalen?
JA / NEE
ZO JA: om welke staatssteun gaat dat, en wat is daarvan de status?

 Verkeert u in financiële moeilijkheden?
JA / NEE
ZO JA: wat is de oorzaak van de financiële problemen, en in hoeverre is er zicht op oplossing?

Als u in financiële moeilijkheden verkeert is dit grond om op basis van de staatssteunregels de
ondersteuning te weigeren. Deze staatssteunregels bepalen dat “een onderneming wordt
beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer zij, zonder overheidsingrijpen, op
korte of middellange termijn vrijwel zeker gedoemd is te verdwijnen”. Let op: als de
aanvrager deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, zoals een
samenwerkingsverband of een holding, dan moet deze verklaring ingevuld worden door alle
deelnemende ondernemingen.
5.2. De bruto subsidiabele kosten
Deze berekenen wij voor u aan de hand van de investeringsbegroting die u onder B al heeft
aangeleverd.
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5.3. De maximale steunintensiteit
De maximale staatssteunintensiteit is 40% of 60%, afhankelijk van uw antwoorden op onderstaande
situaties.
Kruis aan wat voor u van toepassing is:
Als één van onderstaande situaties voor u van toepassing is, komt u in aanmerking voor een 60%
staatssteunintensiteit.
 Ik ga investeringen doen om het natuurlijke milieu, de hygiëneomstandigheden of de normen
inzake dierenwelzijn te verbeteren, als bedoeld in lid 3, onder (b) van de LVV; in dit geval
geldt het percentage van 60% toegestane staatssteunintensiteit alleen voor de extra kosten
die moeten worden gemaakt om een hoger niveau dan de geldende Unienormen te halen,
maar niet tot een verhoging van de productiecapaciteit leiden.
 Ik ben een ‘jonge landbouwer’. Een jonge landbouwer is een persoon die op de datum van
indiening van de steunaanvraag niet ouder is dan 40 jaar, over adequate vakbekwaamheid en
deskundigheid beschikt en zich voor het eerst op een landbouwbedrijf vestigt als
bedrijfshoofd van dat bedrijf.
 Ik heb mij nog maar recent gevestigd als landbouwer, namelijk in de periode van vijf jaar
voorafgaand aan de datum van deze aanvraag.
 Ik ga samen met andere agrarische ondernemers investeren. Er is sprake van collectieve
investeringen, zoals opslagfaciliteiten die we samen gaan gebruiken.
 Ik ga investeringen doen in een gebied met ‘natuurlijke en andere specifieke beperkingen’
zoals bedoeld in de Europese regelgeving [raadpleeg hiervoor uw adviseur].
 Ik ga concrete acties ondernemen die in het kader van het Europees innovatiepartnerschap
(EIP) worden gefinancierd, zoals investeringen in een nieuwe stal waardoor een nieuwe vorm
van huisvesting van dieren kan worden getest die is ontwikkeld in een operationele groep
van landbouwers, wetenschappers en niet-gouvernementele dierenwelzijnsorganisaties.
5.4. Meewegen van andere steunbedragen
Andere steunmaatregelen met overheidsgeld kunnen op twee manieren meewegen.
•

•

Ten eerste kan het gaan om andere steunmaatregelen die geen staatssteun bevatten, zoals
de Energie-investeringsaftrek (EIA-regeling). Het financiële voordeel van zo’n maatregel (in
relatie tot de opgevoerde subsidiabele kosten) moet worden afgetrokken van die subsidiabele
kosten, het is immers geen doel om een subsidie te geven voor een subsidie. Dan hou je de
netto subsidiabele kosten over.
Ten tweede kan het gaan om andere steunmaatregelen die wél staatssteun bevatten, die
rekenkundig meegerekend moeten worden als staatssteun om de maximale steunhoogte te
berekenen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de-minimis steun (die op dezelfde subsidiabele
kosten wordt verstrekt) en steun uit het EU Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP).

-

Is er sprake van andere steunmaatregelen , zoals subsidies, borgstellingen of fiscale
stimuleringsregelingen?

-

JA / NEE
ZO JA, geef aan om wat voor steunmaatregelen het precies gaat en hoe groot het bedrag is.
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6. DEEL 7: PRIVACYVERKLARING EN ONDERTEKENING
6.1. Privacyverklaring
Algemeen
Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de volgende privacyverklaring. Deze
privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die het Nationaal Groenfonds bij de verwerking
van de gegevens van de website en gegevens in het algemeen nastreeft. Wanneer u
persoonsgegevens aan het Nationaal Groenfonds verstrekt en het Groenfonds deze
persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), zal het Groenfonds
dat uiterst zorgvuldig doen.
Waarvoor gebruikt het Groenfonds de persoonsgegevens (voor welke doeleinden)?
Het Groenfonds gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor u uw
gegevens heeft verstrekt. De mogelijke doeleinden worden verderop in deze Privacyverklaring onder
“specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie gespecificeerd.
Toestemming, overeenkomst
U geeft het Groenfonds toestemming tot het verwerken van de (persoons)gegevens voor het
specifieke doel zoals verderop in deze Privacyverklaring onder “specifieke doeleinden en verwerkers
per situatie” per mogelijke situatie gespecificeerd.
Met wie kan het Groenfonds uw persoonsgegevens delen?
Het Groenfonds verstrekt uw persoonsgegevens ook aan partijen buiten het Groenfonds zover dit
nodig is om een goede beoordeling van uw aanvraag voor een financiering uit het Investeringsfonds
Duurzame Landbouw te maken. Met deze derden die op verzoek van het Groenfonds uw
persoonsgegevens gebruiken voor een specifiek doel ( de verwerkers) heeft het Groenfonds goede
afspraken gemaakt zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens volledig gewaarborgd blijft. De
derden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “specifieke doeleinden en verwerkers per
situatie” per mogelijke situatie nader gespecificeerd. Het Groenfonds zal ook persoonsgegevens delen
als het Groenfonds daar wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst).
Beveiliging
Het Groenfonds neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en
eist van de door het Groenfonds ingeschakelde derden (verwerkers) dat zij hetzelfde doen. Het
Groenfonds bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor
de gegevens worden gebruikt. En zo lang de wet het Groenfonds verplicht om de gegevens te
bewaren.
Uw rechten en het contactadres voor privacy vraagstukken
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw rechten als betrokkene (recht op inzage, recht op
correctie, recht op beperken van het verwerken van uw gegevens, op het verwijderen van uw
gegevens, recht op het digitaal meenemen van uw gegevens), kunt u uw verzoek rechtstreeks bij het
Groenfonds indienen via het speciaal daarvoor bedoelde emailadres privacy@nationaalgroenfonds.nl.
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Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie
U vraagt een Omschakellening aan en/of u heeft een lopende Omschakellening
-

Doeleinden voor het verwerken van gegevens: het administreren en beoordelen van uw
leningsaanvraag, het tot stand komen van de lening, het beheren van de lening, het beëindigen
van de lening, het eventueel testen van de geautomatiseerde systemen.
Delen met derden (verwerkers). Voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden in verband
met het afhandelen van de leningsaanvraag of het uitvoeren van de lening heeft het Groenfonds
derden ingeschakeld. Het Groenfonds verstrekt aan deze verwerkers uw persoonsgegevens alleen
maar om deze specifieke activiteiten uit te kunnen voeren.
Met de onderstaande andere partijen kan het Groenfonds in specifieke situaties uw
persoonsgegevens delen:
•
•
•
•

•
•
•

Met het BKR - voor het in verband met het beoordelen van de leningsaanvraag toetsen op
betalingsgedrag.
Met een deurwaarder - voor het uitvoeren van invorderingsacties wanneer u uw
verplichtingen niet nakomt.
Met een advocaat - voor het nemen van maatregelen wanneer de uitvoering van de
lening daar aanleiding toe geeft.
Met derden - die in opdracht van het Groenfonds gepersonaliseerde brieven sturen die
betrekking hebben op uw lening (zoals een jaaropgave), OF - die inzage hebben in de
geautomatiseerde systemen met behulp waarvan uw lening wordt uitgevoerd (ITleveranciers).
Met de Beoordelingscommissie IDL – voor het beoordelen van uw aanvraag
Met banken en andere betrokken financiers - omdat naast de omschakellening vrijwel
altijd een bancaire lening nodig of andere private cofinanciering, is gaat het Groenfonds
over uw aanvraag ook in gesprek met uw bank en/of de andere betrokken financiers.
Met het Ministerie van LNV – voor het delen van informatie ten behoeve van monitoring
van de resultaten van het IFO en voor evaluatie van beleidsdoelen en gegevens
waaronder, maar niet uitsluitend, de volgende informatie:
- Informatie ten behoeve van toekomstige beleidsontwikkeling:
1. sector/bedrijfsactiviteit(en);
2. omvang (grootte in grondoppervlak en/of dieraantallen);
3. omvang (grootte in omzet);
4. locatie van het bedrijf;
5. Leeftijd ondernemer;
- Informatie ten behoeve van de volgende beleidsmatige thema’s:
6. reductie van de stikstofemissie
7. reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen;
8. emissiereductie broeikasgassen;
9. vermindering uitspoeling nitraat;
10. vergroten biodiversiteit;
11. versterken duurzaam bodembeheer;
12. circulair veevoergebruik;
13. verbeteren dierenwelzijn/diergezondheid.
Daarnaast stemt u er mee in dat LNV de geregistreerde bedrijfsgegevens gebruikt in de
Gecombineerde Opgave, de Basisregistratie Gewaspercelen, en (indien van toepassing) de
KringloopWijzer over het jaar voorafgaande aan en de jaren van de looptijd van de
Omschakellening.
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Met de Europese Unie - wanneer u een Omschakellening aanvraagt uit het IDL is er
sprake van (toegestane) staatssteun. In verschillende Europese staatssteunkaders
zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder het verstrekken van staatssteun is
toegestaan. Daarin is ook de verplichting opgenomen voor de subsidie-, garantie- of
leningverstrekker om gegevens te publiceren over onder meer de ontvanger van de
steun en de soort subsidie. Het Groenfonds zal ook uw lening uit het IFO moeten
publiceren.
Wanneer deze publicatieplicht op u van toepassing is, betekent dit dat gegevens
omtrent uw lening worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.
Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming,
de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel
van de subsidie. Het betreft een momentopname in die zin dat alleen de gegevens
van de leningverstrekking worden gepubliceerd. Eventuele latere wijzigingen worden
niet verwerkt. De publicatie vindt plaats uiterlijk een half jaar na de datum van de
beschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

6.2. Vervolgstappen en ondertekening
Hoe gaat het proces verder?
•

•

•

De eerste beoordeling van uw plan vindt plaats op inhoud met betrekking tot duurzaamheid. e De
onafhankelijke beoordelingscommissie toetst uw aanvraag op basis van de algemene informatie
uit deel 2, en de duurzaamheidsinformatie uit deel 3 en 4 van dit formulier. De commissie
vergadert in principe maandelijks.
Indien de beoordelingscommissie er van overtuigd is dat uw plan in voldoende mate bijdraagt aan
de duurzaamheidsdoelen, nemen we contact met u op om de aanvraag verder te behandelen
voor de toets op financiële haalbaarheid en staatssteun. Dit in nauwe samenspraak met u en uw
eventuele adviseurs, en met de andere financiers die bij uw plan betrokken zijn.
Na de toets op financiële haalbaarheid en staatssteun, kunnen wij u, in samenspraak met de
andere financiers, en afhankelijk van de uitkomsten van de toetsing, een voorstel doen voor de
financiering, waar een lening vanuit het IDL onderdeel van uitmaakt. Dit mondt uit in een
offertetraject voor de financiering van de omschakeling naar een integraal duurzame
bedrijfsvoering van uw onderneming.

Ondertekening
Getekend op ……………………………….(datum), te …………………………………………………….(plaats)

naam / namen ………………………………………….………………………………………………………………….

handtekening(en)………………………………………………………………………………………………………..
Bedankt voor uw aanmelding. Wij gaan vanzelfsprekend met grote zorgvuldigheid en
vertrouwelijkheid met uw aanvraag om.
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