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3  Handleiding Biologische landbouw 
 
 

1 Algemeen 
 
Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2016 
 
Projecten die zijn gericht op “projecten in de categorie biologische landbouw, die zijn gericht op:  

a. het produceren of verwerken van biologische plantaardige landbouwproducten overeenkomstig het 
Landbouwkwaliteitsbesluit 2007; 

b.   het produceren of verwerken van biologische dierlijke landbouwproducten overeenkomstig het 
Besluit dierlijke producten; of 

c.   deelname van producenten van landbouwproducten aan de kwaliteitsregeling in de zin van 
Verordening  (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en 
de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91. 

 
 
Toelichting bij de tekst van de Regeling 
 
Artikel 3 betreft projecten op het gebied van de biologische landbouw. Het begrip biologische 
productiemethode is gedefinieerd in het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en het Besluit dierlijke producten. 
Verwerking van producten uit de biologische landbouw komt ook in aanmerking voor een groenverklaring. 
Onder verwerking wordt verstaan een betekenisvolle verandering van het product, waardoor het product 
beter of tegen een hogere prijs verkocht kan worden. Alleen projecten uitgevoerd door kleine en 
middelgrote ondernemingen in de zin van Bijlage 1 bij Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie 
van 25 juni 2014 komen in aanmerking voor een groenverklaring. Deze categorie is zowel van toepassing 
op bedrijven die al aan alle voor de biologische productiemethode geldende vereisten voldoen, maar ook 
op bedrijven die zich hebben aangemeld en in het proces van omschakeling zitten. 
 
Bij projecten in deze projectcategorie worden de investeringen in vaste activa tot het projectvermogen 
gerekend. Voor producenten van landbouwproducten die zich hebben aangemeld om te gaan voldoen aan 
de eisen die aan de biologische landbouw worden gesteld, maar waarbij geen sprake is van nieuwe 
investeringen in vaste activa, is het toch mogelijk een groenverklaring te krijgen. De hoogte van de 
groenverklaring is dan afgeleid van de vaste kosten die met de deelname aan de kwaliteitsregeling 
gepaard gaat en is gemaximeerd in tijd en in geld. 
 
Relevante definities 
 
– project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en 

werkzaamheden 
– projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en de werkzaamheden 

om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend dienstbaar aan de 
totstandbrenging van een project 

 
Bovenstaande passages zijn letterlijk overgenomen uit de Regeling groenprojecten 2016.  

Zie voor de complete definities en voorwaarden de tekst van de Regeling.  

 
Relevante voorwaarden 
 
- Het projectvermogen bedraagt minimaal € 25.000 
- Voor een project als bedoeld in artikel 3, onderdeel c, komt een bedrag van ten hoogste                      

€ 764.331 per jaar voor een groenverklaring in aanmerking 
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Belangrijke termijnen 
 
- De groenverklaring geldt ten hoogste voor de levensduur van een project maar niet langer dan tien 

jaar.  
- De groenverklaring kan maximaal negen maanden na afgifte in werking treden.  
 
 

2 Het projectplan 
 
Inhoud projectplan 
 
In het projectplan moet u opnemen: 
1. De titel van het project;  
2. De beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project;  
3. De beschrijving van het project;  
4. De financiële gegevens van het project.  
 
Titel van het project 
 
Korte kernachtige beschrijving. 
 
Beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project 
 
Beschrijf de situatie van het bedrijf vóór de aanvang van het project, waaronder het totaal aantal hectaren 
waarvan de projectbeheerder gebruiker is. Noem hierbij tevens de manier van bedrijfsvoering 
(gangbaar/biologisch).  
 
Beschrijving van het project 
 
Deze beschrijving dient de volgende onderdelen te bevatten:  

• De oppervlakte in hectaren en ligging:  
o Als bij de biologische productie landbouwgrond is betrokken dient u per perceel opgave te 

doen van de oppervlakte. De percelen moeten worden genummerd. Geef tevens de ligging 
van de percelen aan op een topografische kaart die u als bijlage bij het projectplan voegt. 

o De oppervlakte van het SKAL-certificaat wordt vergeleken met de het aantal hectares in de 
GDI en het accountantsrapport. Indien deze waarden van elkaar afwijken dient dit 
verklaard te worden.  

• Het doel en het beoogde projectresultaat:  
o Beschrijf het doel en het beoogde projectresultaat aan de hand van de situatie van het 

bedrijf, waaronder het totaal aantal hectaren waarvan de projectbeheerder gebruiker is. 
Geef hierbij ook het aantal hectaren aan dat niet biologisch beteeld wordt na de uitvoering 
van het project.  

• Biologische productiemethode:  
o De maatregelen die getroffen worden om aan alle voor de biologische productiemethode 

geldende voorwaarden te voldoen, zoals bijvoorbeeld een zogenaamd omschakelingsplan.  
• Bedrijfsaansluiting/projectregistratiecertificaten:  

o Indien voor het project reeds wordt voldaan aan alle voor de biologische productiemethode 
geldende voorwaarden, dient een kopie van het bedrijfsaansluitings- dan wel het 
procesregistratiecertificaat Stichting SKAL te worden bijgevoegd.  

• Schriftelijke bevestiging van aanmelding bij Stichting SKAL.  
 
Financiële gegevens van het project 
 
U dient een specificatie en een onderbouwing van het projectvermogen te geven, evenals een 
tijdsplanning. Deze moeten in verband staan met de beschrijving van het project.  
– Vaste activa 
 Geef hierbij de tijdsplanning aan van aankoop en inzet. Als bedrijfsmiddelen niet worden verworven 

maar zelf geproduceerd, dan mogen de kosten daarvan tot de vaste activa worden gerekend. De kosten 
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voor ledenkapitaal, dieren en (de aanplanting van) eenjarige gewassen mogen niet worden 
meegenomen in het projectvermogen. Ook is de aanschaf van grond aan sterke beperkingen gebonden. 

– Projectgebonden investeringssubsidies 
 Eventuele projectgebonden investeringssubsidies moeten op het projectvermogen in mindering worden 

gebracht. Geef in dat geval aan: 
• wie de subsidie verstrekt, 
• volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt, 
• hoe hoog het subsidiebedrag is, 
• wat de status van de aanvraag is (bijv. aangevraagd of goedgekeurd).  

 

Onder artikel 3 onder c wordt het projectvermogen vastgesteld voor de biologische landbouw als er geen 
sprake is van nieuwe investeringen. De hoogte van de groenverklaring is gebaseerd op ‘de kosten die 
worden gemaakt om tot een kwaliteitsregeling waarvoor steun wordt verleend toe te treden en de 
jaarlijkse bijdrage voor deelname aan die kwaliteitsregeling, inclusief, in voorkomend geval, de kosten van 
de controles die nodig zijn om te verifiëren of het productdossier wordt nageleefd’ (art 2, vierenveertigste 
lid, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening). De daadwerkelijke betalingen die zijn gedaan, 
bijvoorbeeld de inschrijfkosten, de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Skal en de kosten van de controles voor 
de certificering, worden als bruto-subsidie-equivalent omgerekend tot een projectvermogen gedurende een 
jaar. Bij daadwerkelijke uitgaven van € 3.000 in een jaar, heeft men recht op een groenverklaring waarin 
het maximale projectvermogen € 764.331 bedraagt. Lagere uitgaven leiden tot een groenverklaring met 
een lager maximaal projectvermogen. 
 
Verplichte bijlagen 
 
Bij de aanvraag dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen:  

• Het projectplan  
• Kopie bedrijfsaansluiting- / procesregistratiebevestiging (SKAL) (indien reeds aanwezig)  
• Schriftelijke bevestiging van aanmelding bij Stichting SKAL.  
• Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen  

 
 
 

 


