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Breder kader LNV-beleid 

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

• Regeling duurzame bedrijfsplannen 
subsidie € 1,9 mln per jaar, vanaf november 2021 

• Regeling Demobedrijven 
subsidie €1,7 mln per jaar, vanaf november

• Werkkapitaalregeling
borgstelling € 1,4 miljoen, vanaf september

• Investeringsfonds DL
omschakelleningen: € 70 mln, pilot € 9 mln
live vanaf 13 juli



Breder kader LNV-beleid 

Agrarische ondernemerschapsagenda

• Stimuleren nieuw ondernemerschap

• Beloning voor publieke diensten

• Versterken marktmacht agrarische ondernemers

• Gelijk speelveld, true cost, true pricing



Waarom een Investeringsfonds Duurzame Landbouw?

Van initiatief van LNV Naar kabinetsbeleid

• LNV wil duurzame, toekomstbestendige landbouw

• Nationaal stikstofprobleem aanpakken

• Transitie vergt investeringen en kost tijd

• Duurzaam is op termijn rendabel, (maar nu nog onzeker, dus 
slecht financierbaar)

• Publiek Revolverend fonds als aanjager

• Landbouw is en blijft een marktsector, met marktfinanciering



IDL biedt…

…laagdrempelige transitiefinanciering aan boeren en tuinders die integraal willen omschakelen.



Voor wie? En hoe?

• Voor alle boeren en tuinders (primaire ondernemers in veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, et 
cetera), 

• Ook voor collectieven of samenwerkingsverbanden

• Voor integraal duurzame bedrijfsvoering

• Met langlopende financiering 

• Lange grace-period mogelijk

• Voor substantiële bedragen

• Zonder zekerheden

• Tegen lage rente

• Langjarige staatssteun voor duurzaamheid



Wat is nieuw aan IDL?

Het sturen op doelen, niet op maatregelen

De integrale aanpak

De beoordelingscommissie die beoordeelt
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Sturen op doelen met integrale aanpak

1. reductie van stikstofemissie

2. minder gewasbeschermingsmiddelen

3. emissiereductie van broeikasgassen

4. reductie uitspoeling nitraat

5. vergroting biodiversiteit 

6. versterking duurzaam bodembeheer 

7. circulair veevoergebruik

8. verbetering dierenwelzijn / diergezondheid. 

 Doel 1 in elk geval, plus bijdrage aan minstens vier andere doelen, en op geen enkel doel 
achteruitgang
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Een spinnenweb bij elke aanvraag2



Beoordelingscommissie IDL

Samenstelling Beoordelingscommissie (toets op duurzaamheid)

Geert Jansen, onafhankelijk voorzitter

Louise Vet, lid kerncie, NIOO, Biodiversiteitsmonitor, Deltaplan Biodiversiteit, 

Jan Willem Erisman, lid kerncie, Univ Leiden, KCI-K, vh Louis Bolk Instituut

Martin Scholten, lid kerncie, WUR, Cie Remkes, Visie Landbouw en Natuur verbonden 

Alex Datema, Boerennatuur, melkveehouder

Anne van Doorn, WUR, Natuurinclusieve landbouw

Daniëlle de Nie, Wij-Land, Aardpeer

Natasja Oerlemans, WNF, Deltaplan Biodversiteit

Han Swinkels, WUR, HAS, St. Milieukeur

Pieter de Wolf, WUR, Boerderij van de Toekomst, Vruchtbare kringloop

Roelof Balk,  secretaris geen stemrecht, Publiek-private financiering,
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Quick Scan 
vóór invullen 
van aanvraag-

formulier

Indienen 
aanvraag-
formulier, 

inclusief bijlagen

Toets op 
duurzaamheid 

door 
Beoordelings-

commissie

Toets op
financiële 

haalbaarheid
door Nationaal 
Groenfonds en 

overige
financiers

Toets op 
geoorloofde 

staatssteun door 
Nationaal 

Groenfonds

Offerte traject 
en verstrekking 
van financiering

Start uitvoering 
om- of 

doorschakeling

STAPPENPLAN AANVRAAGLOKET
STAPPENPLAN BIJ INDIENEN AANVRAAG VOOR IDL

FASE 1. AANVRAAG INDIENEN FASE 2. AANVRAAG BEOORDELEN FASE 3. FINANCIERING



Modaliteiten omschakellening

Modaliteit Variabelen 
1 Hoofdsom • Gemiddelde hoofdsom: € 250.000 per omschakelfinanciering 

• Maximale hoofdsom: € 400.000 (exclusief bancaire cofinanciering)
2 Rente • 1% rentevast. 
3 Looptijd • Maximaal 12 jaar 
4 Behandelkosten • 1% eenmalig
5 Aflossing • Bij een looptijd van 3 jaar of korter: aflossingsvrij

• Bij langere looptijd: maximaal 6 jaar grace-periode

• Daarna lineaire aflossing, passend bij de afschrijvingstermijn

• Als de omschakeling voortijdig wordt gestopt, is de omschakellening vervroegd opeisbaar

• Boetevrij vervroegd aflossen is altijd mogelijk

6 Zekerheden • Achtergesteld. Geen zekerheden nodig, die blijven beschikbaar voor bancaire (co)financiering

7 Default • Geen risico-opslag voor default 

• Periodiek contact fonds / leningnemers om vroegtijdig bij te sturen bij tegenvallend resultaat. 

• Bij problemen: herstructurering van de omschakelfinanciering, in overleg met bancaire cofinancier(s) en de leningnemer, 

heroverweging van de modaliteiten (looptijd, aflossing, grace-periode, etc.).

8 Cofinanciering • Private cofinanciering is vereist, zo’n 40% tot 60%. EU-regelgeving bepaalt de grenzen, afhankelijk van bedrijfstype en 

projectbegroting.

• Cofinanciering van banken, maar ook van niet-bancaire partijen zoals crowdfunding, goede doelen-fondsen, familie, gunstige 

pachtconstructies, etc. 

• Terugtrekken van bestaand bancair vreemd vermogen uit de omschakelende onderneming is niet toegestaan (behalve al ‘hard’ 

afgesproken aflossingen)

• De huisbankier moet doorgaans contractueel instemmen met nieuwe investeringsplannen.

• Inbouw van Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) door bank is niet mogelijk bij financiering vanuit IDL



Wat kunnen we wel/niet financieren?

In grote lijnen komt dit op het volgende neer:

Wel mogelijk is o.a.:  

• Kosten voor verbouwen, verwerven of verbeteren van onroerende goederen 

• De aankoop van grond, maar voor maximaal 10% van het totaal te financieren bedrag

• Kosten voor de aankoop van machines en uitrusting (inventaris) tot maximaal de marktwaarde 

• Algemene kosten in verband met bovenstaande uitgaven (bijv. architecten, ingenieurs, adviseurs)

Niet mogelijk is o.a.: 

• Aankoop van productierechten

• Aankoop van dieren

• Aankoop en aanplant van één jarige gewassen



Aanpak

• Gestart met 12-maands pilot sinds 13 juli 2021

• 9 mln fondsvermogen voor ca. 35 bedrijven 

• Géén subsidie maar een financiering

• Vrijwillig (de boer bepaalt), maar niet vrijblijvend

• Gestuurd op doelen, niet op maatregelen

• Vanaf november regeling duurzame bedrijfsplannen via RVO

• Inhoudelijk plan en business case cruciaal!
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Vragen?


