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1. Subsidie natuurbeheer 2016 en BTW 

Het ontstaan van agrarische collectieven 

In het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) wordt ruimte geboden voor het 

subsidiëren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer via een collectieve 

benadering. Op 1 januari 2016 treedt het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANlb2016) 

in werking. Dat stelsel vervangt per die datum het SNL. Er zijn afspraken gemaakt over de 

vorming van agrarische collectieven per provincie. Een agrarisch collectief is een 

samenwerkingsverband in de vorm van een vereniging of een coöperatie in een zelfgekozen 

gebied die zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- 

en landschapsbeheer. Uitsluitend collectieven komen vanaf 2016 nog in aanmerking voor 

subsidie: zij zijn de eindbegunstigde van de subsidie.  

De taken van agrarische collectieven 

Aan de voorkant maakt een collectief afspraken met een provincie op basis van een 

gebiedsaanvraag en aan de achterkant maken zij afspraken met individuele deelnemers 

(boeren) over het te voeren beheer op bedrijfsniveau op basis van beheercontracten.  

Overstap naar agrarische collectieven 

Een overgangsmaatregel is getroffen voor lopende individuele natuurbeheersubsidies van het 

SNL. Dergelijke voor 1 januari 2016 ingegane subsidiecontracten lopen op 1 januari 2016 

ongewijzigd door. Wel bestaat de mogelijkheid voor beheerders om over te stappen naar een 

collectief. Zij moeten dan voor 1 november 2015 hun lopende subsidiecontract opzeggen bij 

RVO.nl en voor 1 januari 2016 een beheercontract sluiten met een collectief.  

De agrarische collectieven worden ondersteund door de Stichting Collectief Agrarisch 

Natuurbeheer (SCAN).  

De deelnemers als basis voor een collectief 

De door een collectief ontvangen subsidie wordt, na aftrek van de daadwerkelijk door het 

collectief gemaakte organisatiekosten, doorgesluisd naar de deelnemers (grondgebruikers) op 

basis van inzet van daadwerkelijk gemaakte kosten en inkomensderving. Hiertoe sluiten de 

deelnemers samenwerkingsovereenkomsten met het collectief waarin afspraken worden 

vastgelegd over de beheerpakketten die de deelnemers zullen gaan uitvoeren en de 

beheervergoeding die zij daarvoor zullen ontvangen.
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ANlb2016 en BTW 

De door een collectief te ontvangen subsidie is onbelast. Een automatisch gevolg daaraan is dat 

het collectief geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Deze niet aftrekbare voorbelasting 

behoort tot de uitvoeringskosten van een collectief en verlaagt daarmee de bedragen die het 

collectief kan doorbetalen aan de deelnemers. Een deelnemer (boer) die heeft geopteerd voor 

BTW-plicht wordt aldus indirect toch geconfronteerd met niet aftrekbare voorbelasting middels 

een “korting” op de door hem van een collectief te ontvangen subsidie.  

Subsidie onbelast 

Na een lange periode van onduidelijkheid over de BTW-positie van de deelnemers, heeft de 

Belastingdienst recent de gewenste duidelijkheid gegeven. De door een deelnemer van een 

collectief te ontvangen subsidie is onbelast. Alleen indien het collectief eigenaar of verpachter 

van de betreffende grond zou zijn, kan BTW-plicht bij de deelnemer wel aan de orde zijn. 

Aftrek voorbelasting 

Voor een deelnemer (boer) die heeft geopteerd voor BTW-plicht, leidt de ontvangst van een 

subsidie van een collectief niet tot een beperking van zijn recht op aftrek van voorbelasting. 

Conclusie 

Vanwege het niet aftrekbaar zijn van voorbelasting bij collectieven, drukt er voor BTW-plichtige 

deelnemers indirect toch BTW op de subsidie. 

Op korte termijn te nemen acties door individuele grondgebruikers 

1. Nagaan of het aantrekkelijk is om een lopende individuele subsidieregeling op basis van 
Subsidie Natuur en Landschap (SNL) om te zetten in een subsidieregeling op basis van 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANlb2016). Zo ja, dan vóór 1 november 2015 
het lopende subsidiecontract opzeggen bij RVO.nl; 

2. Nagaan of het gewenst en mogelijk is te gaan participeren in de vanaf 1 januari 2016 
geldende nieuwe subsidieregeling op basis van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANlb2016): contact leggen met het betreffende collectief en een keuze maken uit de 
aangeboden beheerpakketten; 

3. In kaart brengen wat de gevolgen van de introductie per 1 januari 2016 van Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer (ANlb2016) voor de liquiditeitspositie van de 
onderneming zijn; 

4. Duidelijkheid verkrijgen over de wijze van verwerking van te ontvangen subsidie op 
grond van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANlb2016) in de financiële 
administratie en, voor zover van toepassing, de gevolgen van het ontvangen van deze 
subsidie voor de inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting. 
  

Indien u naar aanleiding van dit BTW-nieuwtje nog vragen heeft kunt u uiteraard contact met 

ons opnemen.  

 


