Subsidie op rijenbemesters met GPS : 35 %
Informatie ontleend aan de website van DR-Loket 8 juni 2011.
Deze subsidie is voor alle landbouwondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Per landbouwonderneming mag u één aanvraag doen. U mag wel
voor meerdere categorieën, in één keer aanvragen. Hebt u in 2010 ook een aanvraag
ingediend en is deze toegewezen? Dan komt u in 2011 niet meer in aanmerking voor
deze subsidie.

De regeling is geopend voor deze investeringen:
Categorie 1: de bewerking van dierlijke mest
Categorie 2: het plaatsspecifiek toedienen van meststoffen bij open teelten. In deze
categorie vallen rijenbemesters met een GPS systeem, waar deze informatie over
gaat.
Categorie 4: het produceren van hernieuwbare energie
Uit de offerte moet blijken dat de machine een rijenbemester is met een GPS-systeem.
Deze machines maken het mogelijk meststoffen efficiënter toe te dienen. Dit leidt tot
minder uit- en afspoeling van nutriënten. Er wordt geen subsidie verstrekt voor een
landbouwtrekker of andere zelfrijdende land- of tuinbouwmachines. U kunt subsidie
krijgen voor kosten van de aanschaf van een rijenbemester, waarvan u de eerste
gebruiker bent. Het gaat altijd om de kosten exclusief BTW.

Hoeveel subsidie per aanvraag?
U dient minimaal € 14.286 te investeren en u ontvangt maximaal 35% van de kosten die
onder de subsidie vallen. Voor een rijenbemester kunt u maximaal € 100.000 subsidie
aanvragen.
Voorbeeld: u wilt een nieuwe rijenbemester met GPS aanschaffen ter waarde van
€ 20.000 excl. BTW. U krijgt 35% van € 20.000, dus: € 7.000 subsidie.

Aanvragen 1 t/m 29 juli 2011 , rangschikking door loting, op=op!
Het budget is € 10 miljoen voor de drie investeringscategorieën. Voor deze openstelling
verdeelt ELI de beschikbare subsidiebudgetten op basis van loting. De uitslag bepaalt de
volgorde van de afhandeling. Is het budget op, dan keurt ELI geen aanvragen meer goed.

Voorwaarden
U bent een agrarisch ondernemer. U doet de investering in Nederland. U begint met de
investering op of na de datum van de toewijsbrief. U gaat vóór die datum nog geen
verplichtingen aan die te maken hebben met de investering.
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U vraagt op uw naam bij de leverancier van de nieuwe machine een offerte aan. In de
offerte staat aangegeven om welke machine het gaat. U mag de offerte nog niet
ondertekenen.

AANVRAGEN, hoe doe je dat?
U kunt deze subsidie van 1 t/m 29 juli 2011 elektronisch aanvragen via Mijn dossier. Ga
naar Mijn dossier en log in. Kies in het tabblad Opgeven & Aanvragen voor
subsidieaanvragen. Meesturen: de offerte van uw leverancier, goed gespecificeerd.
Per landbouwonderneming mag u één aanvraag doen. U mag wel voor meerdere
categorieën aanvragen.

Inloggegevens Mijn dossier op tijd regelen
Zorg ervoor dat u voor Mijn dossier op tijd uw gebruikerscode, wachtwoord en TAN-codes
heeft. TAN-codes kunt u aanvragen in Mijn dossier, zodra u uw gebruikerscode en wachtwoord van ELI heeft ontvangen. U kunt ook bij het DR-Loket uw TAN-codes bestellen. Voor
een gebruikerscode en wachtwoord moet u altijd bellen. Neem genoeg tijd om dit te
regelen, er gaan altijd wel een aantal werkdagen over heen.

Daarna dient u subsidie te laten VASTSTELLEN
Nadat u de subsidie heeft aangevraagd, krijgt u van ELI per brief een beslissing op uw
aanvraag (toewijsbrief of afwijsbrief). Als ELI u de subsidie toewijst, betekent dit dat u kunt
rekenen op de subsidie, als u zich aan de voorwaarden houdt. Daarna kunt u met uw
investering aan de slag. U moet na de investeringen actie ondernemen om de subsidie
definitief door ELI vast te laten stellen. Daarvoor moet u vaststelling aanvragen. ELI
neemt binnen acht weken na ontvangst van uw volledige vaststellingsaanvraag een
beslissing.

Wanneer laten vaststellen?
Nadat de investeringen zijn gerealiseerd en betaald kunt u tot 27 september 2013 uw
subsidie laten vaststellen.

Hoe laten vaststellen?
U kunt deze subsidie digitaal laten vaststellen via Mijn dossier. Dit formulier is nu nog niet
beschikbaar.

Wat stuurt u mee?
Facturen waarop prijzen inclusief en exclusief BTW staan vermeld en waarbij het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven. Daarnaast stuurt u de bijbehorende
betaalbewijzen mee waaruit de betaling van de facturen blijkt. Een betaalbewijs is een
kopie van uw bankafschrift, of een printje van uw rekeningoverzicht op internet.
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Na uw vaststellingsaanvraag
Na ontvangst van uw aanvraag controleert Dienst Regelingen of uw aanvraag volledig is
en krijgt u hierop bericht van ELI. Als er gegevens of stukken ontbreken, dan heeft u
maximaal veertien dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren. Binnen
acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag stuurt ELI u een beslissing op uw
aanvraag.

Uitbetaling
Als ELI uw aanvraag voor subsidievaststelling goedkeurt, krijgt u hierover een brief. Hierin
staat het bedrag dat u krijgt. Daarna stort ELI het bedrag binnen enkele weken op uw
rekening

Aanvraag ingediend en dan?
U krijgt direct nadat u de aanvraag via internet heeft verstuurd een ontvangstbevestiging
op uw scherm. Deze print u of slaat u op. U kunt dan nog geen verplichtingen aangaan
(bijvoorbeeld ondertekenen van de offerte).
De volgorde in de afhandeling van uw subsidieaanvraag is als volgt:






u vraagt subsidie aan
ELI beslissing op uw subsidieaanvraag
u bestelt de rijenbemester, als de aanvraag is goedgekeurd
u vraagt vaststelling van uw subsidie aan
ELI beslissing op uw vaststellingsaanvraag

Ontbrekende gegevens aanleveren
Na ontvangst controleert Dienst Regelingen of uw aanvraag volledig is. Als er gegevens of
stukken ontbreken, ontvangt u hierover bericht. U hebt dan maximaal veertien dagen de
tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren. Vervolgens beoordeelt ELI uw
aanvraag.
U kunt ontbrekende gegevens of wijzigingen op uw aanvraag via internet versturen. Dit
gaat sneller dan met de post. Bovendien kan ELI uw aanvulling(en) sneller verwerken. Ga
hiervoor naar Opgeven en aanvragen in Mijn dossier. U hebt uw gebruikerscode en
wachtwoord nodig. Kies voor het formulier Digitaal post versturen. U hebt geen TANcodes nodig.
Beslissing
U ontvangt binnen dertien weken na sluiting van de openstellingperiode een beslissing.
Als ELI uw aanvraag voor subsidie toewijst, krijgt u hierover een brief. In deze toewijsbrief
staat hoeveel subsidie u krijgt. Dan pas kunt u verder aan de slag. Als ELI uw aanvraag
afwijst, krijgt u ook een brief.
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Veelgestelde vragen
Heb ik een bankverklaring nodig bij mijn aanvraag? Nee, u hebt voor deze subsidie
geen bankverklaring nodig.
Kan ik een voorschot aanvragen? Nee, dat is niet mogelijk.
.Als mijn subsidie is toegekend, mag ik dan nog met een andere leverancier in zee
gaan dan de leverancier die op de offerte staat? Ja, er mag gewisseld worden van
leverancier. Wilt u binnen een investeringscategorie alleen van leverancier wisselen en
niet wisselen naar een andere machine of installatie? U hoeft dan geen nieuwe offerte op
te sturen. Het subsidiebedrag mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat bij de subsidietoewijzing is toegekend. Wilt u wel wisselen naar een andere machine of installatie? Lees
dan het antwoord bij de volgende vraag.
Mag ik wisselen naar een andere machine of installatie? Dit mag alleen binnen een
investeringscategorie en voordat u subsidievaststelling heeft aangevraagd. U moet dan
wel een nieuwe offerte opsturen. Het subsidiebedrag mag nooit hoger zijn dan bij de
subsidietoewijzing is toegekend.
Aan welke voorwaarden moet een offerte voldoen? De offerte moet op naam van de
aanvrager staan. De offerte moet afkomstig zijn van de bouwer of de leverancier van de
machine of installatie. Er moet duidelijk in de offerte staan om welke machine(s) en/of
installatie(s) het gaat. De offerte mag nog niet ondertekend zijn. De kosten van de nieuwe
machine(s) en/of installatie(s) moeten uit de offerte blijken. Het is niet voldoende als alleen
een totaalbedrag wordt genoemd.
Kan ik deze subsidie combineren met de subsidie voor Investeringen op het terrein
van energiebesparing en/of de subsidie Marktintroductie energie-innovaties?
U mag alleen categorie 4 niet combineren als u voor één van de machines of installaties
subsidie krijgt uit de twee genoemde regelingen. De andere categorieën mogen wel
gecombineerd worden.
Welke kosten vallen onder de subsidiabele kosten?
Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag zal worden bekeken welke kosten zijn
opgegeven en welke kosten subsidiabel zijn. Daarom is het van belang dat in de
meegestuurde offerte alle kosten zo specifiek mogelijk worden omschreven, exclusief
BTW. Op basis van deze beoordeling kunt u altijd nog beslissen of u wel of niet de
investering gaat uitvoeren.
Wie vraagt deze subsidie aan?
U vraagt deze subsidie aan voor de landbouwonderneming waarvoor de Gecombineerde
opgave 2011 is gedaan.
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