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Toekenning en uitbetalen
betalingsrechten
De RVO is eind vorig jaar gestart met het toekennen
en uitbetalen van de betalingsrechten. Het is
raadzaam om de bijbehorende beslissingen goed te
controleren en waar nodig tijdig (binnen zes weken)
bezwaar te maken.
Beslissing toekenning betalingsrechten
Er worden momenteel beslisbrieven voor het
toekennen van betalingsrechten verzonden. Daarin
staat het aantal toegekende betalingsrechten en de
waarde van de rechten in de periode 2015 tot en met
2019. De waarde van de betalingsrechten bestaat
alleen uit de basispremie. Bij de beslissing is rekening
gehouden met eventuele private overeenkomsten. De
beslissing moet goed gecontroleerd worden, omdat
deze niet alleen bepalend is voor de uitbetaling over
het jaar 2015, maar ook voor die in de komende jaren.
Uitbetaling betalingsrechten
Een deel van de bedrijven heeft in november al een
voorschot ontvangen ter hoogte van 70% van de
basispremie. Op 1 december is de RVO gestart met
de reguliere uitbetaling van de rechten (basispremie,
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vergroeningspremie en toeslag jonge landbouwers).
De vergroeningspremie (43,31% van de basispremie)
wordt echter op dit moment alleen uitbetaald aan
bedrijven waarbij gemakkelijk gecontroleerd kan
worden of aan de vergroeningseisen is voldaan
(bijvoorbeeld bedrijven met meer dan 75% grasland).
Akkerbouwers zullen de vergroeningspremie pas na 1
februari 2016 ontvangen.
Bij de definitieve betaling ontvangt men eveneens een
beslisbrief. Ook deze beslissing zal goed
gecontroleerd moeten worden op het aantal
uitbetaalde betalingsrechten, de hoogte van de totale
toeslag en de eventueel toegepaste kortingen
(bijvoorbeeld de randvoorwaardenkorting).
Overige premies en subsidies
Begin januari 2016 is de RVO gestart met de
uitbetaling van de vergoeding voor agrarisch
natuurbeheer 2015. De graasdierpremie zal pas na 1
april 2016 uitbetaald worden.

Elektronisch verstrekken van
gegevens verplicht
Met ingang van 1 maart 2016 is het waarschijnlijk
verplicht om de Gecombineerde opgave en de
gegevens voor de Meststoffenwet elektronisch aan te
leveren op RVO.nl.
Elektronisch aangeleverde gegevens zijn volgens de
staatssecretaris van Economische Zaken aanmerkelijk
sneller en vaker volledig ingevuld en bevatten minder
tegenstrijdigheden en onbedoelde fouten.
Er komt in ieder geval een ontheffing voor:
ondernemers die behoren tot een
geloofsgemeenschap die het gebruik van de
elektronische weg in zijn geheel afwijst;
ondernemers die niet beschikken over een
computer met internetverbinding en niet eerder
gegevens langs elektronische weg aan RVO.nl of
Dienst Regelingen hebben aangeleverd.

Voorwaarden overdracht
betalingsrechten
In het stelsel van betalingsrechten bestaat opnieuw de
mogelijkheid betalingsrechten over te dragen via koop
en verkoop of huur en verhuur. De overdracht moet
jaarlijks uiterlijk 31 maart gemeld worden bij de RVO.
Wel gelden andere voorwaarden dan bij het
overdragen van toeslagrechten.
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Betalingsrechten en overdracht grond
In het stelsel van toeslagrechten was er nog vrij veel
grond waarop geen toeslagrecht rustte. In het nieuwe
stelsel rust op vrijwel elke hectare grond een
betalingsrecht. Dit betekent dat grond huren of kopen
in veel gevallen ook gepaard zal gaan met de
overdracht van betalingsrechten. Dit is echter niet
noodzakelijk: de verkoper/verhuurder kan ook een
andere bestemming zoeken voor de (overtollige)
betalingsrechten.
Melding overdracht betalingsrechten
Beide partijen moeten de overdracht gezamenlijk
melden via ‘Direct regelen’ in Mijn Dossier. De melding
moet door beide partijen ondertekend worden met een
TAN-code. De rechten kunnen pas overgedragen
worden nadat deze zijn toegekend. Dit kan tot
problemen leiden in situaties waarbij de
betalingsrechten kort voor of na de uiterste
overdrachtsdatum (31 maart) worden toegekend. In
die gevallen is het raadzaam tijdig contact op te
nemen met de RVO.
Einddatum bij verhuur
Bij verhuur is het verplicht een einddatum in te vullen.
De betalingsrechten gaan op die datum automatisch
terug naar de verhuurder. De einddatum staat
standaard ingevuld op de eerstvolgende 16 mei.
Indien een langere huurperiode is overeengekomen,
kan men deze datum direct bij de melding wijzigen. De
einddatum kan ook tijdens de huurperiode gewijzigd
worden, daarvoor moeten beide partijen de wijziging
ondertekenen en versturen met een TAN-code.
Verhuren zonder grond
Bij de verhuur van betalingsrechten hoeft men niet
dezelfde oppervlakte grond te verhuren.
Geen actief landbouwer meer
Als de eigenaar van de verhuurde betalingsrechten bij
de beëindiging van de huur geen actief landbouwer
meer is en uitgeschreven is bij de Kamer van
Koophandel, worden de betalingsrechten op de
einddatum van de huur naar de eigenaar
teruggeboekt. Deze kan dan de rechten vervolgens
opnieuw verhuren of verkopen.
Huren met private overeenkomst
Rechten die in 2015 worden verhuurd met een private
overeenkomst, worden automatisch teruggeboekt naar
de eigenaar. Wil men de rechten opnieuw verhuren,
dan zal dit wederom gemeld moeten worden.

Bedrijfsoverdrachten
Bij bedrijfsoverdrachten is het verstandig alvast op het
overdrachtsformulier aan te geven dat de
betalingsrechten ook worden overgedragen. Het is
nog niet duidelijk of dit voldoende is, of dat er na de
toekenning van de rechten alsnog een aparte melding
moet worden gedaan.
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Aanscherping criterium actieve
landbouwer
Landbouwers konden in 2015 alleen in aanmerking
komen voor de toekenning en uitbetaling van
betalingsrechten (en overige rechtstreekse betalingen)
wanneer voldaan werd aan het vereiste ‘actieve
landbouwer’. Volgens de criteria van 2015 is een
actieve landbouwer een natuurlijk of rechtspersoon,
die in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel staat ingeschreven als landbouwer of als
landbouwbedrijf. Daarbij maakte het niet uit of de
landbouwactiviteit als hoofd- of als nevenactiviteit
stond ingeschreven.
Aanpassing criterium per 1 januari 2016
Dit criterium is per 1 januari 2016 aangepast.
Bedrijven die staan ingeschreven in het
handelsregister met een hoofdactiviteit anders dan
landbouw, maar dit als nevenactiviteit hebben, kunnen
alleen nog in aanmerking komen voor rechtstreekse
betalingen als door middel van een
accountantsverklaring kan worden aangetoond dat
hun landbouwactiviteit niet onaanzienlijk is.
Niet onaanzienlijke landbouwactiviteiten
In de volgende gevallen zijn de landbouwactiviteiten
geen onaanzienlijk deel van de totale economische
activiteiten:
het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse betalingen
maakt meer dan 5% uit van de totale inkomsten
uit niet-landbouwactiviteiten in het meest recente
belastingjaar; of
het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten
bedraagt meer dan een derde van het totale
bedrag aan inkomsten.
Aan één van de twee voorwaarden moet worden
voldaan.
Oplossingen
Indien de landbouw als nevenactiviteit staat
ingeschreven in het handelsregister, zal van geval tot
geval bekeken moeten worden op welke wijze men
toch in aanmerking kan komen voor rechtstreekse
betalingen.
Bepalend is de inschrijving in het handelsregister per
15 mei van het jaar van aanvraag.

Percentages verplichte
mestverwerking 2016
Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in
de mogelijkheid het percentage van het overschot dat
verwerkt moet worden, jaarlijks vast te stellen op basis
van actuele gegevens over de nationale
fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.
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De staatssecretaris van Economische Zaken wil in
2017 tot een evenwicht komen op de mestmarkt.
Daartoe worden de percentages in de regio’s Oost en
Zuid in twee stappen verhoogd naar 50%
respectievelijk 60% in 2017. Het percentage in de
regio Overig blijft onveranderd 10%.
Tabel: percentages verplichte mestverwerking
Jaar Oost

2014
2015
2016
2017

15%
30%
35%
50%

Zuid

30%
50%
55%
60%

Overig

5%
10%
10%
10%

Totale verplichte
mestverwerking
in mln. kg fosfaat
17,0
28,0-29,7
32,8
38,5

Het percentage in de regio Oost had volgens de
staatssecretaris in 2016 eigenlijk verhoogd moeten
worden naar 40%. Echter, vooral in deze regio is de
verwerkingscapaciteit achtergebleven. Door een
percentage van 35% vast te stellen wordt beter balans
gehouden met de beschikbare verwerkingscapaciteit.

Afschrijving productierechten
Jaarlijks stelt de Belastingdienst landbouwnormen
vast, die moeten worden gebruikt voor de berekening
van de jaarwinst. Een onderdeel daarvan vormt de
afschrijving van productierechten.
Suikerquota
De aanschafkosten van suikerquota kunnen worden
afgeschreven tot 1 oktober 2017. In 2015 of het
boekjaar 2015/2016 kan maximaal 20% worden
afgeschreven. Als de afschrijving wordt berekend op
basis van tabel 18.1 van de normenbrochure en deze
hoger is dan 20% van de aanschafkosten, mag deze
hogere afschrijving worden gehanteerd. Er wordt dan
van uitgegaan, dat de uitkomst van de berekening op
basis van deze tabel leidt tot een lagere
bedrijfswaarde.
Varkens- en pluimveerechten
Voor de afschrijving van varkens- en pluimveerechten
wordt uitgegaan van de einddatum 31 december 2017.
Voor kalenderjaarboekhoudingen geldt bij voor 1
januari 2014 aangeschafte rechten, dat van de
boekwaarde op 31 december 2013 in de periode
2014-2017 jaarlijks 25% kan worden afgeschreven,
met een maximum van 20% van de aanschafkosten.
Bij na 2013 aangeschafte rechten kan jaarlijks
maximaal 20% worden afgeschreven. Indien rechten
in de loop van 2015 zijn aangeschaft, moet dit
maximum naar tijdsgelang worden toegepast.

het boekjaar 2014/2015 mag jaarlijks maximaal 20%
worden afgeschreven. Bij aankoop in de loop van
2015/2016 moet dit maximum naar tijdsgelang worden
toegepast.
De boekwaarde die resteert op het moment dat de
varkens- en pluimveerechten worden afgeschaft, moet
op dat moment in één keer ten laste van de winst
worden gebracht.
Betalingsrechten
Er kan niet worden afgeschreven op aangekochte
betalingsrechten. Een gekocht betalingsrecht moet op
de balans worden gewaardeerd op de
aanschafwaarde of de lagere bedrijfswaarde. De
bedrijfswaarde is gelijk aan de marktwaarde op de
balansdatum.
Melkquota en ammoniakrechten
Melkquota en ammoniakrechten moeten in 2015
worden afgewaardeerd naar nihil.

NVWA-controle op naleving
milieuvoorschriften in fruitteelt
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in
een kamerbrief aangekondigd dat de NVWA in 2016
zal controleren op de naleving van milieuvoorschriften
in de fruitteelt.
Ook in 2008 en 2012 voerde de NVWA een onderzoek
uit naar het gebruik en het op voorraad hebben van in
Nederland toegelaten middelen en naar de naleving
van de voorschriften voor het gebruik. In 2012 leefde
63% van de bedrijven alle regels na. Daardoor is de
fruitteelt één van de prioritaire doelgroepen. 20% van
de bedrijven overtraden de regels onbewust
(bijvoorbeeld niet goed reinigen van spuitapparatuur
na een vorig gebruik) en 17% bewust (bijvoorbeeld
gebruik niet toegelaten middelen). De bewuste
overtreders zijn beboet.
De staatssecretaris is niet van plan aanvullende
maatregelen af te kondigen voor de fruitteelt, omdat er
al voldoende verplichtingen zijn om de emissie van
gewasbeschermingsmiddelen naar het
oppervlaktewater te verminderen. Bovendien vindt er
constructief overleg plaats met de sector over het
uitvoeren van driftbeperkende maatregelen.
Het onjuist of verboden gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, kan ook leiden tot het
opleggen van een randvoorwaardenkorting in het
kader van het GLB-beleid.

Bij gebroken boekjaren geldt dat bij rechten die voor
het boekjaar 2014/2015 zijn aangeschaft, de
boekwaarde per einde boekjaar 2013/2014 gelijkmatig
kan worden afgeschreven tot 31 december 2017, met
een maximum van 20% per jaar van de
aanschafkosten. Op rechten die zijn aangeschaft in
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Voorwaarden lager
energiebelastingtarief tuinders
Tuinders kunnen onder bepaalde voorwaarden
gebruikmaken van een lager tarief op aardgas
wanneer dit wordt gebruikt voor verwarming ter
bevordering van het groeiproces van
tuinbouwproducten. Normaliter betreft dit de
glastuinbouw.
Geen laag tarief voor onderneming in moeilijkheden
De Europese Commissie heeft haar goedkeuring
verleend aan een verlenging van dit lagere tarief.
Daaraan heeft zij de voorwaarde verbonden, dat het
lagere tarief niet mag gelden voor ondernemingen in
moeilijkheden. In dat geval wordt de toepassing van
het lagere tarief opgevat als een vorm van
staatssteun.
Onderneming in moeilijkheden
De verbruiker wordt aangemerkt als een onderneming
in moeilijkheden, wanneer het bedrijf van de verbruiker
niet of niet langer levensvatbaar is. Daarvan is in de
volgende gevallen sprake:
1. De verbruiker heeft verzocht om uitstel van
betaling van een belastingschuld, maar dit
verzoek is door de ontvanger onherroepelijk
afgewezen omdat hij het bedrijf niet of niet langer
levensvatbaar acht.
2. De verbruiker heeft aan zijn schuldeisers een
verzoek gedaan een crediteurenakkoord te
sluiten tot vermindering of kwijtschelding van de
uitstaande vorderingen.
3. Aan de verbruiker is surseance van betaling
toegestaan als bedoeld in artikel 222 van de
Faillissementswet.
4. De verbruiker is bij rechterlijk vonnis in staat van
faillissement verklaard als bedoeld in artikel 1
van de Faillissementswet.
Melden
Wanneer een van deze gevallen zich voordoet, moet
de verbruiker binnen acht weken aan de leverancier
van het aardgas melden dat hij niet langer in
aanmerking komt voor het lagere tarief.

Subsidieregeling verwijdering
asbestdaken
Asbestdaken zijn vanwege de gezondheidsrisico’s
vanaf 1 januari 2024 verboden en zullen voor deze
datum verwijderd moeten worden. Om de verwijdering
te stimuleren heeft het ministerie van Infrastructuur en
Milieu begin dit jaar een subsidieregeling opengesteld,
die tot uiterlijk 31 december 2019 geldt.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een
maximum van € 25.000 per adres.
Voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden:
de verwijdering van het asbestdak mag niet voor 1
januari 2016 zijn uitgevoerd;
de oppervlakte van het asbestdak moet meer zijn
dan 35 m2;
de verwijdering moet plaatsvinden door een
gecertificeerd bedrijf;
de verwijdering moet gemeld worden in het
landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).
De asbestverwijdering mag in fases worden
uitgevoerd. Deelverwijderingen mogen minder dan 35
m2 beslaan, mits de totale verwijdering meer dan 35
m2 is.
Aanvragen
De aanvraag voor subsidie moet binnen zes maanden
na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak
digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. De aanvraag moet
vergezeld gaan van een factuur met de volgende
gegevens:
aantal m2 verwijderd asbestdak;
datum voltooiing verwijdering;
nummer LAVS-melding;
adresgegevens object;
ascert/SCA-code van het gecertificeerde
asbestsaneringsbedrijf.
Andere documenten, zoals een betalingsbewijs,
dienen in de administratie bewaard te worden.
Subsidieplafond
Voor de periode 2016-2019 is een budget van € 75
miljoen beschikbaar, waarvan € 10 miljoen voor het
jaar 2016. De verdeling van de beschikbare gelden
vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst
van de aanvragen. Een aanvraag die wordt ingediend
nadat het subsidieplafond voor dat jaar is bereikt,
wordt doorgeschoven naar het daaropvolgende
kalenderjaar.
Samenloop subsidies
Subsidiebedragen die reeds door een bestuursorgaan
zijn verstrekt voor (een deel van) de subsidiabele
kosten, worden niet in mindering gebracht op de
subsidie volgens deze regeling.

Wie kunnen aanvragen?
De subsidie kan aangevraagd worden door hen, voor
wiens rekening de verwijdering van het asbestdak
komt. Dit kunnen particulieren, (agrarische)
ondernemers en overheidsinstanties zijn.
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Geen omgevingsvergunning
vanwege spuitzone
Een aardbeienteler vroeg een omgevingsvergunning
aan voor het verbouwen en gebruiken van een
veldschuur voor de huisvesting van tijdelijke
werknemers. Op het direct naastgelegen perceel
bevond zich op 4 meter van de veldschuur een
fruitboomgaard, die ook als zodanig in het
bestemmingsplan stond. De boomgaard werd alleen
nog hobbymatig gebruikt.
De gemeente besloot in eerste instantie de vergunning
te verlenen, maar na bezwaar door de buurman werd
de vergunning alsnog geweigerd. Volgens de
gemeente kon een goed woon- en leefklimaat niet
worden gegarandeerd vanwege de mogelijke
toepassing van bestrijdingsmiddelen in de boomgaard.
In hoger beroep stelde de aardbeienteler dat de
eigenaar van de boomgaard had toegezegd geen
bestrijdingsmiddelen te zullen gebruiken. Daarom
hoefde niet te worden uitgegaan van een spuitzone
van 50 meter.
De Raad van State oordeelde dat de gemeente zich in
redelijkheid op het standpunt stelde dat bij een afstand
van ongeveer 4 meter geen goed woon- en leefklimaat
kon worden gewaarborgd. Het planologisch
toegestane gebruik is volgens de Raad maatgevend.
De boomgaard had in het bestemmingsplan een
agrarische bestemming. Dat de eigenaar toegezegd
zou hebben geen bestrijdingsmiddelen te zullen
gebruiken, was niet bepalend. Hij zou de boomgaard
bijvoorbeeld kunnen verkopen, waarna de koper deze
als boomgaard kon gaan exploiteren. Er was ook geen
bewijs van toezegging door de eigenaar van de
boomgaard.

geen verdere strafvervolging meer mogelijk is.
Het ging in deze zaak om een veehouder die de regels
voor de identificatie en registratie niet had nageleefd.
De staatssecretaris van Economische Zaken had op
grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 een
randvoorwaardenkorting van € 17.000 opgelegd. Deze
beslissing was onherroepelijk en het bedrag was door
de veehouder betaald.
Daarnaast wilde het openbaar ministerie een
strafrechtelijke boete van € 25.000 opleggen. De
veehouder stelde hoger beroep in, omdat hij vond dat
er sprake was van een dubbele bestraffing. Volgens
het openbaar ministerie was een subsidiekorting geen
sanctie van strafrechtelijke aard en was er daarom
geen sprake van een dubbele bestraffing.
Het hof oordeelde dat de veehouder strafrechtelijk
werd vervolgd voor dezelfde feiten als waarvoor hem
een korting was opgelegd. In ons rechtssysteem kan
men echter niet tweemaal voor hetzelfde feit vervolgd
en bestraft worden. De opgelegde
randvoorwaardenkorting had volgens het hof duidelijke
kenmerken van een strafoplegging. Daarom werd het
openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard.

Fiscaal voordelig investeren met
MIA, Vamil en EIA
Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen,
kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik
te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of
de Vamil-regeling. Bij bepaalde energiebesparende
bedrijfsmiddelen kan de Energie-investeringsaftrek
(EIA) toegepast worden. De bedrijfsmiddelen moeten
dan wel op de Milieulijst, respectievelijk de Energielijst
staan.

De stelling van de aardbeienteler dat de
fruitboomgaard slechts hobbymatig werd gebruikt,
hielp hem niet. Een aan te houden afstand in verband
met het woon- en leefklimaat van nabijgelegen
gevoelige objecten, geldt volgens de raad niet
uitsluitend voor bedrijfsmatige teelt, maar ook voor
hobbymatige teeltactiviteiten.

MIA en Vamil
Bij de MIA mag in 2016, afhankelijk van het
bedrijfsmiddel, 13,5%, 27% of 36% van het
investeringsbedrag van de fiscale winst worden
afgetrokken. Investeringen die voor de Vamil-regeling
in aanmerking komen, kunnen voor 75% willekeurig
worden afgeschreven.

Het hoger beroep van de aardbeienteler werd
ongegrond verklaard.

De belangrijkste mogelijkheden zijn:
• Groen label kas
• Stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame
Veehouderij
• Duurzame melkveestal met weidegang
• Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij
• GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw
• Spuitmachines met GPS en driftbeperking of
middelbeparend systeem
• Emissiearme of milieuvriendelijke mobiele
machines

Geen strafvervolging na
randvoorwaardenkorting
In de praktijk komt het regelmatig voor dat
landbouwers die een overtreding hebben begaan,
bestraft worden met zowel een boete als een
randvoorwaardenkorting (korting op bedrijfstoeslag).
Bijvoorbeeld bij het onjuist uitrijden van mest, het
overschrijden van de gebruiksnormen of het onjuist
toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu geoordeeld
dat als er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, er
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Op de Milieulijst 2016 is de mogelijkheid om de
vervanging van asbesthoudende daken, goten of
gevels (al dan niet in combinatie met het plaatsen van
zonnepanelen) onder de MIA/Vamil-regeling te laten
vallen geschrapt.
EIA
Bij investeringen in energiebesparende
bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, mag in
2016 58% (2015: 41,5%) van het investeringsbedrag
van de fiscale winst worden afgetrokken, mits het
totaal bedrag aan energie-investeringen minimaal €
2.500 is.
De belangrijkste bedrijfsmiddelen in de land- en
tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen
zijn:
• Warmtewisselaar
• debietregeling ventilator
• isolatie voor bestaande constructies
• LED-verlichting
• droog- en verwarmingssysteem voor
ventilatielucht in bewaarloodsen
• energiezuinige koel- en vriesinstallaties
• energie-efficiënte melkkoeling
• energie-, gevel- en buitenschermen
• warmteterugwinningssystemen
• energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
• grondwarmtewisselaar
• zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen
meer dan 25 kW

De exacte bedragen staan op apparatenlijsten, die te
vinden zijn op de website www.rvo.nl.
Zakelijke gebruikers
Tot de zakelijke gebruikers worden gerekend:
zelfstandige ondernemers, bedrijven, verenigingen
van eigenaren, woningcorporaties, ondernemers in de
land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en
verenigingen, die over een geldig KvK-nummer
beschikken. Zakelijke gebruikers moeten de subsidie
vooraf aanvragen en mogen pas na de goedkeuring
verplichtingen aangaan. Na de installatie en betaling
moet vaststelling van de subsidie aangevraagd
worden. De aanvraag en de vaststelling moeten
ingediend worden via mijn.rvo.nl. met gebruikmaking
van eHerkenning.
Particulieren
Particulieren kunnen subsidie krijgen voor apparaten
die na 1 januari 2016 zijn aangeschaft. Zij moeten de
subsidie binnen drie maanden na het afsluiten van de
koopovereenkomst aanvragen via mijn.rvo.nl, met
gebruikmaking van DigiD. Op dat moment moet het
apparaat zijn geïnstalleerd, in gebruik genomen en
betaald.
Eisen apparaten
De apparaten dienen te voldoen aan specifieke eisen,
die te vinden zijn op de website www.rvo.nl.

Aanvragen
MIA, Vamil en EIA moeten binnen drie maanden na
het aangaan van de investeringsverplichtingen worden
aangevraagd bij de RVO. Het jaar van het aangaan
van de investeringsverplichtingen is bepalend voor
welke milieulijst of energielijst van toepassing is.

Investeringssubsidie duurzame
energie
Het ministerie van Economische Zaken stelt in 2016 €
70 miljoen beschikbaar voor de Investeringssubsidie
duurzame energie (ISDE). Met deze regeling kunnen
particulieren en zakelijke gebruikers een
tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van
zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en
pelletkachels.
Aanvragen
De aanvraagperiode loopt van 4 januari 2016 tot en
met 31 december 2016. Aanvragen moeten ingediend
worden bij de RVO.nl en worden afgehandeld op
volgorde van binnenkomst.
Hoogte subsidie
De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt
af van het soort zonneboiler, warmtepomp,
biomassaketel of pelletkachel en van de
energieprestatie.
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Belangrijke data
T/m 28 februari 2016
Opstellen kringloopwijzer voor melkveebedrijven met een
fosfaatoverschot
31 maart 2016
Uiterste datum melding overdracht betalingsrechten

Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan
de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed.
Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste
informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan
is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een
afspraak met ons maken. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei
wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enige andere wijze, zonder schriftelijk toestemming van de uitgever.

-6-

