Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij
Vraag en antwoord

Versie: 11 juli 2017
Welke stappen moet ik doorlopen om deel te nemen aan de voucherregeling
ketenconcepten?
Na de publicatie van de regeling wordt deze opengesteld voor de aanmeldingen van
deelnemers. Collectieven die willen deelnemen kunnen zich vanaf 17 juli tot en met 18
augustus aanmelden voor deelname. Bij positieve beoordeling van de aanmelding krijgen de
collectieven tot en met 22 september de tijd om een plan van aanpak in te dienen.
Waarom is de vooraanmelding van belang?
Deelnemers aan de regeling moeten zich na openstelling van de regeling aanmelden. Deze
vooraanmelding is van belang om een eerste selectie te kunnen maken van initiatieven die
kansrijk zijn voor de uiteindelijke voucherregeling.
Worden er bij de varkenshouder kosten in rekening gebracht voor de uitvoering
van de regeling?
Nee, de varkenshouder krijgt geen kosten in rekening gebracht. POV krijgt subsidie vanuit
het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de regeling.
Waarom wordt in deze regeling gesproken over vouchers?
De subsidie is bedoeld voor specifieke activiteiten en kosten die gemaakt worden door
varkenshouders. Dit zijn waarschijnlijk niet alle kosten en activiteiten waaraan het collectief
op dat moment werkt. De regeling financiert dus niet altijd een geheel project, maar enkel
de activiteiten die passen binnen de doelstelling van de regeling (zie Artikel 4 van de
Regeling). Er wordt gesproken over vouchers, omdat het over specifieke activiteiten gaat.
Een voucher is niet meer dan een document waarin beschreven staat waaraan de subsidie
besteed mag en gaat worden.
Wanneer kan ik mij aanmelden voor de regeling?
U kunt uw collectief aanmelden van 17 juli tot en met 18 augustus.
Welke informatie heb ik nodig bij het aanmelden voor de regeling?
Aanmelden gaat via een digitaal aanmeldformulier. Houd daarvoor de volgende gegevens bij
de hand:
a. Naam van het collectief
b. NAW gegevens van contactpersoon (Naam, adres, postcode, woonplaats)
c. Aantal varkenshouders binnen het collectief
d. Betrokken ketenpartners
e. Korte beschrijving van het concept en het plan
f. Indicatie van de activiteiten waaraan de subsidie besteed gaat worden
g. Verklaring voor inspanning om de beoogde private financiering tijdig beschikbaar te
krijgen
Waarom is de volgorde van aanmelding van belang?
De eerste registratie vanaf 17 juli 2017 is bepalend voor de rangorde bij aanmelding. Deze
rangorde is alleen van belang wanneer bij beoordeling van de plannen van aanpak een
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gelijke score behaald wordt. De beoordeling van plannen gebeurt aan de hand van criteria
en scores.
Hoe werkt het aanmelden en indienen van het plan van aanpak?
Van 17 juli tot en met 18 augustus kunt u uw collectief digitaal aanmelden. Deze aanmelding
wordt getoetst op drie criteria:
 Is het aanmeldformulier volledig ingevuld?
 Is het collectief bereid om 50% van de kosten te co-financieren uit eigen middelen en
uren?
 Is er betrokkenheid van ketenpartners?
Bij positieve beoordeling van de aanmelding krijgen collectieven tot 22 september de kans
om een uitgewerkt plan van aanpak in te dienen. Hiervoor wordt een format ter beschikking
gesteld vanuit de regeling. Voor collectieven waarvan de aanvraag afgewezen wordt, stopt
het proces. Zij krijgen hierover uiterlijk 28 augustus bericht.
Waarop wordt een plan van aanpak beoordeeld?
Een adviescommissie beoordeelt de plannen op basis van een scoreformulier. Plannen van
aanpak worden door middel van een rapportcijfer beoordeeld op vier criteria. Elk criterium
bestaat uit meerdere onderdelen. De leden van de adviescommissie geven per onderdeel
aan of deze slecht (-), gemiddeld (0) of goed (+) zijn opgenomen in het plan. Dit ter
onderbouwing van het rapportcijfer per criterium. Voor ieder criterium geldt vervolgens een
wegingsfactor. De score per criterium wordt bepaald door het rapportcijfer x wegingsfactor.
De eindscore wordt bepaald door de som van de score per criterium. Het maximum te
behalen punten is 100.
De criteria waarop beoordeeld wordt zijn:
 Het collectief
 Het concept
 Kwaliteitsborging
 Effectieve inzet van middelen
Wie maken deel uit van de advies- en vaststellingscommissie?
De adviescommissie bestaat uit 3 deskundigen: een varkenshouder, een expert uit de
periferie en een onafhankelijk voorzitter. De personen worden benoemd en ontslagen door
het bestuur van POV. De adviescommissie beoordeelt aanvragen en brengt advies uit aan de
vaststellingscommissie. De vaststellingscommissie bestaat uit twee bestuurders van POV plus
een onafhankelijk voorzitter. De vaststellingscommissie beoordeelt de adviezen van de
adviescommissie en gaat over tot besluitvorming voor al dan niet toekennen van subsidie.
Om de onafhankelijkheid in beoordeling te borgen, maken we geen namen van personen in
de commissies bekend.
In de regeling staat dat het collectief moet deelnemen aan KKS en KIS. Wat
houdt dat in?
De POV en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) werken momenteel aan een
nieuw normenkader Keten Kwaliteit Systeem Holland Varken (KKS Holland Varken). Dit
normenkader is bedoeld voor zowel varkensvlees als voor levende dieren en verenigt de
bestaande IKB’s (IKB Varken en IKB Varkens Nederland). Doelstelling is om op termijn te
komen tot een enkel ketenkwaliteitssysteem voor Nederland. In de eerste fase is het KKS
Holland Varken een samenstelling van de normen die nu al voor beide IKB’s gelden. De
deelname aan KKS Holland Varken vraagt dan ook een minimale aanpassingen van de
varkenshouders.
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Transparantie in de keten is de license to produce voor de varkenshouderij. Bij de
certificering en monitoring van KKS Holland Varken worden data verzameld. Om de
toegankelijkheid tot deze data te vergroten wordt een keten informatie systeem (KIS)
ontwikkeld, waarmee ketenpartners de relevante data en informatie kunnen uitwisselen. Het
KIS is een informatiesysteem van de sector zelf, waar waardevolle trends en informatie uit te
halen zijn. Dit is van meerwaarde voor ontwikkeling van concepten. Zowel KKS Holland
Varken als KIS zijn nog in ontwikkeling. Collectieven die subsidie toegekend krijgen vanuit de
Regeling, worden geïnformeerd over voortgang en ontwikkeling.
In de regeling staat dat investeringen 5 jaar in stand gehouden moeten worden.
Wat houdt dat in?
Investeringen in materialen zijn subsidiabel, mits zij passen binnen de doelstellingen van de
Regeling (zie Artikel 4 van de Regeling). Daarnaast is de regeling bedoeld voor duurzame,
meerjarige, samenwerking tussen ketenpartners. Voor borging van continuïteit van het
collectief en effectieve inzet van middelen is het belangrijk dat investeringen goed doordacht
zijn en daadwerkelijk bijdragen aan ontwikkeling van het concept. Daarvoor is de eis
opgenomen dat investeringen minstens 5 jaar in stand gehouden moeten worden. Jaarlijks
wordt gecheckt of het collectief en het initiatief nog in stand zijn.
Wat gebeurt er als de regeling overtekend wordt?
Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan dat er geld beschikbaar is, wordt een selectie
gemaakt van de beste projectplannen. Alle plannen van aanpak krijgen een score.
Toekennen van subsidie start bij het project met de hoogste score en stopt zodra de
maximale subsidie is toegekend. Indien twee of meerdere plannen van aanpak de zelfde
score hebben, wordt de toekenning bepaald op basis van het moment van aanmelding.
Hoe wordt de hoogte van de subsidie berekend?
U levert bij het indienen van het plan van aanpak een duidelijke kostenbegroting aan. Kosten
die voor subsidie in aanmerking komen, moeten bijdragen aan de doelen en activiteiten die
beschreven staan in Artikel 4 van de Regelingstekst. Van de totale kosten die in aanmerking
komen, wordt 50% subsidie toegekend. Een collectief krijgt maximaal € 10.000 per
varkenshouder toegekend, tot een maximum van € 100.000 per collectief.
Wanneer wordt de tegemoetkoming uitbetaald?
Collectieven kunnen een voorschot aanvragen van 25% van de totale subsidie, bij aanvang
van het project. Gedurende de looptijd van het project kan nogmaals 2 keer 25%
opgevraagd worden. Hiervoor moet het collectief een verantwoording afleggen over de
besteding van de voorschotten die daarvoor zijn uitbetaald. De laatste 25% subsidie wordt
uitbetaald na eindverantwoording.
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 een collega varkenshouder 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
ketenconcepten@pov.nl met uw vraag. U ontvangt vervolgens antwoord per mail of telefoon.
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