Versie: 14 juli 2017

VOUCHERREGELING ONDERSTEUNING KETENCONCEPTEN VARKENSHOUDERIJ 2017-2018

I ALGEMEEN
1. Aanleiding en doel
Deze regeling heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats wordt met deze regeling mede invulling
gegeven aan de besteding van de nationale envelop die de Europese Commissie middels Verordening
(EU) 2015/1853 aan Nederland ter beschikking heeft gesteld om maatregelen te treffen voor
veehouderijsectoren die te kampen hebben met grote marktproblemen.
Voor het ondersteunen van collectieven zijn op korte termijn financiële middelen (€ 980.000) beschikbaar
vanuit de EU die ingezet kunnen worden om de positie van varkenshouders in de keten te versterken.

2. Opzet van de Voucherregeling
Er wordt € 980.000 beschikbaar gesteld vanuit de EU. Dit geld wordt uitgekeerd via een Voucherregeling
ondersteuning ketenconcepten. De Voucherregeling is bedoeld om collectieven van varkenshouders in
ketens te versterken. Collectieven kunnen vouchers aanvragen en het geld besteden aan activiteiten die
gericht zijn op bijvoorbeeld het brengen van continuïteit in de samenwerking. De collectieven kunnen
bestaan uit enkel varkenshouders of varkenshouders en andere ketenpartners.
Doelstelling van de regeling is het ondersteunen van collectieven, waarin varkenshouders zich meerjarig
verbinden aan een ketenconcept. Samen met de ketenpartners wordt onder andere gewerkt aan het
inspelen op veranderende marktomstandigheden. De regeling is onder andere bedoeld voor collectieven
die een betere kwaliteit/smaak van het vlees als oogmerk hebben en een bijdrage leveren aan een
andere margeverdeling in de keten. Daarnaast dienen de aan het collectief deelnemende
varkenshouders aangesloten te zijn bij het in ontwikkeling zijnde Keten Kwaliteitssysteem Holland
Varken en het daaruit volgende Keten Informatie Systeem (KIS). Het collectief dient de deelnemende
varkenshouders en eventuele ketenpartners daarin te begeleiden.
Vanuit de Regeling kan een voucher ingezet worden op een meerjarige samenwerking, ter hoogte van
maximaal 50% van de totale kosten die gemaakt worden voor de daarvoor in aanmerking komende
activiteiten. Tot maximaal € 10.000 per deelnemende varkenshouders en € 100.000 per collectief.

3. Uitvoering
De regeling bestaat uit twee fases: 1. Aanmelding via het digitale aanmeldformulier en 2. Indienen van
projectvoorstellen. Na een eerste beoordeling (via het aanmeldformulier) worden de collectieven, die
doorgaan naar de volgende fase, gevraagd een plan van aanpak op te stellen. Dit plan van aanpak
beschrijft de meerjarige visie van het collectief, met doelstellingen en activiteiten voor de korte en
middellange termijn. De Voucherregeling wordt uitgevoerd door Stichting Keten-innovatiefonds namens
de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Door de POV wordt een Adviescommissie samengesteld
om de plannen te beoordelen en vouchers toe te kennen. Zij verzoekt bestuur POV tot uitbetaling van de
Subsidies. Er kan 80% voorschot aangevraagd worden bij opstart of gedurende het project. De laatste
20% wordt uitbetaald na eindrapportage en verantwoording van gemaakte kosten. De plannen worden
beoordeeld en gerankt en vervolgens worden vouchers gegund. Daarbij is op de eerste plaats de
ranking volgens de scorekaart bepalend en bij gelijke scores geldt vervolgens de volgorde van
binnenkomst.
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II ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Artikel 1 Algemene bepalingen
In deze Regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Houder:
Natuurlijke- of rechtspersoon die bedrijfsmatig varkens houdt (laat houden) ten
behoeve van de productie van varkens dan wel varkensvlees alsmede de opfok van
varkens.
Bedrijfsmatig:
Het houden (laten houden) van 5 of meer varkens ten behoeve van de productie van
varkens dan wel varkensvlees alsmede de opfok van varkens.
Collectief:
Samenwerkingsverband van minimaal 2 Houders, eventueel met ketenpartners, die
gezamenlijk nastreven om te komen tot een sterk marktconcept voor (varkens)vlees.
Het Collectief is een rechtspersoon. Wanneer dit niet het geval is dan moeten alle
participerende partijen verklaren dat zij garant staan voor de naleving van de
verplichtingen en daar hoofdelijk voor aansprakelijk kunnen worden gehouden. De
partijen die participeren in het collectief moeten voor een bepaalde periode verbonden
zijn en het collectief moet geborgd hebben dat de aan het collectief deelnemende
varkenshouder(ij) en eventuele ketenpartners het door het collectief bepaalde en het
bepaalde bij of krachtens deze Regeling naleven.
Concept:
Een verticale ketensamenwerking die richt op een specifieke markt voor varkensvlees,
onderscheidend op gebied van houderijsysteem, productieproces, producteigenschappen, marktbenadering en/of andere aannemelijk te maken onderscheidende
thema’s.
Regeling:
De Voucherregeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij 2017-2018.
Voucher:
Het document waarin de activiteiten en diensten zijn vastgelegd waarvoor de Subsidie
is/wordt toegekend.
Subsidie:
Het toekennen van financiële middelen uit de Nationale envelop aan een Houder
conform de Regeling.
Aanvraag :
Een aanvraag voor het beschikbaar stellen van Subsidie (financiële middelen uit de
Nationale envelop).
Nationale envelop:
De financiële middelen die op grond van artikel 2, eerste lid, onder e, van de Kaderwet
EZ-subsidies en mede gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1853 van de
Europese Commissie, beschikbaar zijn gesteld voor het ondersteunen van
ketenconcepten.
Uitvoerder:
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) of de namens de POV aangestelde
uitvoerder Stichting Keten-innovatiefonds.
Beoordelende organen: Stichting Keten-innovatiefonds, het Bestuur POV, de Adviescommissie en de
Vaststellingscommissie.
Adviescommissie:
Onafhankelijke commissie (3 deskundigen of meer), benoemd en ontslagen door het
bestuur POV, die projectaanvragen beoordeeld en advies uitbrengt aan de
Vaststellingscommissie.
Vaststellingscommissie: Commissie met 2 bestuurders van POV en onafhankelijke voorzitter, die advies
Adviescommissie beoordeeld en overgaat tot besluitvorming voor toekenning van
Subsidie aan Aanvragers.

Artikel 2 Regeling ondersteuning ketenconcepten
1.
2.

3.
4.

5.
6.

De Regeling wordt maandag 17 juli opengesteld.
Van 17 juli tot en met 18 augustus kunnen Collectieven zich aanmelden voor de Regeling via de
daarvoor ingerichte webpagina. Het Collectief moet zich bij aanmelden akkoord verklaren met de
voorwaarden in de Regeling en eventuele door de Uitvoerder noodzakelijk geachte aanvullende
voorwaarden. Na aanmelding ontvangt het Collectief een e-mail waarmee de registratie bevestigd wordt.
Aanmeldingen die positief beoordeeld worden dienen vóór 22 september 2017 een plan van aanpak in
te dienen.
Er is maximaal 980.000 euro beschikbaar voor het toekennen van Subsidie. De aanvragen worden
beoordeeld op basis van de inhoud (ranking). Bij gelijke scores geldt de volgorde van binnenkomst van
aanmelding als bedoeld in fase 1 (zie Artikel 3.1, volledig ingevuld aanmeldformulier).
Subsidie wordt verleend in de vorm van een Voucher. Dit betekent dat het Collectief Subsidie krijgt
toegekend voor de in de Voucher bepaalde diensten en activiteiten.
De Voucher kan ingezet worden voor de in de Voucher opgenomen subsidiabele activiteiten en diensten
(bijv. de activiteiten en diensten als bedoeld in artikel 4).
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Artikel 3 Subsidie aanvragen
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Aanmelding verloopt in 2 fases: 1. Aanmelding via het digitale aanmeldformulier en 2. Indienen plan van
aanpak.
Bij 1. Aanmelden (17 juli tot en met 18 augustus) dient de volgende informatie digitaal te worden
aangeleverd:
a. Naam van het Collectief
b. NAW-gegevens contactpersoon
c. Aantal varkenshouders binnen het Collectief
d. Betrokken ketenpartners
e. Korte beschrijving van het concept en plan
f. Indicatie van de activiteiten waaraan de Subsidie besteed gaat worden
g. Collectief verklaart zich in te spannen om beoogde private financiering tijdig beschikbaar te
krijgen (minimaal 10% van de bijdrage van de varkenshouders).
De Aanmeldingen worden door de uitvoerder beoordeeld op drie onderdelen:
Aanmeldformulier volledig ingevuld
Bereidheid tot cofinanciering
Betrokkenheid van ketenpartners
Collectieven krijgen uiterlijk 28 augustus bericht wanneer zij fase 1 positief doorlopen hebben.
Bij fase 2. Indienen van plan van aanpak (uiterlijk 22 september). Het plan van aanpak dient volgens het
daarvoor aangereikte format ingediend te worden. Het plan van aanpak dient te zijn gericht op een
meerjarige samenwerking. De samenwerking dient te zijn bekrachtigd met een
samenwerkingsovereenkomst óf het Collectief moet werken aan formele afspraken die moeten zijn
vastgelegd en bekrachtigd alvorens Subsidie beschikbaar wordt gesteld. De Voucher kan aangevraagd
worden voor de uitvoering van projectonderdelen, op daarvoor in aanmerking komende activiteiten ( bijv.
de activiteiten en diensten als bedoeld in artikel 4).
Uitbetaling van de Subsidie vindt alleen plaats over de daadwerkelijke gerealiseerde activiteiten uit de
Voucher en de daarvoor gemaakte kosten. Deze kosten dienen aantoonbaar marktconform te zijn.
Een Collectief kan maximaal een Subsidie aanvragen en toegekend krijgen tot een maximum van 50%
van de kosten en moet aantoonbaar maken dat zij beschikt over een private inleg die tenminste gelijk is
aan de Subsidie.
Het Collectief dient de Uitvoerder op eerste verzoek alle inlichtingen en informatie te verstrekken die
nodig worden geacht voor de beoordeling van de Aanvragen, het toekennen van een eventuele Subsidie
en/of de Uitvoerder nodig heeft om te voldoen aan de aan haar opgelegde verplichtingen ter zake de
Nationale envelop.

Artikel 4 Subsidie
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Er is maximaal 980.000 euro beschikbaar voor het toekennen van Subsidie.
De eigen bijdrage van het Collectief bedraagt minimaal 50% van de kosten voor subsidiabele
activiteiten. Daarvan moet minimaal 10% van de totale kosten een cash bijdrage zijn. De in kind bijdrage
mag uitsluitend opgevoerd worden in de vorm van aantoonbare gewerkte uren van Houders die
bijdragen aan uitvoering van de subsidiabele activiteiten. Het uurtarief voor deze uren is maximaal 35
euro per uur exclusief BTW. Voor de verantwoording dient een urenadministratie bijgehouden te worden.
Een Collectief kan per deelnemende Houder maximaal 10.000 euro Subsidie aanvragen en toegekend
krijgen. Er wordt per Collectief maximaal 100.000 euro aan Subsidie uitgekeerd.
Genoemde bedragen zijn bedragen inclusief BTW.
De Subsidie moet ten goede komen aan kosten die gemaakt worden voor de in de Voucher opgenomen
activiteiten en diensten die voor subsidie in aanmerking komen. De volgende kosten komen bijvoorbeeld
in aanmerking:
Eigen bijdrage/ investering in het Collectief en/of het Concept
Investeringen ten behoeve van kwaliteit en marketing
Juridische advisering
Onderzoek naar marktkansen en andere onderzoeken
Kosten ten behoeve van communicatie en marketing
Kosten ten behoeve van trainingen en opleidingen van personeel
De kosten die gemaakt worden dragen onder andere bij aan een of meer van de navolgende doelen:
Stabiele en duurzame relaties met ketenpartners
Versterken van de onderhandelingspositie van varkenshouders
Verkorten van ketens voor varkensvleesproductie
Vergroten van transparantie in de keten
Borging van vakmanschap en kwaliteit
Implementeren en borgen van bovenwettelijk normenkader
Versterken van marktpositie en marktinformatie
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7.

De Subsidie kan ingezet worden in de periode 1 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018. De kosten die
gemaakt worden voor subsidiabele activiteiten moeten in deze periode gemaakt en betaald zijn.
8. De voor Subsidie opgevoerde kosten dienen aantoonbaar marktconform te zijn. Opdrachtverlening aan
derden dient plaats te vinden op basis van transparante criteria.
9. Het is niet toegestaan om een pandrecht of andere zekerheden te vestigen op de toegezegde Subsidie.
10. Houders mogen alleen worden uitgesloten van een Collectief op basis van transparante criteria die voor
alle Houders gelden die die (willen) participeren.

Artikel 5 Beoordeling en besluitvorming
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Aanvragen worden door een onafhankelijke Adviescommissie beoordeeld aan de hand van een
scoringskaart.
De Adviescommissie bestaat uit tenminste 3 deskundigen, die worden benoemd en ontslagen door het
bestuur van de Producten Organisatie Varkenshouderij. Indien meer dan 3 deskundigen worden
benoemd, dient het aantal deskundigen een oneven aantal te zijn.
De deskundigen in de Adviescommissie zijn onafhankelijk en hebben geen belang bij de Regeling.
De Adviescommissie adviseert de Vaststellingscommissie over het al dan niet toekennen van Subsidie
aan aanvragers.
De Vaststellingscommissie beoordeeld de adviezen van de Adviescommissie en gaat over tot
besluitvorming voor toekenning van Subsidie.
De Vaststellingscommissie kan een advies aannemen of verwerpen.
De Vaststellingscommissie neemt definitief besluit en verzoekt POV bestuur tot uitbetaling van de
Subsidie. Bij gelijke scores geldt de volgorde van binnenkomst van aanmelding als bedoeld in fase 1 (zie
Artikel 3.1). Aanvrager moet het aanmeldformulier aanvullen binnen de door de Uitvoerder gestelde
termijnen.

Artikel 6 Instandhoudingsverplichting
1.

2.
3.

De varkenshouders in het Collectief dienen minstens vijf jaar na verantwoording van de Subsidie te
blijven deelnemen aan het Keten Kwaliteitssysteem Holland Varken en her daaraan gekoppelde (nog te
ontwikkelen) Keten Informatie Systeem.
Het Collectief dient investeringen (materialen) die bekostigd zijn vanuit de Subsidie en een
investeringswaarde hebben van meer dan € 25.000, gedurende 5 jaar in stand te houden.
Wanneer het collectief hier niet aan voldoet zal er een verlaging van de Subsidie worden berekend en
het teveel betaalde bedrag worden teruggevorderd. Dit bedrag wordt naar rato berekend op basis van de
periode waarvoor het collectief hier niet aan voldoet. Het collectief dient jaarlijks te verantwoorden dat
aan deze verplichting is voldaan.

Artikel 7 Verantwoording
1.
2.
3.

4.

5.

Het Collectief dient een Aanvraag en plan van aanpak digitaal in bij de Uitvoerder.
De gevraagde informatie dient volledig te worden aangeleverd/ingevuld.
Het Collectief levert uiterlijk 12 januari 2018 een tussenrapportage aan over het eerste kwartaal. In de
tussenrapportage wordt gerapporteerd over:
Het aantal en soort deelnemers/participerende partijen
De uitgevoerde activiteiten
De afwijkingen van het projectplan en de oorzaken daarvoor
De mate waarin de uitgevoerde activiteiten bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen in het
projectplan
De activiteiten die in het 1e kwartaal van 2018 uitgevoerd zullen gaan worden
De eventuele maatregelen die genomen worden om een eventuele achterstand in de planning
in te lopen
Actueel kostenoverzicht in relatie tot de begroting
Financiële planning voor de resterende looptijd van de Subsidie periode waarin gebruik kan
worden gemaakt van de Subsidie
Het Collectief dient de eindverantwoording voor 28 februari 2018 in te dienen bij de Uitvoerder. Dit
gebeurt eveneens digitaal in het daarvoor beschikbare formulier. Als bewijsstukken wordt een kort
eindverslag en financieel overzicht bijgevoegd, welke dient te worden voorzien van een goedgekeurde
accountantsverklaring.
Het Collectief draagt zorg voor het tijdig, volledig en correct aanleveren van informatie. Het niet tijdig,
volledig en correct doorgeven van de gevraagde/benodigde informatie kan er toe leiden dat het
Collectief niet in aanmerking komt voor een Subsidie.
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Artikel 8 Vaststelling en uitbetaling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Op 17 juli wordt de Regeling gepubliceerd en daarmee openbaar gemaakt.
Vanaf 17 juli (0.00 uur) kunnen Collectieven zich aanmelden voor de Regeling.
Collectieven krijgen bij positief bericht de mogelijkheid om vóór 22 september 2017 een plan van aanpak
in te dienen.
Bij overtekening geldt de methode zoals beschreven in Artikel 3. Dit kan leiden tot het afwijzen van
Aanvragen.
Het Collectief kan bij aanvang van het project 80% voorschot aanvragen op de Subsidie.
Subsidie moet door het Collectief gebruikt en verantwoord worden, ter vergoeding van de door de
houders gemaakte kosten t.b.v. de activiteiten.
Het Collectief dient voor 28 februari 2018 haar eindverantwoording aan te leveren.
De laatste 25% Subsidie wordt uiterlijk 30 maart 2018 uitbetaald, nadat het Collectief haar
eindverantwoording naar tevredenheid van de Uitvoerder heeft ingediend.
Indien het Collectief zich niet houdt aan de voorwaarden in de Regeling en eventuele door de Uitvoerder
aanvullend gehanteerde voorwaarden en/of gegeven aanwijzingen, kan de Uitvoerder besluiten om geen
Subsidie toe te kennen, te minderen dan wel terug te vorderen.

Artikel 9 Controle en borging
1.
2.
3.
4.

Het Collectief draagt zorg voor het volledig en correct aanleveren van de gevraagde informatie.
Uitsluitende kosten die gemaakt en betaald zijn voor subsidiabele activiteiten, binnen de daarvoor
geldende periode, komen in aanmerking voor Subsidie.
Het Collectief voert een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en
duidelijke wijze alle tot de Subsidie behorende kosten kunnen worden afgelezen.
Het Collectief dient te allen tijde medewerking te verlenen aan door of namens de Uitvoerder
uitgevoerde controles ter zake de naleving van de voorwaarden in de Regeling en door de Uitvoerder
aanvullend gehanteerde voorwaarden. Deze controles kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd
worden uitgevoerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1.

2.

De aansprakelijkheid van de Beoordelende organen voor enige schade voortvloeiende uit of verband
houdend met de Regeling en toegekende Subsidies is behoudens opzet of grove schuld van de
Beoordelende organen, in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 5.000,-.
De Uitvoerder is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie alsmede schade die ontstaat doordat onjuiste of
onvolledige gegevens en bescheiden zijn/ informatie is verstrekt.

Artikel 11 Overtreding en terugvordering
Houders en Collectieven van wie is komen vast te staan dat zij niet voldoen aan de subsidievoorwaarden en/of
kunstmatig de voorwaarden hebben gecreëerd om voor Subsidie in aanmerking te komen en dus een voordeel
zouden genieten dat niet in overeenstemming is met de doelstellingen van deze Regeling, verliezen elke
aanspraak op Subsidie op grond van deze Regeling. Hierbij wordt een boete opgelegd van 5%. De bevoegdheid
tot het terugvorderen van (een deel van de) Subsidie komt naast de Uitvoerder ook toe aan de Nederlandse
overheid namens de lidstaat Nederland.

Artikel 12 Wijzingen Voucherregeling ondersteuning ketenconcepten
1.
2.

De Uitvoerder kan te allen tijde wijzigingen doorvoeren in de Regeling. Deze wijzigingen worden pas van
kracht nadat door de Uitvoerder bekend is gemaakt dat de Regeling is gewijzigd.
Wijzigingen in de Regeling worden door of namens de Uitvoerder bekend gemaakt.

Artikel 13 Inwerkingtreding
Deze Regeling wordt aangehaald als ‘Voucherregeling ondersteuning ketenconcepten´.

Pagina 5 van 5

