Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017
Vraag en antwoord
Versie: 24 mei 2017

Welke informatie heb ik nodig bij aanmelding voor de Regeling?
Vanaf 29 mei kunt u uzelf aanmelden via de website. Het is belangrijk dat u de persoon bent die
gerechtigd bent om namens het bedrijf een aanvraag in te dienen. Bij de aanmelding wordt gevraagd
om het BRS-nummer van het bedrijf, uw voor en achternaam, uw emailadres en de hoeveelheid
fosfaat in mengvoeders op uw bedrijf in 2016. Binnen drie weken na aanmelding ontvangt u het
verzoek tot aanleveren van extra informatie om de daadwerkelijke reductie in beeld te brengen. Het
is aan te bevelen de voorbereidingen voor de aanvraag in overleg met uw voeradviseur te doen.
Hij/zij kan u helpen een realistisch beeld te schetsen van de reductie die op uw bedrijf mogelijk is en
de tegemoetkoming die daarbij hoort.
U machtigt de uitvoerder om bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Overzicht
voergegevens in te zien en te gebruiken in het kader van de Regeling (zie verderop in dit document
hoe u de machtiging af kunt geven). Daarnaast levert u informatie aan over de diercategorieën
waarbij u wilt reduceren, en kwantificeert u het verminderen van bruto fosfor in 2017 in
mengvoeders op het bedrijf. Als bewijsstukken levert u de veestaat en veesaldokaart aan.
Ik heb een bedrijf met zeugen en vleesvarkens op 1 BRS-nummer. Kan ik met mijn vleesvarkens
meedoen in de Regeling en mijn zeugen erbuiten laten?
Dat kan alleen wanneer op de voerjaaroverzichten van zowel 2016 als 2017 duidelijk op te maken is
welke hoeveelheid voer toe te rekenen is aan de zeugen resp. de vleesvarkens. Wanneer dat niet
duidelijk op te maken is dan kan het bedrijf uitsluitend mee doen voor beide diergroepen. Het gaat
dan om de fosfaatreductie 2017 ten opzichte van 2016 van het totale bedrijf. De maximale
tegemoetkoming is dan € 3,50 per kg gereduceerd fosfaat. U kunt maximaal 15% reduceren ten
opzichte van 2016.
Op mijn voerjaaroverzicht 2016 is niet duidelijk op te maken welk voer toegerekend wordt aan
welke diercategorie. Hoe kan ik dan mijn reductie berekenen?
Wanneer niet duidelijk is op een voerjaaroverzicht welk voer bestemd is voor zeugen en welk voor
vleesvarkens, dan wordt de reductie op bedrijfsniveau berekend. Hiervoor worden de dieraantallen
in de diverse diercategorieën omgerekend naar varkensrechten om de gemiddeld aanwezige dieren
in 2016 en 2017 te kunnen bepalen (op gelijke basis) en de besparing te kunnen uitrekenen. Op basis
van de vermindering van fosfaat in het totale mengvoerpakket wordt de reductie berekend. De
tegemoetkoming is dan € 3,50 per kg gereduceerd fosfaat tot maximaal 15% reductie ten opzichte
van 2016.
Ik heb twee bedrijven met elk 1 BRS-nummer. Kan ik met beide bedrijven meedoen?
Ja, dat kan. U moet voor beide BRS-nummers een aanmelding doen.

Pagina 1 van 4

Ik voer mijn varkens niet alleen mengvoer maar ook andere producten (bv. vochtrijke diervoeders
of enkelvoudige grondstoffen). Kan mijn bedrijf meedoen met de Regeling?
Ja, u kunt meedoen. Als bewijslast worden voerjaaroverzichten van alle voeders, dus inclusief
brijvoer of enkelvoudige producten, over de jaren 2016 en 2017 gebruikt. U geeft hiervoor een
machtiging af om de gegevens in te zien en te gebruiken via RVO. Er vindt alleen uitbetaling plaats
van de reductie die plaatsvindt via mengvoer. Daarnaast kunnen er steekproefsgewijs monsters
genomen worden van voeders om kunstmatig handelen tegen te gaan.
Zit er een minimum en maximum aan wat ik moet reduceren als ik mijn bedrijf aanmeld voor de
Regeling?
Ja, u moet voor een BRS minimaal 100 kg fosfaat reduceren om mee te mogen doen aan de Regeling.
Daarnaast geldt een maximum van 15% reductie ten opzichte van 2016 wat u kunt meenemen in de
berekening voor uw vergoeding.
Wat gebeurt er als de Regeling overtekend wordt?
Er is maximaal 3,976 mln. euro beschikbaar voor het toekennen van Subsidies. Zodra de hoogte van
aanvragen dit maximum bereikt wordt de Regeling gesloten. Beoordeling vindt plaats op volgorde
van binnenkomst.
Wat gebeurt er als blijkt dat ik daadwerkelijk minder reduceer dan ik bij aanmelding heb
aangegeven?
Indien de werkelijk reductie minder dan 80% is dan aangevraagd dan halveert de premie op de totale
reductie. Stel: u heeft bij aanmelding doorgegeven dat u 500 kg fosfaat denkt te gaan reduceren in
2017. Op basis van het gemiddeld fosfor niveau in 2016 krijgt u een tegemoetkoming van € 4,50 per
kg gereduceerd fosfaat. In 2018 blijkt dat u 250 kg fosfaat gereduceerd heeft (reden maakt niet uit).
Dan heeft u minder dan 80% gereduceerd van wat u opgegeven heeft. U krijgt dan 250 x € 2,25 (50%
van € 4,50) uitbetaald.
Wat gebeurt er als ik daadwerkelijk meer reduceer dan ik bij aanmelding heb aangegeven?
Indien de werkelijke besparing meer was dan de aangegeven verwachte besparing krijgt u voor het
meerdere geen tegemoetkoming.
Hoe wordt de hoogte van tegemoetkoming (€ 3,50 of € 4,50) voor mijn bedrijf berekend?
De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van niveau van bruto fosfor in het mengvoeder, op
het bedrijf in 2016. Een bedrijf wat al minder bruto fosfor heeft in het mengvoeder in 2016 krijgt een
hogere vergoeding per kg reductie. Achterliggende gedachten daarbij is dat een bedrijf met hoog
bruto fosfor makkelijker kan reduceren dan een bedrijf wat al sterk stuurt op bruto fosfor. De staffel
is als volgt:
Diercategorie

Vleesvarkens
Zeugen

Bruto fosforgehalte (P) in
het in 2016 gevoerde
mengvoer
4,6 g P/ kg of meer
Minder dan 4,6 g P/ kg
4,9 g P/ kg of meer
Minder dan 4,9 g P/kg

Tegemoetkoming vanuit
de Regeling per kg
fosfaat reductie (P2O5)
€ 3,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 4,50

De afrekening gebeurt op basis van gemiddeld aantal dieren in het jaar 2017.
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Hoe werkt het als ik in 2017 meer dieren houdt dan in 2016?
De afrekening gebeurt op basis van gemiddeld aantal dieren in het jaar 2017. De fosfaatreductie
wordt uitgerekend per gemiddeld aanwezig dier en vermenigvuldigd met het aantal dieren in 2017.
Hoe werkt het als ik in 2017 minder dieren houdt dan in 2016?
De afrekening gebeurt op basis van gemiddeld aantal dieren in het jaar 2017. De fosfaatreductie
wordt uitgerekend per gemiddeld aanwezig dier en vermenigvuldigd met het aantal dieren in 2017.
Hoe werkt de berekening als in 2017 de samenstelling van mijn veestapel anders is ten opzichte
van 2016, dus als ik andere diercategorieën op mijn bedrijf heb?
In dat geval worden de dieraantallen in de diverse diercategorieën omgerekend naar varkensrechten
om de gemiddeld aanwezige dieren in 2016 en 2017 te kunnen bepalen en op een gelijke basis de
besparing te kunnen uitrekenen. Op basis van de vermindering van fosfaat in het totale
mengvoerpakket wordt de reductie berekend. De tegemoetkoming is dan € 3,50 per kg gereduceerd
fosfaat.
Hoe reken ik vermindering van fosfor in het mengvoer om naar fosfaatreductie?
Fosfaatreductie wordt berekend door de verminderde bruto fosfor in het mengvoeder te
vermenigvuldigen met 2,29. Stel: 5000 vleesvarkens. U reduceert 0,2 g/ kg mengvoer. Het
voerverbruik is 3.750 ton (5000 x 750 kg). U reduceert 750 kilogram fosfor. Omgerekend 750 x 2,29 =
1718 kg fosfaat.
Hoe regel ik een machtiging van RVO voor inzage in de voerjaaroverzichten 2016 en 2017?
Klant moet Inloggen met eigen eHerkenning bij RVO:
• Mijn dossier
• Rechts op bladzijde machtiging afgeven wijzigen of intrekken aanklikken.
• Er opent dan een scherm.
• Bij “acties” “iemand machtigingen” aanklikken.
• Zoeken nieuwe relaties “bedrijf zoeken”
Dan KvK nummer Flynth adviseurs en accountants ingeven: nummer 34058255.
• Ga naar blad 2 en selecteer ‘Flynth adviseurs en accountants postcode 6825 MC en
huisnummer 261’. LET OP ALLEEN DEZE VESTIGING SELECTEREN
• Klik op volgende onder aan bladzijde.
• Kies uit de onderwerp lijst “voergegevens” gevolgd door “voeg toe” en laat de datum op zo
staan. VUL GEEN EINDDATUM IN “akkoord””
• Aanklikken dat je akkoord gaat met algemene voorwaarden en bevestigen en “verzenden
Ik ontvang mengvoer van een buitenlandse mengvoerfirma. Deze voerleverancier levert geen
voerjaaroverzichten die geregistreerd worden bij RVO. Kan ik meedoen met de Regeling?
Nee, dan kunt u niet meedoen. Alleen bedrijven met voerstromen die via voerjaaroverzichten
geregistreerd worden bij RVO kunnen deelnemen. Dus voer van buitenlandse voerfirma’s die
voerjaaroverzichten opleveren en laten registreren bij RVO vallen wel binnen de Regeling.
Hoe moet een veestaat en veesaldokaart eruit zien?
Op de veestaat en veesaldokaart moet duidelijk aangegeven zijn wat het gemiddeld aantal dieren
was per diercategorie, over het jaar 2016 en 2017. Deze beide overzichten moeten eenduidig zijn.
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Wanneer wordt de tegemoetkoming uitbetaald?
U krijgt begin 2018 verzoek van de uitvoerder voor aanleveren van informatie over het jaar 2017.
Voor 15 februari 2018 moet de informatie aangeleverd worden. Uitbetaling vindt plaats voor 1 april
2018 en zal worden verricht door POV.
Op mijn bedrijf fok ik uitsluitend speenbiggen op tot 25 kg. Kan mijn bedrijf meedoen aan de
Regeling?
Nee, dat kan niet. Speenbiggen zijn uitgesloten in de regeling.
Op mijn bedrijf ontvang ik speenbiggen die ik opfok tot en met slacht. Op mijn BRS houd ik dus
speenbiggen en vleesvarkens. Kan ik meedoen aan de Regeling?
Ja, dat kan. Het voer wat aangevoerd wordt op het bedrijf (dus zowel voor speenbiggen als
vleesvarkens) wordt bij elkaar opgeteld.
Waar vind ik rekenvoorbeelden?
Er worden rekenvoorbeelden uitgewerkt. Deze voorbeelden worden in dit document met vragen en
antwoorden geplaatst vóórdat de aanvullende gegevens worden opgevraagd. Bovendien wordt een
rekenmodel beschikbaar gesteld zodat iedereen zelf ook de ‘kale rekenmethodiek’ kan doorgronden.
Ik heb geen emailadres, hoe kan ik mijn aanmelding voltooien?
Voor bevestiging van uw aanmelding is het noodzakelijk dat u een emailadres opgeeft. Vraag
eventueel uw voeradviseur de aanvraag samen met u in te vullen en in te dienen.
Ik vind het antwoord op mijn vraag niet.
Als uw vraag niet beantwoord wordt in deze Q&A kunt u een mail sturen
fosfaatreductievarkens@Flynth.nl met uw vraag. U ontvangt vervolgens antwoord per mail of
telefoon.
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