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1. De aanvraag van de JOLA-subsidie verloopt via de website van RVO. Waar kan ik meer
informatie hierover vinden op de website RVO?
Op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/jonge-landbouwers vind je algemene
informatie over de nieuwe JOLA-regeling. Op https://mijn.rvo.nl/pop3-jonge-landbouwers2020 vind je alle informatie over de JOLA-regeling 2020 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 het 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. Hoe vaak kan je een 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 (en
dit programma wordt naar verwachting met twee jaar verlengd). 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.
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5. Wanneer krijg je de subsidie uitbetaald?
Wanneer jouwinvesteringsplan volledig is gerealiseerd en alle kosten gemaakt en betaald zijn,
kun je een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen. Nadat dit verzoek behandeld is
door RVO, volgt de in een keer 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.
6. Als je met z´n drieën, pa, ma en zoon, een landbouwbedrijf gezamenlijk runt, moet de
investering dan minimaal 3x € 33.333 zijn om als zoon subsidie te krijgen?
Nee, de aanvraag moet aan totale kosten minimaal € 33.333 bevatten om de drempel van
€ 10.000 subsidie te halen. Wel is het zo dat per niet jonge landbouwer de subsidie gekort
wordt met 20%. Dus als de zoon een begroting van € 33.333 indient en hij runt het bedrijf met
zijn beide ouders, dan wordt de subsidie van € 10.000 gekort met twee keer 20% en komt deze
automatisch uit onder de drempel van € 10.000. In deze situatie moet de zoon daarom meer
investeren om aan de drempel van € 10.000 te voldoen.
7. Moet je een eigen KvK-inschrijving hebben, of telt de KvK-inschrijving van het bedrijf?
Voor de aanvraag is alleen een KvK-inschrijving van het bedrijf relevant. De aanvraag zelf
wordt ingediend aan de hand van je eigen persoonlijke DigID.
8. Zijn de loonkosten van eigen personeel, die bijv. hagelnetten of regenkappen installeren,
subsidiabel? Of moet er een factuur van derden komen voor dergelijke installatiekosten?
Loonkosten van eigen personeel zijn niet subsidiabel in het kader van de JOLA-regeling. Alleen
kosten van derde partijen (waarvoor een factuur kan worden overlegd) voor de installatie van
de hagelnetten of regenkappen kunnen in het kader van een toegekende aanvraag
gedeclareerd worden.
9. Wat als er subsidie is aangevraagd voor een elektrische shovel van € 33.333 en uiteindelijk
wordt een elektrische shovel van € 30.000 aangeschaft. Zelfde vraag voor een geval van
€ 50.000 euro begroting op basis van een offerte en € 40.000 uiteindelijke aanschaf.
De drempel van € 10.000 geldt aan de voorkant bij toekenning van subsidie. Dan moet aan
deze voorwaarden worden voldaan. Voor de toekenning van subsidie zijn de aangeleverde
offertes ter onderbouwing van de kostenbegroting leidend. Als tijdens de uitvoering van het
investeringsplan machines en apparatuur goedkoper worden aangeschaft, is dat heel normaal
en redelijk en daarom wordt de subsidie achteraf niet gekort omdat de subsidie dan onder de
drempel van € 10.000 valt. Voorgaande geldt uiteraard ook voor de bedragen uit het andere
rekenvoorbeeld uit de vraag.
10. Moet de offerte (ter onderbouwing) en de factuur (ter verantwoording) ook op persoonlijke
naam staan of mogen die ook op naam van het bedrijf staan?
Dergelijke bescheiden als offertes en facturen mogen op naam van het bedrijf staan. De
subsidie wordt uitgekeerd aan het bedrijf waarop de aanvraag betrekking heeft.
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11. Moet de kostenbegroting in een aanvraag incl. of excl. BTW zijn opgesteld?
Een kostenbegroting voor een JOLA-aanvraag ten behoeve van een landbouwbedrijf wordt
altijd excl. BTW opgesteld. BTW wordt door bedrijven verrekend waardoor BTW in feite geen
kostenpost is waarover dus ook geen subsidie verstrekt hoeft te worden
12. Stel dat er in de toekomst een melkrobot wordt aangeschaft, hoe wordt daar mee om gegaan
met betrekking tot het energieverbruik?
Bij de verlening wordt gecontroleerd wat het huidige energieverbruik is. Dit gebeurt aan de
hand van recente jaarnota’s. Als er sprake is van een uitbreiding in de (nabije) toekomst, geef
dit dan aan in het projectplan, en indien mogelijk, onderbouw dit met relevante stukken
(bijvoorbeeld een offerte van de melkrobot).
Na ontvangst van de beschikking heb je 2 jaar de tijd om de investering en eventuele
uitbreiding(en) te realiseren. Bij vaststelling wordt dan opnieuw gekeken naar het
energieverbruik. Je dient dan recente jaarnota’s van het energieverbruik aan te leveren.
Als je gaat uitbreiden, zorg er dan voor dat je eerst de uitbreiding realiseert en daarna pas de
vaststelling indient.
13. Als je al een SDE-subsidie toegewezen hebt gekregen, kun je dan ook een POP3-subsidie
aanvragen? (Stapelen)
Ja. De JOLA-subsidie wordt toegekend voor een investering. De SDE-subsidie wordt toegekend
voor de exploitatie van een zonnepaneleninstallatie of bijvoorbeeld windmolen. Dit zijn beide
twee verschillende activiteiten (investering en exploitatie). Daarom kunnen beide subsidies
naast elkaar bestaan en kan in die zin dus gestapeld worden.
14. Zijn installatiekosten ook subsidiabel naast de kosten voor de investering?
Als in de investeringslijst bij de betreffende categorie expliciet ook installatiekosten zijn
genoemd als subsidiabele kosten, dan komen naast de kosten voor de investering ook de
kosten voor de installatie van de investering voor subsidie in aanmerking.
15. Waar kan ik meer informatie vinden over het omrekenen van gasverbruik naar het aantal
aan te schaffen zonnepanelen?
De volgende website kan hiervoor bruikbaar zijn: https://unit-converter.gasunie.nl.

