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1. Waar kan ik meer informatie vinden op de website van RVO omdat ik bij RVO de JOLAsubsidie moet aanvragen?
Op https://rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-jonge-landbouwers vind je algemene
informatie over de nieuwe JOLA-regeling. Op https://mijn.rvo.nl/pop3-utrecht-jongelandbouwers-2019 vind je alle informatie over de JOLA-regeling van de provincie Utrecht. Via
deze website kun je ook direct de subsidie aanvragen, via de knop ‘aanvragen’ rechts in beeld.
2. Wat zijn de gevolgen als je subsidie aanvraagt voor investeringen binnen drie verschillende
investeringscategorieën en je besluit tijdens de uitvoering van je investeringsplan, dus na
toekenning van subsidie, een investering te schrappen?
Als eerste is belangrijk dat je het schrappen van de investering bij RVO meldt als wijziging van
je oorspronkelijke aanvraag. Verder wordt in de beoordeling van de wijziging gekeken of de
aanvraag nog steeds voldoende punten haalt. De punten worden nu immers berekend op basis
van de punten bij twee investeringscategorieën gemiddeld in plaats van over drie categorieën.
Als blijkt dat de aanvraag door de wijziging onvoldoende punten scoort, wordt de aanvraag
alsnog afgekeurd.
Als de aanvraag na het schrappen van de investering nog steeds voldoende punten scoort,
wordt er vervolgens ook gekeken naar de begroting. Door het schrappen van de investering
wordt de begroting naar beneden bijgesteld. Er wordt dan opnieuw getoetst of de aanvraag
nog voldoet aan het minimum van € 10.000 subsidie.
3. Hoe wordt de score van je aanvraag bepaald als je subsidie aanvraagt voor meerdere
investeringscategorieën die elk hun eigen score kennen?
Elke investeringscategorie kent een eigen score, wanneer in een aanvraag meerdere
investeringscategorieën zijn meegenomen, wordt het gemiddelde bepaald over de
puntenscores bij de verschillende categorieën. Dus bij aanvraag met een investering die een
score 4 behaalt en een investering die een score 6 en een die een 7 geeft, dan is de totale score
die de aanvraag behaalt: 4 + 6 +7 = 17 / 3 = 5,67.
4. Is de JOLA-regeling van dit najaar de laatste subsidieregeling binnen het POP3 2014-2020?
De JOLA-regeling wordt na de openstelling van 2019 nog een keer opengesteld in 2020 onder
voorwaarde dat naar aanleiding van de openstelling in 2019 voldoende middelen over blijven.
Binnen de provincie Utrecht is op dit moment voor de openstelling van 2019 € 400.000
begroot. Ditzelfde bedrag staat ook gepland voor de openstelling in 2020. Mogelijk dat door
de afrekening van projecten uit de eerdere openstellingen in 2016 middelen overblijven die
ingezet kunnen worden voor de openstelling van 2019 en/of 2020.

Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling. Europa
investeert in zijn platteland

5. Kun je vaker JOLA-subsidie aanvragen?
Je vraagt JOLA-subsidie op persoonlijke titel aan. Als jonge landbouwer mag je persoonlijk
maar één keer JOLA-subsidie aanvragen, dat geldt voor alle POP-programma’s. Per bedrijf is
het mogelijk om maximaal één aanvraag in te dienen per programmaperiode van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma. De huidige programmaperiode loopt van 2014-2020.
Het POP2 liep van 2007 tot en met 2013, POP1 van 2000-2006. Voorbeeld: Twee broers zitten
in het bedrijf. De oudste broer heeft in de POP2-periode JOLA-subsidie ontvangen. De jongste
broer kan dan nog in de POP3-periode subsidie aanvragen.
6. Hoe toon je je zeggenschap binnen een BV precies aan?
De zeggenschap kan in een overeenkomst of de oprichtingsstatuten van de BV geregeld zijn.
Daarbij is het belangrijk je als jonge landbouwer een blokkerende zeggenschap hebt boven de
€ 25.000 en dat je minimaal 50% van de aandelen in het bedrijf bezit. Let op dat een akte van
zeggenschap dateert van voor het moment dat je de aanvraag indient.
7. Wanneer krijg je de subsidie uitbetaald?
Wanneer je je investeringsplan volledig hebt gerealiseerd en daarvoor alle kosten gemaakt en
betaald hebt, kun je een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen. Nadat dit verzoek
behandeld is door RVO, volgt de uitbetaling van de subsidie. Mocht je investeringsplan
onverhoopt niet meer door kunnen gaan, vergeet dan niet dit als een wijziging bij RVO door te
geven. Dit kan ook door de aanvraag in te trekken. Het betekent dat je aanvraag komt te
vervallen waarbij de toegekende subsidie mogelijk opnieuw ingezet kan worden voor andere
jonge landbouwers.

