Gratis geld voor de boomkwekerij?
Subsidies en regelingen anno 2015

In 2015 gaat een nieuw Europees landbouwbeleid in, waaraan ook boomkwekers in principe voor het eerst kunnen meedoen. En welke subsidies en fiscale voordelen zijn er verder nog anno 2015? Een overzicht van de belangrijkste steunregelingen.
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In tegenstelling tot veel andere agrariërs hadden boomkwekers en fruittelers tot op heden
geen toeslagrechten. Vanaf dit jaar komen er
betalingsrechten en kunnen boomkwekers en
fruittelers dus subsidie ontvangen via het nieuwe
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Dit
beleid is relevant voor ondernemers die minimaal
0,3 hectare subsidiabele land- en tuinbouwgrond
in beheer hebben. Zij kunnen dit jaar voor deze
grond GLB-toeslagrechten aanvragen. Er zijn
echter uitzonderingen: glastuinbouw en teelten
uit de grond, zoals containervelden-stellingen,
doen niet mee. De nieuwe toeslagrechten kunnen oplopen tot ongeveer 250 euro basispremie
en 120 euro groene premie per hectare in 2019.
De oude rechten worden tussen 2015 en 2018
afgebouwd naar nul.
‘Maar’, zegt Klaas Johan Osinga van LTO
Nederland, ‘kwekers van fruit- en laanbomen
kunnen van 1 april tot 15 mei toeslagrechten
aanvragen in een gecombineerde opgave, zoals
dat heet. Een kweker moet dus opgeven wat hij
teelt, en die gecombineerde opgave geldt dan
ook voor het verkrijgen van de toeslagrechten.
Daarnaast is er het Europees plattelandsbeleid
POP3, dat ook interessant is voor boomkwekers
als het gaat om kennis en innovatie, en ook dit
beleid gaat dit jaar van start. POP3 staat voor het
derde Plattelandsontwikkelingsprogramma, een
Europese subsidieregeling die loopt tot 2020. Dit
plan is op 13 februari goedgekeurd door Brussel
en gaat binnenkort van start.
Het Rijk, de provincies en de Europese Commissie
gaan ruim 1,2 miljard euro investeren in verdere
verduurzaming en innovatie van de agrarische
sector en in verbetering van de biodiversiteit.
In het nieuwe programma staat de agrarische
ondernemer centraal. We investeren onder meer
in een verzekering voor ondernemers om tegenvallers door extreem weer op te vangen. Ook steken we geld in een nieuwe regeling die de risico’s
voor ondernemers beperkt wanneer zij met innovaties en verduurzaming aan de slag gaan.’
De provincies gaan met het
Plattelandsontwikkelingsprogramma vooral
aandacht besteden aan agrarisch natuurbeheer,
jonge boeren en verdere innovatie van de agrarische sector. In samenwerking met de waterschappen wordt ook ingezet op verdere verbetering
van de waterkwaliteit.
Osinga: ‘De provincies spelen hierin dus een
belangrijke rol. Dus als je als groep telers bezig
bent met kennis of innovatie, zou je kunnen

kijken of de provincie mogelijkheden biedt. Vaak
gaat het dan om kennis- en innovatietrajecten,
misschien wat onderzoek. Daar zitten vast en
zeker ook aanknopingspunten in voor boomkwekers.’

In 2015 gaat een nieuw
Europees landbouwbeleid in,
waaraan ook boomkwekers in
principe voor het eerst
kunnen meedoen
Volgens Arie de Jong, teamleider accountancy bij
Van Oers Agro uit Zundert, heeft iedereen het
nu over toeslagrechten, maar de eigenlijke naam
is betalingsrechten. Vanaf dit jaar hebben alle
bedrijven en ondernemers die cultuurgrond in
gebruik hebben, recht op deze betalingsrechten.
‘Uiteraard zijn daar wel voorwaarden aan verbonden’, vertelt De Jong. ‘Je moet onder andere
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
en tevens moet duidelijk zijn dat een bedrijf in
2013 al bestond. De betalingsrechten worden nu
op termijn gelijkmatig gemaakt, zodat iedereen
per hectare hetzelfde bedrag krijgt. Maar als bij
alle ondernemers dat bedrag in één keer zou
worden aangepast, zouden melkveehouders en
kalverhouders ineens heel veel achteruitgaan.
Daarom is er een overgangsregeling ingevoerd.
Dus krijgt een boomkweker die in het verleden
nog nooit toeslagrechten heeft gehad, in 2015
een vijfde deel, en wordt het bedrag in gelijkmatige stapjes verhoogd totdat in 2019 iedereen
op hetzelfde bedrag zit. Dit zal rond de 370
euro liggen. Dat bedrag bestaat uit twee delen:
de basispremie en een vergroeningspremie. Je
moet aan bepaalde vergroeningseisen voldoen
om deze uitgekeerd te krijgen. Of je valt onder
bepaalde vrijstellingen, dat is ook mogelijk. Ook
als je als ondernemer nooit toeslagrechten hebt
gehad, begin je in 2015 met rond de 75 euro en
dat wordt ieder jaar verhoogd tot uiteindelijk 370
euro.’
De bedrijfstoeslag bestaat uit de basispremie
en de vergroeningspremie. Globaal gesteld is
de verhouding ongeveer 70:30 procent van de
genoemde bedragen. Vanaf 2019, als iedereen
een gelijke basispremie per betalingsrecht zal ontvangen, is deze vergroeningspremie voor iedereen
even hoog. In de overgangsperiode (2015-2018)

wordt de hoogte van de vergroeningspremie
afhankelijk van de hoogte van de basispremie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de
vergroeningspremie vanaf 2015 een vast bedrag
per recht zou worden, maar dit vaste niveau van
circa 120 euro per betalingsrecht wordt nu pas
vanaf 2019 bereikt. Met deze berekeningswijze
zal de overgang naar de uniforme basispremie in
2019 meer geleidelijk verlopen.
‘Een ondernemer heeft altijd recht op de vergroeningspremie’, legt De Jong uit. ‘Als hij echter
meer dan tien hectare bouwland heeft, zal hij
moeten voldoen aan een of meer vergroeningseisen. Er zijn in principe drie vergroeningseisen:
minimaal twee of drie gewassen telen (gewasdiversificatie), vijf procent ecologisch aandachtsgebied (EA) en instandhouding van blijvend
grasland.
Gronden waarop boomkwekerijproducten worden geteeld, zijn echter vrijgesteld van de eisen
voor deze vergroeningspremie. De boomkwekerij
kan die sowieso krijgen. Dat is ongeveer een
derde van de totale premie. In 2015 krijgt een
boomkweker ongeveer 75 euro per hectare.
Daarvan is 50 euro basispremie en 25 euro vergroeningspremie. Boomkwekers hebben dus het
geluk dat hun grond niet wordt gezien als bouwland, maar als blijvende teelt; daardoor hoeven ze
niet te voldoen aan de vergroeningseisen, maar
kunnen ze wél premie krijgen.
Het nadeel is dat een ondernemer minimaal 500
euro aan premie moet hebben aangevraagd om
die premie te krijgen. Anders krijgt hij deze premie niet uitgekeerd. Boomkwekers die rond de
5 hectare zitten, zouden in het eerste jaar niks
krijgen. Dat is op zich nog geen ramp, want het
tweede jaar komen ze er wel in. Maar als je bijvoorbeeld drie hectare hebt, dan kan het zijn dat
de premie komt te vervallen als je er twee jaar
geen aanspraak op hebt gemaakt.’
Subsidie jonge landbouwers
Verder zijn er de normale subsidies voor bijvoorbeeld jonge landbouwers.
Landbouwers jonger dan 41 jaar konden tot
december 2013 subsidie aanvragen als zij wilden
investeren in hun bedrijf. Nu kunnen zij maximaal
vijf jaar lang een extra bedrag van ongeveer
€ 50 in het betalingsrecht aanvragen, met een
maximum van 90 rechten. Voorwaarde is dat ze
jonger dan 41 jaar zijn in het jaar van de eerste
aanvraag. De jaren dat ze vóór 2015 al actief
waren, worden hierop in mindering gebracht.
Degenen die subsidie toegewezen kregen, kun-
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nen tot en met 1 juli 2015 vaststelling aanvragen.
De landbouwsector is van groot belang voor
Nederland. De overheid stimuleert en ondersteunt landbouwers jonger dan 40 jaar die
minder dan drie jaar geleden een bedrijf hebben
overgenomen of zijn gestart. Met de subsidie
voor jonge landbouwers kunnen ondernemers
investeren in gebouwen, grond, machines en
verplaatsbare installaties. Zo kunnen zij beter
inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving. Het ministerie van
Economische Zaken financiert deze subsidie uit
het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

De oude rechten worden
tussen 2015 en 2018
afgebouwd naar nul
Tegemoetkoming premie brede
weersverzekering
Wat?
Agrarische ondernemers kunnen de
Tegemoetkoming premie brede weersverzekering
aanvragen om zich te verzekeren tegen schade
aan gewassen door extreme en ongunstige
weersomstandigheden (ijzel, storm of brand).
Het gaat om ondernemers met landbouwgrond
met open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw.
Zij kunnen een vergoeding krijgen voor een
deel van de verzekeringspremie. Dit kan met de
Gecombineerde opgave.

• U hebt S&O-uitgaven gedaan voor bijvoorbeeld
apparatuur en materialen.
• Uw S&O-uitgaven zijn erkend in een S&Overklaring.
Hoeveel?
In 2015 kan men 60% van de kosten fiscaal
aftrekken. De kosten moeten direct toerekenbaar
zijn aan S&O.
Small Business Innovation Research Program
(SBIR)
Wat?
Niet een echte subsidie, eerder een aanbesteding.
Een overheid formuleert een maatschappelijk
vraagstuk dat innovatieve oplossingen vereist en
betaalt ondernemers voor oplossingen.
Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om
maatschappelijke problemen op te lossen met
innovatieve producten en diensten. Per oproep is
het opdrachtgevende ministerie verschillend.
Voor wie?
Het bedrijfsleven in brede zin.
De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en
Vamil (willekeurige afschrijving milieuinvesteringen)
Wat?
In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden

opgenomen voor ondersteuning van biobased
projecten. Investeringen kunnen in aanmerking
komen voor de MIA, voor de Vamil óf voor beide.
De MIA en Vamil bieden daarmee de mogelijkheid om daadwerkelijk te investeren in technologie na de ontwikkelingsfase. Via de MIA/Vamilregeling kan men fiscaal voordelig investeren in
milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen
en innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

In de Milieulijst 2015 zijn
diverse mogelijkheden
opgenomen voor
ondersteuning van biobased
projecten
Voor wie?
Voor alle ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, maar met name
mkb-ondernemers.
Hoeveel?
Via de MIA kan tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering worden afgetrokken van de fiscale winst,

Voor wie?
Voor akkerbouwers met open teelten in de
volgende sectoren: akkerbouw, vollegronds
groenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en
boomkwekerij.
Hoeveel?
Voor deze subsidie is dit jaar € 9.000.000
beschikbaar. Men krijgt maximaal 65% van de
verzekeringspremie vergoed. Na de openstellingsperiode wordt bekeken of er voldoende
budget is voor iedere aanvrager die voldoet aan
de voorwaarden. Indien er niet voldoende budget
is, wordt het percentage verlaagd.
Research & development-aftrek (RDA)
Wat?
• Fiscale subsidie voor zowel grote als kleine
bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk (S&O
of R&D) verrichten.
• U maakt gebruik van de WBSO-regeling.
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aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de
Vamil kan men zelf bepalen wanneer men deze
investeringskosten afschrijft.
Voor 2015 is 93 miljoen euro beschikbaar voor de
MIA en 38 miljoen euro voor de Vamil. In principe
worden de regelingen niet meer toegepast wanneer de budgetten zijn uitgeput.

Voor 2015 is er voor de
Garantstelling landbouw in
totaal € 42,5 miljoen
beschikbaar
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Wat?
Met deze regeling stimuleert het ministerie van
Economische Zaken duurzaam ondernemen.
Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige
investeringen ook een lagere energierekening op.
Voor wie?
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling
voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.
Hoeveel?
Bedrijven kunnen 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de
gebruikelijke afschrijving. Het meldingsbedrag
bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 119
miljoen per kalenderjaar per bedrijf.
Garantstelling Landbouw
Wat?
Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt duurzaam en efficiënt produceren. De
overheid staat garant bij het afsluiten van een
aanvullende lening. Het gaat dan om een lening
voor investeringen waarmee bijvoorbeeld de productiekosten worden verlaagd of de kwaliteit van
de producten wordt verhoogd.
Voor wie?
De Garantstelling is bestemd voor landbouwondernemers óf startende landbouwondernemers
van 39 jaar of jonger die willen investeren in hun
landbouwbedrijf. Een landbouwonderneming is
een onderneming waarin de primaire productie van landbouwproducten plaatsvindt. Onder
landbouw vallen akkerbouw, tuinbouw en veehouderij.

Hoeveel?
Voor 2015 is er voor de Garantstelling landbouw
in totaal € 42,5 miljoen beschikbaar. Wordt dit
budget op een bepaald moment in 2015 overschreden, dan worden geen aanvragen meer in
behandeling genomen. Aanvragen die binnenkomen op de dag dat het budget wordt overschreden, worden behandeld door loting onder
alle volledige aanvragen. De aanvullende lening
waarvoor garant wordt gestaan, is nooit meer
dan twee derde van het subsidiabele investeringsbedrag. De overheid staat voor maximaal 80%
van de lening garant. Het minimale bedrag voor
de lening is € 50.000. Maximale bedragen voor
de lening en garantstelling is in totaal € 600.000,
waarvan de garantstelling € 480.000 is. Bij startende ondernemers van 39 jaar of jonger is dit
anders geregeld. Daar is het totaal van de lening
en garantstelling € 1.200.000, waarvan
€ 960.000 de garantstelling is.
Stimulering Duurzame Energieproductie
(SDE)
Wat?
De subsidie die de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland toewijst is een maximumbedrag. De
uiteindelijke hoogte wordt per jaar berekend op
basis van de hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare energie die is geproduceerd en het vastgestelde correctiebedrag. De subsidie geldt tot een
maximum aantal vollasturen en heeft een maximale looptijd, afhankelijk van de categorie.
Voor wie?
Bedrijven, instellingen en non-profitorganisaties
Hoeveel?
Iedere maand betaalt de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland een voorschot voor de
verwachte subsidiabele energieproductie in het
komende jaar. Die voorschotten corresponderen
met 80% van de subsidiabele energieproductie.
De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat wordt berekend als verwachting van de energieprijs in het komende jaar.
Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of
er te weinig of te veel SDE+-subsidie is ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’. Soms duurt het langer
voordat de subsidie wordt bijgesteld, omdat er
nog geen gegevens zijn over de productie van
een volledig kalenderjaar, of omdat het definitieve correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar nog niet is vastgesteld.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5167
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