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In deze leeswijzer staan aanwijzingen voor het lezen en 

begrijpen van de gegevens van de gemeenschappelijk 

landbouwsubsidies (GLB-subsidies) uit de databank.  

 

U leest meer over de verleende subsidies uit het Europees 

Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) op de 

informatiepagina Openbaarmaking EFMZV-subsidies. 

EFMZV is de opvolger van het Europees Visserijfonds (EVF). 

 

Zoekfunctie databank 2020 Europese landbouw- 

subsidies 

In de databank vindt u specifieke subsidiegegevens. Met 

de zoekfunctie kunt u zoeken op: 

− subsidie 

− naam 

− gemeente waar de subsidieontvanger woont of 

staat ingeschreven 

− postcode 

− provincie 

− bedrag, het voor het Europees Landbouw 

Garantie Fonds (ELGF) en het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 

(ELFPO) betaalde bedrag 

 

De zoekresultaten kunt u rangschikken op: 

- naam (alfabetisch) 

- hoogte van bedrag  

 

Wilt u alle ontvangen bedragen voor het ELGF en ELFPO bij 

elkaar opgeteld zien? Selecteer de optie 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en vink de 

zoekfunctie Bedragen per begunstigde bij elkaar optellen 

aan.  

 

Openbaarmaking, privacy 
en gebruik van 
persoonsgegevens 
 

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 december 2013 verplicht de 

lidstaten tot openbaarmaking van de GLB-gegevens over 

de periode 16 oktober 2019 tot en met 15 oktober 2020.  

 

Voor de openbaarmaking van de subsidiegegevens over 

het GLB golden sinds 2008 een paar voorwaarden op 

grond van verordening (EG) nr. 259/2008 van de 

Commissie van 18 maart 2008. In 2010 is dit kader 

gewijzigd met een uitspraak van het Europese Hof van 

Justitie in de zaken C-92/09 en C-93/09. Hierin is voor het 

ELGF en ELFPO bepaald dat de bepalingen over 

openbaarmaking in bovengenoemde EU- regelgeving niet 

langer voor natuurlijke personen gelden. De 

unierechtelijke basis onder de openbaarmaking van GLB-

subsidiegegevens van natuurlijke personen is daarmee 

eerst komen te vervallen. De Europese Commissie heeft de 

lidstaten gevraagd om de openbaarmaking van de 

gegevens van natuurlijke personen, die financiële 

middelen hebben ontvangen uit het ELGF en ELFPO, op te 

schorten. Daarom werden deze gegevens de afgelopen 

jaren niet openbaar gemaakt.  

 

De Verordening (EU) nr. 1306/2013 verplicht nu ook weer 

tot openbaarmaking van de gegevens van natuurlijke 

personen. In de overwegingen 69 tot en met 87 van die 

verordening worden de redenen beschreven die aan dat 

besluit ten grondslag liggen. Er is een uitzondering 

opgenomen voor begunstigden die in dat jaar minder dan 

€ 1.250 steun hebben ontvangen. Dan worden de 

gegevens geanonimiseerd. 

 

Deze gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden 

worden gebruikt. De verwerking van de persoonsgegevens 

is gemeld in de zin van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG).  In deze melding staat meer 

informatie over welke soorten persoonsgegevens worden 

verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er 

met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk 

is voor de verwerking ervan. De melding kunt u op de site 

bekijken. Meer informatie over bescherming van 

persoonsgegevens leest u op de pagina Openbaarmaking 

Europese subsidiegegevens onder Privacy .  

 

Subsidiegegevens 2020 

De landbouwsubsidiegegevens (GLB) gaan over het EU-

boekjaar 2020. Dit boekjaar loopt van 16 oktober 2019 tot 

en met 15 oktober 2020. 

 

De volgende gegevens zijn openbaar over de GLB-

subsidies: 

− De voornaam en de familienaam (bij een 

natuurlijk persoon) of de volledige naam van de 

rechtspersoon, postcode en gemeente waar de 

begunstigde is ingeschreven. 

− De regeling of de boekhoudkundige post waar 

de subsidie voor is. 

 

Meer over de subsidies: 

− Op grond van het Europees Landbouw Garantie 

Fonds: het bedrag aan rechtstreekse betalingen 

en het bedrag aan andere betalingen per 

maatregel. 

− Op grond van het Europees Landbouwfonds 

voor Plattelandsontwikkeling: het totale bedrag 

aan EU-financiering per maatregel. 

− De som van alle ontvangsten / betalingen van 

alle maatregelen van het Europees 

Landbouwgarantiefonds en het Europees Fonds 

voor Plattelandsontwikkeling. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij/eu-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij/openbaarmaking-efmzv-subsidies
https://mijn.rvo.nl/openbaarmaking-europese-subsidiegegevens
https://mijn.rvo.nl/openbaarmaking-europese-subsidiegegevens


 

Naam, postcode en gemeente waar de 

subsidieontvanger woont of staat ingeschreven  

Eén bedrijf of instelling kan bij verschillende regelingen 

staan. Ook kan een bedrijf meer adressen of 

rechtspersonen (BV, NV, Stichting) hebben. Dit is 

bijvoorbeeld zo bij moederdochter-constructies. Hierdoor 

is het onmogelijk om één totaalbedrag te krijgen als 

onbekend is welke adressen het bedrijf heeft of uit welke 

rechtspersonen het hele bedrijf bestaat. 

 

Steunbedragen 

In de databank worden per regeling de door begunstigden 

ontvangen (steun)bedragen gepubliceerd. Hiervan zijn de 

betaalde heffingen, kortingen of terugbetaalde bedragen 

voor dezelfde regeling afgetrokken. Dit betekent dat er in 

een enkel geval een negatief bedrag (bijvoorbeeld als 

gevolg van een heffing) staat in de databank. 

 

De bedragen geven geen inzicht in de vermogenspositie 

van de ontvanger. Er valt niet uit af te leiden wat het 

banksaldo is. Daarnaast geven de steunbedragen géén 

inzicht in de inkomenspositie van de ontvanger. Zij geven 

slechts één inkomenscomponent weer, maar bieden geen 

inzicht in de verhouding van deze component tot overige 

inkomenscomponenten. De cijfers zeggen ook niets over 

de uitgaven, winst of verlies van het bedrijf of de instelling. 

Bij uitbetalingen kunnen grote bedragen aan bedrijven zijn 

uitgekeerd. Een paar van die bedrijven zijn coöperaties 

waarvan de boeren eigenaar zijn. De uitgekeerde subsidie 

komt de winst ten goede en deze winst komt uiteindelijk 

de eigenaren ten goede. 

 

Fondsen 
 

Sinds 2007 is een nieuw financieel regime op het GLB van 

toepassing. De eerste pijler (inkomenssteun/markt- en 

prijsbeleid) wordt uit het Europees Landbouw Garantie 

Fonds (ELGF) gefinancierd. De tweede pijler 

(plattelandsbeleid) wordt uit het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

gefinancierd. 

 

Europees Landbouw Garantie Fonds (ELGF) 

De geldstromen uit de eerste pijler (ELGF) worden volledig 

Europees gefinancierd. Het ELGF is onderverdeeld in ELGF 

(direct) en ELGF (indirect). Onder het ELGF (direct) vallen de 

basisbetaling, de vergroeningsbetaling , de betaling voor 

jonge landbouwers en de graasdierenpremie.  Onder het 

ELGF (indirect) vallen de overige regelingen in de eerste 

pijler. 

 

 

 

 

 

 

Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

Bij geldstromen uit het ELFPO is er meestal een 

cofinanciering van 50%. De doelstelling van het ELFPO is 

de verbetering van de concurrentiekracht van land- en  

bosbouw, het beheer van natuur en milieu en de 

verbetering van de leefkwaliteit van het platteland. 

 

Regelingen 
 

Veel subsidies worden uitgekeerd op basis van EU- 

verordeningen. Niet elke betaling is daarom te koppelen 

aan een specifieke nationale ministeriële regeling. Het kan 

gaan om verschillende soorten bijdragen zoals 

inkomenssteun, restituties, exportsteun of subsidie voor 

plattelandsontwikkeling. 

 

Betaalorgaan 
 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

heeft de subsidiebedragen uitbetaald. 


