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Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds maakt 
bekend dat zij op 4 december 2014 heeft besloten dat de Verordening van 13 
november 2014 van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening 
Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening Subsidieverordening Waddenfonds 2014) 
in werking treedt op 20 december 2014. 

Verordening van 13 november 2014 van het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van 
de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening 
Subsidieverordening Waddenfonds 2014) 
 
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, 
 
gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, 
 
besluit als volgt: 
 
 
Artikel I 
De Subsidieverordening Waddenfonds 2014 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 
Artikel 1.1, onderdeel b, komt te luiden: 
b. Algemene groepsvrijstellingsverordening:  Verordening (EU) Nr. 651/2014  van de 

Europese Commissie van 17 juni 2014; 
 
B 
 
Artikel 1.1, onderdeel j, komt te luiden: 
j.  grote ondernemingen: ondernemingen die niet voldoen aan de criteria voor kleine, 

middelgrote en micro-ondernemingen; 
 
C 
 
Artikel 1.1, onderdeel l, komt te luiden: 
l. kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s): ondernemingen waar minder 

dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het 
jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt. Binnen de categorie kmo's 
is een „kleine onderneming” een onderneming waar minder dan 50 personen 
werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen 
EUR niet overschrijdt. Binnen de categorie kmo’s is een „micro-onderneming” een 
onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de 
jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet overschrijdt; 

 
D 
 
Artikel 1.1, onderdeel p, komt te luiden: 
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Vrijstellingsverordening visserij: Verordening (EG) Nr. 736/2008 van de Europese 
Commissie van 22 juli 2008; 
 
E 
 
Artikel 1.1, onderdeel q, komt te luiden: 
q. MKB Landbouwvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de 

Europese Commissie van 25 juni 2014; 
 
F 
 
In artikel 1.9, tweede lid, wordt <Commissie van de Europese Gemeenschappen> 
vervangen door: Europese Commissie 
 
G 
 
In artikel 2.3, derde lid, wordt <procent> vervangen door: % 
 
 
H 
 
Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van de leden <3 tot en met 10> tot <2 

tot en met 9> 
 
2. Het nieuwe derde lid, onderdeel b, tweede volzin, komt te luiden: Indien het een 

meerjarig project betreft dient de begroting een meerjarenbegroting te zijn; en 
 
I 
 
Artikel 4.5 wordt als volgt gewijzigd: 
1.  Het opschrift komt te luiden: Verantwoording op basis van een verklaring van 

werkelijke kosten en opbrengsten 
 

2.  In het eerste lid wordt <uitgaven en inkomsten> vervangen door: kosten en 
opbrengsten 

 
3. Het tweede lid, aanhef en onderdelen a. en b., komt te luiden: 
 

2. In de verklaring als bedoeld in het eerste lid geeft de subsidie-ontvanger 
aan: 
a.  in hoeverre de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn 

verricht, voorzien van een toelichting; 
b.  in hoeverre aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is 

voldaan; 
 
 
J 
 
Artikel 4.6 wordt gewijzigd als volgt: 
Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: 
 
b. een financieel verslag, waarin in elk geval is opgenomen een opgave van: 
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I. het bedrag van de werkelijke subsidiabele kosten; 
II. het bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, met inbegrip van bijdragen 

van derden, en 
III. het bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage; 

opgesteld conform de aan het besluit tot subsidieverlening ten grondslag liggende 
begroting, inclusief een toelichting op de bedragen. 

 
K 
 
Onder vernummering van de artikelen 4.7 en 4.8 tot respectievelijk 4.9 en 4.10 worden na 
artikel 4.6 twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 4.7 Controleverklaring accountant 
1. De subsidie-ontvanger van een subsidie vanaf € 125.000 geeft opdracht tot 

onderzoek van het financiële verslag aan een accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. De accountant onderzoekt of het financiële verslag voldoet aan de bij of krachtens de 
wet gestelde voorschriften en of het activiteitenverslag, voor zover hij dat verslag kan 
beoordelen, met het financiële verslag verenigbaar is. 

3. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een schriftelijke verklaring 
omtrent de getrouwheid van het financiële verslag. 

4. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van de in het derde lid 
bedoelde verklaring. 

5. Bij de subsidieverlening kan het dagelijks bestuur afwijken van het bepaalde in het 
eerste tot en met het vierde lid. 

 
Artikel 4.8 Onderzoek naleving verplichtingen 
1. Bij de subsidieverlening kan worden bepaald dat de in artikel 4.7, eerste lid, 

bedoelde opdracht tevens strekt tot onderzoek van de naleving van aan de subsidie 
verbonden verplichtingen. 

2. Bij toepassing van het eerste lid gaat de opdracht vergezeld van een bij of krachtens 
wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening vast te stellen aanwijzing over de 
reikwijdte en de intensiteit van de controle. 

3. Bij toepassing van het eerste lid gaat het financiële verslag tevens vergezeld van een 
schriftelijke verklaring van de accountant over de naleving door de subsidie-
ontvanger van de aan de subsidie verbonden verplichtingen. 

 
L 
 
In artikel 5.1.2, eerste lid, onderdeel g wordt <procent> vervangen door: % 
 
M 
 
In artikel 5.2.20, derde lid, wordt < gesteunde> vervangen door: gesubsidieerde 
 
 
N 
 
In de artikelen 5.2.33, derde en vierde lid, artikel 5.2.34, vijfde lid, artikel 5.2.35 en 
artikel 5.2.36, tweede lid wordt <toegekend> vervangen door: verleend 
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O 
 
In artikel 5.2.39, zesde lid wordt <artikel 5.2.38, lid 3, onder f> vervangen door: artikel 
5.2.38, lid 2, onder f. 
 
P 
 
Hoofdstuk 5.3 komt te luiden als volgt: 
 
Hoofdstuk 5.3 Subsidie voor activiteiten die wordt verstrekt met toepassing van 

de MKB Landbouwvrijstellingsverordening.   
 

Artikel 5.3.1 Algemene bepaling 
1. Op dit hoofdstuk is de MKB Landbouwvrijstellingsverordening van toepassing. 
2. Het totaal van de met toepassing van dit hoofdstuk te verstrekken subsidie mag de 

aanmeldingsdrempels als bedoeld in artikel 4 van de MKB Landbouw 
Vrijstellingsverordening niet overschrijden. 

 
Artikel 5.3.2 Begripsbepalingen 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  
a. advies: de volledige advisering in het kader van een en hetzelfde contract; 
b. afzet van landbouwproducten: het in voorraad hebben of uitstallen met het oog op 

het verkopen, te koop aanbieden, leveren of op enige andere wijze verhandelen, 
met uitzondering van de eerste verkoop door een primaire producent aan 
wederverkopers of verwerkingsbedrijven en alle activiteiten waarmee een product 
voor een dergelijke eerste verkoop wordt voorbereid; verkoop door een primaire 
producent aan eindverbruikers wordt als afzet van landbouwproducten beschouwd 
indien die verkoop plaatsvindt in speciaal daarvoor bestemde afzonderlijke 
ruimten; 

c. arm's length: de voorwaarden van de transactie tussen de contractpartijen wijken 
niet af van die welke zouden worden overeengekomen tussen onafhankelijke 
ondernemingen en behelzen geen enkele vorm van heimelijke verstandhouding. 
Iedere transactie die voortvloeit uit een open, transparante en onvoorwaardelijke 
procedure wordt geacht te voldoen aan het arm's length-beginsel; 

d. biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen: biobrandstoffen die zijn 
geproduceerd uit granen en andere zetmeelrijke gewassen, suikers en oliegewassen 
als omschreven in het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de 
kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 
2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen; 

e. investeringen om aan een Unienorm te voldoen: investeringen die worden gedaan 
om na het verstrijken van de in de wetgeving van de Unie vastgestelde 
overgangsperiode aan een Unienorm te voldoen; 

f. jonge landbouwer: persoon die op de datum van indiening van de subsidieaanvraag 
niet ouder is dan 40 jaar, over adequate vakbekwaamheid en deskundigheid 
beschikt en zich voor het eerst op een landbouwbedrijf vestigt als bedrijfshoofd van 
dat bedrijf; 

g. kapitaalwerken: werkzaamheden die door de landbouwer zelf of door de 
werknemers van de landbouwer worden uitgevoerd en activa creëren; 

h. landbouwbedrijf:  een eenheid die grond, gebouwen en voorzieningen omvat die 
voor de primaire landbouwproductie worden gebruikt; 
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i. landbouwproduct: de in bijlage I bij het VWEU vermelde producten, met 
uitzondering van de visserij- en aquacultuurproducten die zijn vermeld in bijlage I 
bij Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad; 

j. landbouwsector: alle ondernemingen die actief zijn in de primaire 
landbouwproductie, de verwerking en de afzet van landbouwproducten; 

k. primaire landbouwproductie: de productie van in bijlage I bij het VWEU vermelde 
producten van de bodem en van de veehouderij die geen verdere bewerking hebben 
ondergaan die de aard van deze producten wijzigt; 

l. Unienorm: verplichte, in de wetgeving van de Unie vastgestelde norm die het niveau 
aangeeft dat de individuele ondernemingen moeten halen, met name wat milieu, 
hygiëne en dierenwelzijn betreft; op Unieniveau vastgestelde normen of 
doelstellingen die bindend zijn voor de lidstaten, maar niet voor individuele 
ondernemingen, worden evenwel niet als Unienormen beschouwd; 

m. verwerking van landbouwproducten: elke bewerking van een landbouwproduct die 
een product oplevert dat nog steeds een landbouwproduct is, met uitzondering van 
activiteiten op het landbouwbedrijf die nodig zijn om een dierlijk of plantaardig 
product klaar te maken voor de eerste verkoop; 

n. verwerking van landbouwproducten tot niet-landbouwproducten: elke bewerking 
van een landbouwproduct die een product oplevert dat niet wordt vermeld in 
bijlage I bij het VWEU. 

 
 
Titel 5.3.1 Subsidie voor kleine en middelgrote ondernemingen die actief 

zijn in de primaire landbouwproductie, de verwerking en de 
afzet van landbouwproducten 

 
Paragraaf 5.3.1 Subsidie voor met de primaire landbouwproductie verband 

houdende investeringen in materiële of immateriële activa op 
landbouwbedrijven  

 
Artikel 5.3.3 Subsidiabele activiteit 
1. Met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in 

materiële of immateriële activa op landbouwbedrijven. 
2. De investering mag worden verricht door een of meer begunstigden of betrekking 

hebben op materiële of immateriële activa die door een of meer begunstigden 
worden 
gebruikt. 

3. De investering is gericht op ten minste één van de volgende doelstellingen: 
a. de verbetering van de algehele prestatie en duurzaamheid van het 

landbouwbedrijf, met name door een verlaging van de productiekosten of 
de verbetering en omschakeling van de productie;  

b. de verbetering van het natuurlijke milieu, de hygiëneomstandigheden of de 
normen inzake dierenwelzijn, voor zover de investering verder gaat dan de 
geldende Unienormen;  

c. de aanleg en verbetering van infrastructuur in verband met de ontwikkeling, 
aanpassing en modernisering van de landbouw, inclusief op het gebied van 
de toegankelijkheid van landbouwgrond, ruilverkaveling en verbetering van 
land en de voorziening en besparing van energie en water;  

d. de verwezenlijking van agromilieuklimaatdoelstellingen, waaronder die in 
verband met de staat van instandhouding van de biodiversiteit van soorten 
en habitats, en de vergroting van de maatschappelijke belevingswaarde van 
een Natura 2000-gebied of van andere systemen met hoge natuurwaarde, 
als bepaald in de nationale of regionale 
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plattelandsontwikkelingsprogramma's van de lidstaten, voor zover het om 
niet-productieve investeringen gaat;  

4. De investering kan verband houden met de productie, op het landbouwbedrijf, van 
biobrandstoffen of van energie uit hernieuwbare bronnen, mits die productie niet 
groter is dan het gemiddelde jaarlijkse brandstof- of energieverbruik van het 
betrokken bedrijf. 

5. Investeringen in installaties die vooral tot doel hebben elektriciteit op te wekken uit 
biomassa, komen niet voor subsidie in aanmerking, tenzij een door het bevoegd 
gezag te bepalen minimumpercentage aan warmte-energie wordt gebruikt.  

6. Het bevoegd gezag stelt voor de verschillende types installaties drempelwaarden 
vast voor het maximale aandeel granen en andere zetmeelrijke gewassen, suikers 
en oliehoudende gewassen dat mag worden gebruikt voor de productie van bio- 
energie, waaronder biobrandstoffen. De subsidie voor investeringen in bio-
energieprojecten blijft beperkt tot bio-energie die voldoet aan de toepasselijke 
duurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd in de wetgeving van de Unie, waaronder 
artikel 17, leden 2 tot en met 6, van Richtlijn 2009/28/EG. 

7. De subsidie mag niet worden beperkt tot specifieke landbouwproducten en moet 
dus ter beschikking worden gesteld van alle sectoren van de primaire 
landbouwproductie, van de hele sector plantaardige productie of van de hele sector 
dierlijke productie. Het bevoegd gezag mag echter bepaalde producten uitsluiten 
vanwege overcapaciteit op de interne markt of een gebrek aan afzetmogelijkheden. 

8. Er mag geen subsidie worden verleend in verband met: 
a. de aankoop van productierechten, betalingsrechten en eenjarige gewassen; 
b. de aanplant van eenjarige gewassen; 
c. afwateringswerkzaamheden; 
d. investeringen om aan de geldende Unienormen te voldoen, met uitzondering 

van subsidie voor jonge landbouwers gedurende ten hoogste 24 maanden 
na de datum van vestiging; 

e. de aankoop van dieren. 
9. De subsidie mag niet worden verleend in strijd met de in Verordening (EU) nr. 

1308/2013 vastgestelde verboden of beperkingen, zelfs niet als die verboden en 
beperkingen uitsluitend betrekking hebben op de subsidie van de Unie waarin die 
verordening voorziet. 

10. Met ingang van 1 januari 2017 wordt op het gebied van irrigatie slechts subsidie 
verleend voor zover het bevoegd gezag, met betrekking tot het 
stroomgebiedsdistrict waar de investering plaatsvindt, zorgt voor een bijdrage van 
de diverse watergebruikssectoren aan de terugwinning van de kosten van 
waterdiensten door de landbouwsector overeenkomstig artikel 9, lid 1, eerste 
streepje, van Richtlijn 2000/60/EG, in voorkomend geval rekening houdend met de 
sociale, ecologische en economische gevolgen van de terugwinning en met de 
geografische en klimatologische omstandigheden van de betrokken regio of regio's. 

 
Artikel 5.3.4 Subsidiabele kosten en hoogte van de subsidie 
1. De in aanmerking komende kosten zijn: 

a. de kosten van de bouw, verwerving, inclusief leasing, of verbetering van 
onroerende goederen, waarbij grond alleen in aanmerking komt voor zover 
de kosten daarvan niet hoger zijn dan 10% van de totale in aanmerking 
komende kosten van de betrokken concrete actie;  

b. de kosten van de koop of huurkoop van machines en uitrusting, tot 
maximaal de marktwaarde van de activa;  

c. de algemene kosten in verband met de onder (a) en (b) bedoelde uitgaven, 
zoals voor het inschakelen van architecten, ingenieurs en adviseurs en voor 
advies over ecologische en economische duurzaamheid, met inbegrip van 
haalbaarheidsstudies; haalbaarheidsstudies blijven in aanmerking komen, 
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zelfs wanneer op basis van de resultaten daarvan geen uitgaven uit hoofde 
van het bepaalde onder (a) en (b) worden gemaakt;  

d. de aankoop of ontwikkeling van computersoftware en de verwerving van 
octrooien, licenties, auteursrechten en handelsmerken; 

e. uitgaven voor niet-productieve investeringen in verband met de in artikel 
5.3.3, lid 3, onder d, bedoelde doelstellingen;  

f. als het gaat om irrigatie: de kosten van investeringen die aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

i) voor het hele gebied waarin de investering wordt uitgevoerd en 
andere gebieden waarin deze investering gevolgen voor het milieu 
kan hebben, wordt een stroomgebiedbeheerplan als vereist in artikel 
13 van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad 
aan de Commissie toegezonden. De maatregelen die in het kader van 
het stroomgebiedbeheerplan overeenkomstig artikel 11 van die 
richtlijn worden uitgevoerd en voor de landbouwsector van belang 
zijn, worden in het betrokken maatregelenprogramma omschreven. 
Een watermetingssysteem voor de meting van het waterverbruik op 
het niveau van de gesubsidieerde investering is beschikbaar of wordt 
beschikbaar gesteld als onderdeel van de investering; 

ii) de investering leidt tot een daling van het voorafgaande 
waterverbruik met ten minste 25%; 

2. Wat het bepaalde onder f betreft, komen zowel investeringen die betrekking 
hebben op grond- of oppervlaktewaterlichamen waarvan de toestand, om redenen 
in verband met de waterhoeveelheid, in het betrokken stroomgebiedbeheerplan is 
aangemerkt als minder dan goed, als investeringen die leiden tot een netto-
uitbreiding van het geïrrigeerde areaal met gevolgen voor een bepaald grond- of 
oppervlaktewaterlichaam, echter niet in aanmerking voor subsidie op grond van dit 
artikel. De in de bovenstaande punten f, i en ii vermelde voorwaarden zijn niet van 
toepassing op een investering in een bestaande installatie die enkel gevolgen heeft 
voor de energie-efficiëntie, op een investering voor het aanleggen van een reservoir 
of op een investering in het gebruik van gerecycleerd water die geen gevolgen heeft 
voor een bepaald grond- of oppervlaktewaterlichaam; 

3. Andere dan de in lid 1, onder a en b, bedoelde kosten in verband met een 
leasingcontract, zoals de marge voor de leasinggever, kosten van de 
herfinanciering van rente, overheadkosten en verzekeringspremies worden niet als 
in aanmerking komende kosten beschouwd. 

4. Werkkapitaal wordt niet beschouwd als subsidiabele kosten. 
5. De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van het bedrag van de in aanmerking 

komende kosten. 
6. Het in lid 5 bedoelde percentage mag met 20 procentpunten worden verhoogd 

voor: 
a. jonge landbouwers of landbouwers die zich hebben gevestigd in de periode 

van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de subsidieaanvraag;  
b. collectieve investeringen, zoals opslagfaciliteiten die door een groep 

landbouwers worden gebruikt of installaties waar de landbouwproducten 
vóór de afzet worden klaargemaakt, en geïntegreerde projecten die 
betrekking hebben op diverse maatregelen op grond van Verordening (EU) 
nr. 1305/2013, met inbegrip van die in verband met een fusie van 
producentenorganisaties;  

c. investeringen in gebieden met natuurlijke en andere specifieke beperkingen;  
d. concrete acties die in het kader van het Europees innovatiepartnerschap (EIP) 

worden gefinancierd, zoals investeringen in een nieuwe stal waardoor een 
nieuwe vorm van huisvesting van dieren kan worden getest die is ontwikkeld 
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in een operationele groep van landbouwers, wetenschappers en niet-
gouvernementele dierenwelzijnsorganisaties;  

e. investeringen om het natuurlijke milieu, de hygiëneomstandigheden of de 
normen inzake dierenwelzijn te verbeteren, als bedoeld in artikel 5.3.3, lid 
3, onder b; in dit geval geldt het in dit lid vastgestelde verhoogde 
percentage alleen voor extra kosten die moeten worden gemaakt om een 
hoger niveau dan de geldende Unienormen te halen, maar niet tot een 
verhoging van de productiecapaciteit leiden. 

7. Voor niet-productieve investeringen als bedoeld in artikel 5.3.3, lid 3, onder d, 
bedraagt de steunintensiteit ten hoogste 90%.  

 
Artikel 5.3.5 Voorwaarden 
1. Indien de investering wordt gedaan voor de productie van biobrandstoffen, mag de 

productiecapaciteit van de productie- installaties niet groter zijn dan de hoeveelheid 
brandstoffen die overeenstemt met het jaarlijkse gemiddelde brandstofverbruik van 
het landbouwbedrijf en mogen de geproduceerde biobrandstoffen niet op de markt 
worden verkocht. 

2. Als wordt geïnvesteerd voor de productie, op het landbouwbedrijf, van thermische 
energie en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, mogen de productie-installaties 
slechts voorzien in de eigen energiebehoeften van de begunstigde en mag de 
productiecapaciteit van die installaties niet groter zijn dan de hoeveelheid 
brandstoffen die overeenstemt met het gecombineerde gemiddelde jaarlijkse 
energieverbruik van thermische energie en elektriciteit van het landbouwbedrijf, 
met inbegrip van het landbouwhuishouden. De verkoop van elektriciteit aan het net 
is slechts toegestaan binnen de jaarlijkse limiet van het eigen verbruik.  

3. Wanneer de investering door meer begunstigden wordt uitgevoerd om in hun eigen 
behoefte aan biobrandstof en energie te voldoen, is het gemiddelde jaarlijkse 
verbruik de som van het gemiddelde jaarlijkse verbruik van alle begunstigden.  

4. De investeringen in infrastructuur voor hernieuwbare energie die energie verbruikt 
of produceert, moeten voldoen aan minimumnormen voor energie-efficiëntie, 
indien dergelijke normen op nationaal niveau bestaan. 

5. Subsidie voor investeringen waarvoor krachtens Richtlijn 2011/92/EU een 
milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd, wordt slechts verleend op 
voorwaarde dat die beoordeling is uitgevoerd en de vergunning voor het betrokken 
investeringsproject is verleend vóór de datum van de toekenning van de subsidie. 

 
Paragraaf 5.3.2 Investeringssubsidie in verband met de verwerking en de afzet 

van landbouwproducten 
 
Artikel 5.3.6 Subsidiabele activiteit 
1. Investeringen in materiële activa of immateriële activa die betrekking hebben op de 

verwerking of de afzet van landbouwproducten. 
2. Investeringen in verband met de productie van biobrandstoffen op basis van 

voedingsgewassen, komen niet in aanmerking voor subsidie. 
3. Er wordt geen subsidie verleend voor investeringen om aan de geldende 

Unienormen te voldoen. 
4. Subsidie wordt niet verleend in strijd met de in Verordening (EU) nr. [1308/2013] 

vastgestelde verboden of beperkingen, ook niet als die verboden en beperkingen 
uitsluitend betrekking hebben op de subsidie van de Unie waarin die verordening 
voorziet. 

 
Artikel 5.3.7 Subsidiabele kosten en hoogte van de subsidie 
1. De in aanmerking komende kosten zijn: 
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a. de kosten van de bouw, verwerving, inclusief leasing, of verbetering van 
onroerende goederen, waarbij grond alleen in aanmerking komt voor zover 
de kosten daarvan niet hoger zijn dan 10% van de totale in aanmerking 
komende kosten van de betrokken concrete actie;  

b. de kosten van de koop of huurkoop van machines en uitrusting, tot 
maximaal de marktwaarde van de activa;  

c. algemene kosten in verband met de onder a en b bedoelde uitgaven, zoals 
voor het inschakelen van architecten, ingenieurs en adviseurs en voor advies 
over ecologische en economische duurzaamheid, met inbegrip van 
haalbaarheidsstudies, haalbaarheidsstudies blijven in aanmerking komen, 
zelfs wanneer op basis van de resultaten daarvan geen uitgaven uit hoofde 
van het bepaalde onder a en b worden gemaakt;  

d. de aankoop of ontwikkeling van computersoftware en de verwerving van 
octrooien, licenties, auteursrechten en handelsmerken. 

2. Andere dan de in lid 1, onder a en b, bedoelde kosten in verband met een 
leasingcontract, zoals de marge voor de leasinggever, kosten van de 
herfinanciering van rente, overheadkosten en verzekeringspremies worden niet als 
in aanmerking komende kosten beschouwd. 

3. Werkkapitaal wordt niet beschouwd als subsidiabele kosten. 
4. De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van het bedrag van de in aanmerking 

komende kosten. 
5. Het in lid 4 bedoelde percentage mag met 20% worden verhoogd voor concrete 

acties: 
a. in verband met een fusie van producentenorganisaties; 
b. die worden gesubsidieerd in het kader van het EIP. 

 
Artikel 5.3.8 Voorwaarde 
Subsidie voor investeringen waarvoor krachtens Richtlijn 2011/92/EU een 
milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd, wordt slechts verleend op voorwaarde 
dat die beoordeling is uitgevoerd en de vergunning voor het betrokken investeringsproject 
is verleend vóór de datum van de toekenning van de individuele subsidie. 
 
 
Titel 5.3.2 Investeringssubsidie voor de instandhouding van cultureel en 

natuurlijk erfgoed op landbouwbedrijven 
 
Artikel 5.3.9 Subsidiabele activiteit 
Investeringen ten behoeve van de instandhouding van op het landbouwbedrijf gelegen 
cultureel en natuurlijk erfgoed. De subsidie wordt verleend voor cultureel en natuurlijk 
erfgoed in de vorm van natuurlijke landschappen en gebouwen dat door de bevoegde 
openbare autoriteiten formeel als cultureel of natuurlijk erfgoed is erkend.  
 
Artikel 5.3.10  Subsidiabele kosten en hoogte van de subsidie 
1. De in aanmerking komende kosten voor de instandhouding van cultureel en 

natuurlijk erfgoed:  
a) kosten van investeringen in materiële activa;  
b) kapitaalwerken.  

2. De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de in aanmerking komende kosten.  
3. De subsidie voor kapitaalwerken bedraagt ten hoogste 10.000 EUR per jaar. 
 
 
Titel 5.3.3  Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector 
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Artikel 5.3.11  Subsidiabele activiteit 
1. Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector.  
2. De subsidie wordt rechtstreeks aan de organisatie voor onderzoek en 

kennisverspreiding verleend. De subsidie wordt niet verleend in de vorm van op de 
prijs van de landbouwproducten gebaseerde betalingen aan ondernemingen die 
actief zijn in de landbouwsector. 

 
 
Artikel 5.3.12  Subsidiabele kosten en hoogte van de subsidie 
1. De in aanmerking komende kosten zijn:  

a. personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend 
personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;  

b. kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze wordt 
gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens 
hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de 
afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, 
berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in 
aanmerking komende kosten beschouwd;  

c. kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt 
voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten 
overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens 
algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende 
kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de 
commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in 
aanmerking;  

d. kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-
voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door 
externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige 
diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;  

e. extra algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor 
materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project 
voortvloeien.  

2. De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de in aanmerking komende kosten. 
 
Artikel 5.3.13  Voorwaarden 
1. Het gesubsidieerde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de 

betrokken specifieke landbouwsector of -subsector actief zijn.  
2. Vóór de begindatum van het gesubsidieerde project wordt op het internet de 

volgende informatie bekendgemaakt:  
a. dat het gesubsidieerde project wordt uitgevoerd;  
b. de doelstellingen van het gesubsidieerde project;  
c. de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het 

gesubsidieerde project worden verwacht;  
d. de plaats waar de van het gesubsidieerde project verwachte resultaten op 

het internet zullen worden bekendgemaakt;  
e. de vermelding dat de resultaten van het gesubsidieerde project gratis 

beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke 
landbouwsector of -subsector actief zijn.  

3. De resultaten van het gesubsidieerde project worden op internet beschikbaar 
gesteld vanaf de einddatum van het gesubsidieerde project of vanaf de datum 
waarop informatie over die resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke 
organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op 
internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het 
gesubsidieerde project.  
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Q 
 
In de artikelen 5.4.3, tweede lid, 5.4.5, tweede lid, 5.4.7, tweede lid en 5.4.9, derde lid 
wordt <procent> vervangen door: % 
 
 
Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad van de provincie 

Fryslân en tevens gepubliceerd in de provinciale bladen van de provincies 
Groningen en Noord-Holland en op de website van het Waddenfonds. 

2. Deze verordening treedt in werking op een door het Dagelijks Bestuur te bepalen 
tijdstip. Het besluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad van de provincie 
Fryslân en tevens gepubliceerd op de website van het Waddenfonds. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 1e Wijzigingsverordening 
Subsidieverordening Waddenfonds 2014. 
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Toelichting 
 
Algemeen 
 
Op 30 juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 
(hierna: de Subsidieverordening) vastgesteld. De verordening is op 4 juli 2014 in werking 
getreden. 
 
In de Subsidieverordening is hoofdstuk 5.3 gereserveerd voor activiteiten die met 
toepassing van de door de Europese Commissie vastgestelde MKB 
Landbouwvrijstellingsverordening voor subsidie in aanmerking kunnen worden gebracht.  
Op 25 juni 2014 heeft de Europese Commissie een nieuwe vrijstellingsverordening 
vastgesteld. De voor de Subsidieverordening relevante onderdelen van deze 
vrijstellingsverordening konden daardoor niet tijdig in de vastgestelde tekst worden 
verwerkt.  
 
Met deze wijzigingsverordening wordt hoofdstuk 5.3 alsnog ingevuld. Daarnaast is van de 
gelegenheid gebruikt gemaakt om enkele tekstuele verbeteringen aan te brengen en een 
onjuiste verwijzing te herstellen.  
 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel I, onderdelen B en C 
In de vigerende Subsidieverordening is in artikel 1.1 ‘Begripsbepalingen’ een definitie 
opgenomen voor ‘grote ondernemingen’ en ‘kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen’. In beide begrippen wordt verwezen naar bijlage I van de Algemene 
groepsvrijstellingsverordening.  
Met het invoegen van hoofdstuk 5.3 is het nodig deze definities te wijzigen. In de MKB 
Landbouw Vrijstellingsverordening, waarin deze begrippen ook voorkomen, wordt 
namelijk uitdrukkelijk verwezen naar bijlage I van deze vrijstellingsverordening. Met deze 
wijziging wordt gekozen voor een inhoudelijke omschrijving die voldoet aan zowel de 
Algemene groepsvrijstellingsverordening als de MKB Landbouw Vrijstellingsverordening. 
 
Artikel I, onderdelen A, D en E 
Met deze wijziging wordt de begripsomschrijving van de MKB 
Landbouwvrijstellingsverordening ingevoegd en de begripsomschrijvingen van de 
Algemene groepsvrijstellingsverordening en de Vrijstellingsverordening Visserij in lijn 
daarmee aangepast 
 
Artikel I, onderdelen F, G, I, L tot en met N en Q  
Tekstuele verbeteringen. Voor onderdeel I wordt aangesloten bij de terminologie die 
wordt gebruikt in de door de minister van Algemene Zaken vastgestelde Aanwijzingen 
voor de subsidieverstrekking. 
 
Artikel I, onderdeel H 
Het tweede lid, waarin is bepaald dat aanvragen die buiten de aanvraagperiode zijn 
ingediend buiten behandeling worden gelaten, kan vervallen. Het vraagstuk van voortijdig 
ingediende aanvragen wordt voldoende bestreken door artikel 4:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Aanvragen die na de aanvraagperiode worden ontvangen kunnen worden 
geweigerd, omdat ze niet voldoen aan het bepaalde in het Openstellingsbesluit.  
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Artikel I, onderdelen J en K 
De huidige verordening regelt dat bij de verantwoording van een subsidie vanaf € 
125.000,- een activiteitenverslag en een financieel verslag wordt overgelegd. Onderdeel b 
van artikel 4.6 wordt met deze wijziging zodanig aangepast, dat het financieel verslag het 
spiegelbeeld is van de begroting die aan de subsidieverlening ten grondslag ligt.  
 
Onderdeel van het financieel verslag is een verklaring van een accountant als bedoeld in 
artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Wat die verklaring precies 
omvat is niet omschreven. Met het invoegen van twee nieuwe bepalingen wordt daar 
concreet invulling aan gegeven.  Met het nieuwe artikel 4.7 wordt de controleverklaring van 
de accountant meer geconcretiseerd, in lijn met artikel 4:78 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Via de weg van artikel 1:13 van de subsidieverordening, op grond waarvan 
het dagelijks bestuur ten behoeve van de subsidieverstrekking formulieren en modellen 
kan vaststellen, kan de inhoud van het controleprotocol nader worden ingevuld. 
 
De vraag onder welke omstandigheden kan worden afgezien van een accountantsverklaring 
is moeilijk in het algemeen te beantwoorden. Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid 
van het dagelijks bestuur voor de controle op een rechtmatige en doelmatige besteding 
van de gelden. Aan die verantwoordelijkheid wordt gestalte gegeven door enerzijds de 
subsidie-ontvanger toereikende informatieverplichtingen op te leggen en anderzijds door 
in beginsel een accountantsverklaring te eisen. 
Of op het beginsel dat een accountantsverklaring vereist is, een uitzondering kan worden 
gemaakt hangt voor een deel af van de kwaliteit van de informatieverplichtingen en de 
informatieverstrekking door de subsidie-ontvanger die op basis van die verplichtingen 
plaatsvindt. Indien het dagelijks bestuur in staat is om aldus zelf een oordeel te vellen over 
de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de subsidiegelden, kan dat 
aanleiding zijn om van het eisen van een accountantsverklaring af te zien. 
Van belang is ook de mate waarin het dagelijks bestuur beschikt over voldoende 
deskundigheid om de door de subsidie-ontvanger verstrekte informatie te beoordelen. 
 
Met het invoegen van het nieuwe artikel 4.8 wordt een element toegevoegd aan de 
controleverklaring. De accountant van de subsidie-ontvanger kan ingevolge dit artikel een 
taak toebedeeld krijgen bij de controle op de naleving van de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. Het dagelijks bestuur zal in dat geval een aanwijzing moeten geven over 
de reikwijdte en de intensiteit van de controle, een zogenaamd controleprotocol. Dit 
protocol bevat een nadere uitwerking van de informatieverplichtingen die aan de subsidie-
ontvanger inzake het afleggen van rekening en verantwoording zijn opgelegd. Daarnaast 
schrijft het protocol voor welke aandacht de accountant moet besteden aan de naleving 
van (bepaalde) subsidieverplichtingen en eventueel welke mate van nauwkeurigheid 
(tolerantie) de accountant daarbij moet betrachten. Hierbij kan in het bijzonder worden 
gedacht aan uit een oogpunt van misbruik en oneigenlijk gebruik gevoelige 
verplichtingen. 
Bij het opstellen van dit protocol zal enerzijds rekening moeten worden gehouden met de 
specifieke deskundigheid van de accountant en anderzijds met wat uit 
doelmatigheidsoverwegingen in verband met de kosten van accountantscontrole zinvol is. 
 
Artikel I, onderdeel O 
Herstel van een onjuiste verwijzing. 
 
Artikel I, onderdeel P 
Met deze wijziging wordt hoofdstuk 5.3 ingevoegd. 
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Artikel II 
Technische bepalingen die de bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel regelen.  
In artikel 9 , eerste lid van de MKB Landbouw Vrijstellingsverordening is bepaald dat 
uiterlijk tien werkdagen vóór de datum van inwerkingtreding hoofdstuk 5.3 moet worden 
gemeld bij de Europese Commissie, volgens een daarvoor voorgeschreven procedure. 
Anders gezegd: tussen de datum van deze melding en de inwerkingtreding van de 
wijzigingsverordening moet ten minste 10 werkdagen liggen. In de regel wordt de 
inwerkingtreding gekoppeld aan de bekendmaking. In dit geval is er voor gekozen het 
moment van inwerkingtreding in handen te leggen van het dagelijks bestuur, die dat 
moment kan afstemmen op het afronden van voormelde meldingsprocedure.  
 
In het overgangsrecht in de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 is bepaald dat 
aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van die verordening de 
Subsidieverordening Waddenfonds 2012 (en het Pioniersprogramma Waddenfonds 2012-
2013) van toepassing blijft. 
 
Deze wijzigingsverordening is dus alleen van toepassing op aanvragen die vallen onder 
het bereik van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014. Voor die aanvragen 
heeft de wijzigingsverordening  in termen van wetgevingstechniek ‘onmiddellijke werking’. 
De wijzigingen die met deze verordening worden aangebracht gelden met andere woorden 
voor alle besluiten in de keten van subsidieverstrekking 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 
Uitgegeven op 10 december 2014. 
 
 
 
 


