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REGELING FOSFAATREDUCTIE VARKENSHOUDERIJ 2017 
 
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 zogenaamde nationale envelop die de Europese Commissie (Pb EU L 
242; hierna: Verordening 2016/1613) aan Nederland ter beschikking heeft gesteld om maatregelen te 
treffen voor veehouderijsectoren die te kampen hebben met grote marktproblemen. In de tweede plaats 
moet deze regeling een bijdrage leveren aan het reduceren van de fosfaatproductie van de veehouderij 
in 2017. Vanwege de overschrijding van het landelijk fosfaatproductieplafond en de wens en noodzaak 
om de fosfaatproductie in 2017 onder dit plafond te krijgen is door de Staatssecretaris van Economische 
zaken, in overleg met LTO Varkenshouderij en Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), besloten 
tot het inzetten van een ondersteuningsregeling voor vrijwillige vermindering van fosfor in 
varkensmengvoer. In februari 2017 is door EZ ingestemd met een financiële tegemoetkoming aan 
varkenshouders die vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager gehalte aan fosfor. De financiële 
tegemoetkoming is gebaseerd op een kostencompensatie voor deze doorgaans duurdere mengvoeders. 
De sectorpartijen zijn een inspanningsverplichting aangegaan om een fosfaatreductie van maximaal 1 
mln. kg te realiseren. Hiervoor is een budget beschikbaar van 3,976 mln. euro dat wordt vastgesteld op 
basis van de gerealiseerde fosfaatreductie.   
De beoogde reductie draagt bij aan het maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in 
Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de 
derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 34 532, nr. 45).  
 

2. Opzet van de regeling  
Voor het bereiken van de doelstelling van 1 miljoen kg fosfaatreductie, zal ten hoogste 3,976 miljoen 
euro worden ingezet, bij een lagere reductie zal het budget naar rato worden benut. Varkenshouders 
ontvangen een tegemoetkoming voor vrijwillige inkoop van fosforarmere mengvoeders. De regeling is 
gericht op varkensbedrijven die hun inkoop van fosfaat middels mengvoeders verminderen ten opzichte 
van het jaar 2016. Voorwaarde is dat inzichtelijk gemaakt wordt om welke hoeveelheid fosfaatinkoop 
middels mengvoeders het gaat. De tegemoetkoming wordt verleend voor het aantal kilogrammen fosfaat 
waarmee de inkoop in 2017 verminderd is (wordt) per gemiddeld aantal varkens (vleesvarkens en/of 
zeugen) in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017, ten opzichte van hetzelfde gemiddelde 
aantal varkens in dezelfde periode in 2016. Als bewijslast hiervoor dienen veestaat en veesaldokaarten 
en voerjaaroverzichten van beide jaren. De regeling wordt gepubliceerd op woensdag 24 mei 2017. 
Varkenshouders kunnen het eigen bedrijf aanmelden via de daarvoor ingerichte webpagina vanaf 29 mei 
2017. Bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming is rekening gehouden met gemiddelde 
meerkosten die varkenshouders hebben bij aankoop van mengvoeders in een fosforarmer segment. 
Fosforarmere mengvoeders zijn over het algemeen duurder vanwege het beperktere aanbod van 
grondstoffen. Op basis van een inschatting van nutritionisten is de voorziene tegemoetkoming 
toereikend om eventuele meerkosten voor duurdere mengvoeders te dekken. Overigens spelen ook nog 
andere overwegingen een rol voor de varkenshouder voordat ander mengvoeder ingekocht wordt, 
waarvan verwachte productieresultaten de belangrijkste zijn. Het is daarom de verwachting dat zeker 
niet alle varkenshouders zullen willen deelnemen. Varkenshouders kunnen een tegemoetkoming 
aanvragen tot een maximum fosfaatreductie per BRS van 15% ten opzichte van 2016.  
 

3. Uitvoering  
De regeling zal worden uitgevoerd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij met ondersteuning 
van Flynth adviseur en accountants. De afrekening met de varkenshouder vindt plaats na afloop van het 
kalenderjaar 2017. Op dat moment kan op basis van het geleverde mengvoeder worden bepaald of een 
bedrijf aan de gestelde regels heeft voldaan. De uitvoerder zal de gegevens die diervoederbedrijven 
leveren uit hoofde van artikel 45, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet gebruiken om te 
beoordelen of aan de krachtens deze regeling gestelde voorschriften is voldaan. Artikel 52 van de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet bepaalt dat bedrijven die diervoeder leveren aan een bedrijf, jaarlijks 
voor 1 februari gegevens over de leveranties kenbaar maken. Deze gegevens zien onder meer op de 
hoeveelheid mengvoeder voor varkens die geleverd is. Dit wordt vervolgens gerelateerd aan het 
gemiddeld aantal aanwezige varkens in de respectievelijke jaren. De benodigde informatie voor het 
opmaken van de eindafrekening dient uiterlijk 15 februari 2018 te zijn ingediend bij de uitvoerder. 
Varkenshouders krijgen het verzoek de uitvoerder te machtigen een deel van de benodigde informatie 
op te halen bij RVO.  
 

4. Overige effecten 

De eisen die zijn gesteld aan de mengvoeders zijn zo gekozen dat deze geen significant effect hebben 
op andere duurzaamheidsthema’s. 
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II ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING  
 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
Voor de toepassing van de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 wordt aangesloten bij de definities uit 
de Meststoffenwet: 
 
Fosfaat:   Fosfor, in welke verbinding ook, vermenigvuldigd met de factor 2,29. 
Bedrijf:   Bedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Meststoffenwet. 
Varken:   Dier behorende tot de familie der suidae. 
Vleesvarkens: Vleesvarkens (varkens die doorgaans worden gemest vanaf ca. 25 kg of iets lichter tot 

ca. 110 kg; ook biggen afkomstig van het eigen, gesloten bedrijf vanaf exact 25 kg).  
Conform art. 36 Uitvoeringsregeling Meststoffenwet diercategorie 411. 

Zeugen:  Fokzeugen (ten minste eenmaal gedekt of geïnsemineerd; guste zeugen, gedekte 
maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen 
waarvan de biggen gespeend zijn). Conform art. 36 Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 
diercategorie 400, 401 en 410. 

Diercategorie: De door de Houder gehouden categorie Varkens. Voor deze Regeling zijn de 
diercategorieën Vleesvarkens en Zeugen van toepassing.   

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. 

Diervoeders:  Alle stoffen en producten, inclusief additieven, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of 
onverwerkt, die bestemd zijn om te worden gebruikt voor orale vervoedering aan 
dieren (conform Vo. 178/2002). 

Voedermiddelen:  Producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, waarvan het hoofddoel is te voldoen 
aan de voedingsbehoeften van dieren, in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, en 
de afgeleide producten van de industriële verwerking ervan, alsmede organische of 
anorganische stoffen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden 
gebruikt voor orale vervoedering, hetzij als zodanig rechtstreeks, hetzij na bewerking, 
hetzij bij de bereiding van mengvoeders of als draagstoffen in voormengsels (conform 
Vo. 767/2009). 

Mengvoeders: Mengsels van ten minste twee voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, 
bestemd voor orale vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende 
diervoeders (conform Vo. 767/2009). 

Volledige diervoeders: Mengvoeders die door hun samenstelling toereikend zijn als dagrantsoen (conform Vo. 
767/2009). 

Aanvullende diervoeders: Mengvoeders met een hoog gehalte aan bepaalde stoffen, die echter, wegens hun 
samenstelling, slechts toereikend zijn als dagrantsoen indien zij samen met andere 
diervoeders worden gebruikt (conform Vo 767/2009). 

Dagrantsoen: De totale hoeveelheid diervoeders, omgerekend op een vochtgehalte van 12 %, welke 
een dier van een bepaalde soort, leeftĳdsklasse en prestatievermogen gemiddeld 
dagelĳks nodig heeft om in zĳn algehele behoefte te voorzien (conform Vo. 
1831/2003). 

Regeling:  De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017. 
Tegemoetkoming:  Het toekennen van financiële middelen uit de Nationale envelop aan een Houder 

conform de Regeling. 
Aanvraag :  Een aanvraag voor het beschikbaar stellen van 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) 2016/1613 van de 
Europese Commissie, beschikbaar zijn gesteld voor het realiseren van een fosfaat-
reductie van 1 miljoen kg; 

Uitvoerder: Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) of de voor de uitvoering door POV 
ingeschakelde organisatie(s). 

 
 

Artikel 2 Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 
1. De publicatie van de Regeling vindt plaats op woensdag 24 mei 2017.  
2. Vanaf 29 mei 2017 kunnen Houders zich aanmelden voor de Regeling via de daarvoor ingerichte 

webpagina. Houders moeten zich als ze zich aanmelden, akkoord verklaren met de voorwaarden in de 
Regeling en eventuele door de Uitvoerder noodzakelijk geachte aanvullende voorwaarden. Na 
aanmelding ontvangen Houders een e-mail waarmee de registratie bevestigd wordt.  

3. Binnen 21 dagen na aanmelding krijgen de aanmelders een verzoek om aanvullende informatie in te 
dienen. 
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4. Het volledig en correct ontvangen van de benodigde informatie binnen de daarvoor gestelde termijn (14 
dagen na ontvangst van het verzoek om aanvullende informatie) telt voor het definitieve recht op 
deelname aan de Regeling. De Houder is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en correct doorgeven 
van de gevraagde informatie. Het niet tijdig, volledig en correct doorgeven van de gevraagde informatie 
kan er toe leiden dat de Houder niet in aanmerking komt voor een Tegemoetkoming.  

5. De openstelling van de Regeling is vier weken. Registratie voor deelname aan de Regeling kan vanaf 29 
mei tot en met 26 juni 2017. 

6. In het geval dat het beschikbare budget voor het toekennen van Tegemoetkomingen in de eerste ronde 
niet volledig wordt aangewend, kan besloten worden tot het opnieuw uitschrijven van een ronde voor het 
indienen van aanvragen. 

7. Aanvragen die na 26 juni 2017 worden ingediend, worden geadministreerd en voor beoordeling in 
behandeling genomen als er een nieuwe ronde wordt uitgeschreven voor het indienen van aanvragen. 

8. Er is maximaal 3,976 mln. euro beschikbaar voor het toekennen van Tegemoetkomingen. Zodra de 
hoogte van aanvragen dit maximum bereikt wordt de Regeling gesloten. De aanvragen worden 
beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst.   

9. Tegemoetkoming wordt toegekend aan Houders die aantonen dat zij hun fosfaatproductie hebben 
gereduceerd door mengvoeders in te kopen met lagere gehaltes aan bruto fosfor per kg in verhouding 
tot hetzelfde aantal gehouden dieren in dezelfde periode in 2016 en 2017.  

10. De Tegemoetkoming kan aangevraagd worden door een Houder (dus geen collectief van Houders). Per 
BRS kan slechts 1 aanvraag ingediend worden. 

11. Middels inschrijving wordt ingetekend voor de verwachte reductie. Dit houdt in dat ten opzichte van 2016 
de gerealiseerde reductie inzichtelijk gemaakt wordt en de verleningsbeschikking van de 
Tegemoetkoming wordt gebaseerd op de verwachte reductie.  
 
 

Artikel 3 Tegemoetkoming aanvragen 

1. Een Houder ontvangt een Tegemoetkoming voor het aantal kilogrammen fosfaat dat Houder ten 
opzichte van 2016 vermindert middels inkoop van mengvoeders. Het gaat hierbij om de reductie die 
wordt bewerkstelligd met het voeren van mengvoeder met een lager bruto fosforgehalte en niet om 
reductie door het inkrimpen van het aantal gehouden Varkens.  

2. Tegemoetkoming dient te worden aangevraagd op basis van de verwachte reductie in 2017. Dit wordt 
berekend aan de hand van de verlaging van bruto fosfor in het door de Houder aan de varkens op het 
bedrijf gevoerde mengvoeder in 2017 ten opzichte van 2016 en uitgedrukt in de verwachte totale 
vermindering van de fosfaataankoop in kilogrammen.  

3. Uitbetaling van de Tegemoetkoming vindt alleen plaats over de gerealiseerde reductie van de 
kilogrammen fosfaat.  

4. De verwachte fosfaatreductie moet minimaal 100 kg fosfaatreductie per BRS zijn om in aanmerking te 
komen voor een Tegemoetkoming. De verwachte fosfaatreductie moet voldoende aannemelijk kunnen 
worden gemaakt.  

5. Een bedrijf kan maximaal een Tegemoetkoming aanvragen en toegekend krijgen tot een fosfaatreductie 
per BRS tot maximaal 15,0 % ten opzichte van 2016.  

6. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Alleen Houders die tijdig, volledig en 
correct de gevraagde informatie hebben aangeleverd, zullen in behandeling worden genomen.  

7. Bij het aanmelden dient de volgende informatie digitaal te worden aangeleverd:  
a. BRS (wordt gebruikersnaam) 
b. E-mailadres 
c. Bedrijfsnaam 
d. Voornaam van de (vertegenwoordiger van de) Houder 
e. Achternaam van de (vertegenwoordiger van de) Houder 
f. Wachtwoord aanmaken 

8. Aanmeldingen krijgen binnen 21 dagen het verzoek om de volgende aanvullende informatie aan te 
leveren:  

a. Diercategorieën en aantallen Varkens, Vleesvarkens en Zeugen 
b. Veestaat en veesaldokaart 2016 
c. Bruto fosfor in mengvoeder per diercategorie in 2016 
d. Verwachte bruto fosfor in mengvoeder in 2017 

Vervolgens wordt een berekening gemaakt naar verwachte reductie 2017. 
9. De houder 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 
Tegemoetkoming en/of de Uitvoerder nodig heeft om te voldoen aan de aan haar opgelegde 
verplichtingen ter zake het voor deze Regeling beschikbaar gestelde budget. 

10. Houders komen uitsluitend in aanmerking voor een Tegemoetkoming als ze de Uitvoerder machtigen om 

bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Overzicht voergegevens in te zien en te gebruiken 

in het kader van de Regeling.  
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Artikel 4 Tegemoetkoming 
1. De Tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het niveau van bruto fosfor in het mengvoeder, op 

het betreffende bedrijf in 2016. Een Houder die zijn Varkens al mengvoeder voert met minder bruto 
fosfor (minder dan 4,6 g/kg bij vleesvarkens en minder dan 4,9 g/kg bij zeugen) krijgt een hogere 
vergoeding per kg reductie. Achterliggende gedachten daarbij is dat een Houder die zijn Varkens voert 
met mengvoeder met een hoog bruto fosfor gehalte (4,6 g/kg of meer resp. 4,9 g/kg of meer), 
makkelijker kan reduceren dan een bedrijf dat al sterk stuurt op bruto fosfor. De staffel is als volgt:  

 

Diercategorie Bruto fosforgehalte (P) in het 
in2016 gevoerde mengvoeder 

Tegemoetkoming vanuit de 
Regeling per kg fosfaat 
(P2O5) reductie 

Vleesvarkens 4,6 g P/ kg of meer € 3,50  

 Minder dan 4,6 g P/ kg  € 4,50  

Zeugen 4,9 g P/ kg of meer € 3,50 

 Minder dan 4,9 g P/kg € 4,50 

 
 

2. Fosfaatreductie wordt berekend door de verminderde bruto fosfor in het mengvoeder te 
vermenigvuldigen met 2,29. Dit is in beeld gebracht in voorbeeldberekeningen. 

3. De hoogte van de Tegemoetkoming wordt berekend door het aantal kilogrammen fosfaatreductie te 
vermenigvuldigen met de vergoeding van respectievelijk €3,50 of €4,50 conform tabel artikel 4.1. per 
gereduceerd kilogram fosfaat.  

4. Bedrijven met zowel zeugen als vleesvarkens op één BRS ontvangen maximaal € 3,50 per kg 
fosfaatreductie wanneer in voerjaaroverzichten niet duidelijk onderscheid te maken is in Diercategorie. 
Wanneer op het voerjaaroverzicht wel onderscheid te maken is in Diercategorie, dan geldt de 
vergoeding conform tabel artikel 4.1.  

5. Indien bij de totaal eindafrekening blijkt dat er minder is gereduceerd dan in totaal aangevraagd, dan 
kunnen Houders die aantoonbaar fosfaat gereduceerd hebben, maar geen aanspraak hebben gemaakt 
op de Regeling (de reservelijst), alsnog in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming. Ook hierbij 
geldt de volgorde van binnenkomst bij inschrijving. Dit kan alleen indien de Uitvoerder daartoe heeft 
besloten. 

6. Vanuit het budget wordt op basis van de verwachte fosfaatreductie per BRS een reservering gemaakt. 
De Tegemoetkoming wordt uitgekeerd naar rato van de behaalde reductie met als maximum de 
gereserveerde Tegemoetkoming. Indien de werkelijke reductie minder is dan 80% van de bij aanmelding 
opgegeven verwachte fosfaatreductie dan wordt de Tegemoetkoming die wordt toegekend op basis van 
de gerealiseerde reductie, gehalveerd. De uit te keren Tegemoetkomingen zijn in beeld gebracht in de 
voorbeeldberekening.  

7. Per BRS wordt voor maximaal een reductie van 15% een Tegemoetkoming verstrekt. 
 
 

Artikel 5 Verantwoording  
1. De Houder dient een aanvraag digitaal in bij de uitvoerder. 
2. De Houder 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.  
3. De gevraagde informatie dient volledig te worden aangeleverd/ingevuld en de veestaat en veesaldokaart 

2016 worden als bewijslast bijgevoegd. 
4. Mengvoederstromen die niet geborgd zijn met een geregistreerd voerjaaroverzicht bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, worden niet meegenomen bij vaststelling van de fosfaatreductie.  
5. De Houder dient de eindverantwoording voor 15 februari 2018 in te dienen bij de Uitvoerder. Dit gebeurt 

eveneens digitaal in het daarvoor beschikbare formulier. Als bewijslast worden de veestaat en 
veesaldokaart 2017 bijgevoegd.  

6. Houder draagt zorg voor het tijdig, volledig en correct aanleveren van informatie om daarmee de 
gereduceerde kilogrammen fosfaat ten opzichte van 2016 aan te tonen. Het niet tijdig, volledig en correct 
doorgeven van de gevraagde/benodigde informatie kan er toe leiden dat de Houder niet in aanmerking 
komt voor een Tegemoetkoming. 
   

 

Artikel 6 Vaststelling en uitbetaling  
1. Op 24 mei 2017 wordt de Regeling gepubliceerd en daarmee openbaar gemaakt. 
2. Vanaf 29 mei kunnen Houders zich aanmelden voor de Regeling. 
3. Binnen 21 dagen krijgen de aangemelde Houders een verzoek voor het aanleveren van de benodigde 

informatie (zie Artikel 3). Hiervoor krijgen zij 14 dagen de tijd. Tijdige, volledige en correct aangeleverde 
informatie leidt tot een definitieve aanmelding. Te late, onvolledige en niet correct aangeleverde 
informatie kan leiden tot afwijzing.  

4. Na definitieve aanmelding ontvangen de deelnemende Houders binnen 14 dagen bericht over de het 
toekennen van Tegemoetkomingen. 
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5. Bij overtekening geldt de methode zoals beschreven in Artikel 3. Dit kan leiden tot het afwijzen van 
Aanvragen (en plaatsing op de reservelijst).  

6. De Houder dient voor 15 februari 2018 de informatie aan te leveren die nodig is voor de definitieve 
verantwoording.  

7. Uitbetaling van de Tegemoetkoming vindt plaats voor 1 april 2018 en zal worden verricht door POV. 
8. Indien de Houder 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 
Tegemoetkoming toe te kennen dan wel de Tegemoetkoming te minderen.  
 
 

Artikel 7 Controle en borging 
1. De Houder draagt zorg voor het volledig en correct aanleveren van de gevraagde informatie. 
2. De Houder dient op elk moment een deugdelijke administratie van alle diervoeders en gemiddeld 

aanwezige aantallen vleesvarkens en zeugen te kunnen overleggen over het jaar 2016 en actueel in 
2017. 

3. Er wordt door middel van steekproeven vastgesteld of de gegevens welke door de Houder zijn 

opgegeven aansluiten op de veestaat, veesaldokaarten en voerjaaroverzichten waaraan die gegevens 

ontleend zijn. De Houder 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 en kunnen ook het nemen en analyseren van (voer)monsters omvatten.   

De eindberekening fosfaatreductie wordt voor elke Houder per BRS opgemaakt op basis van de 

beschikbare gegevens van de Houders, hetgeen leidt tot een “voorstel uitbetaling van de 

Tegemoetkoming”.  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van de Uitvoerder voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdend met 

de (uitvoering van de) Regeling en Tegemoetkomingen is steeds beperkt tot het bedrag waarop de 
aansprakelijkheidsverzekering van de Uitvoerder in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien en 
voor zover geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaats vinden en de schade niet het gevolg 
is van opzet of grove schuld van de zijde van de Uitvoerder, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een 
bedrag van € 5.000,-. 

2. 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 9 Overtreding en terugvordering 
Houders van wie is komen vast te staan dat zij kunstmatig de voorwaarden hebben gecreëerd om voor 
Tegemoetkoming 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 Tegemoetkoming op grond van deze 
regeling. Hierbij wordt een renteboete opgelegd van 5%.  
 
Onder het kunstmatig creëren van voorwaarden die in tegenstelling zijn met een doelstelling van de Regeling 
(reduceren van de fosfaatproductie) vallen uiteraard bijvoorbeeld mengvoedersstromen bewust uit beeld laten of  
gehalten of dieraantallen manipuleren. Maar hier wordt ook onder verstaan het verlagen van hoeveelheid/volume 
of gehaltes van bruto fosfor in mengvoeders op brijvoerbedrijven in combinatie met (meer) aanvoer van andere 
voedermiddelen met hoge bruto fosfor gehaltes, waardoor de totale fosfaat reductie op dergelijke bedrijven 
achteruit zou gaan. Zulks ter beoordeling van de uitvoerder.    

 
 
Artikel 10 Wijzingen Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 

1. 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. 

2. Wijzigingen in de Regeling worden door of namens de Uitvoerder bekend gemaakt. 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding 
Deze Regeling wordt aangehaald als ‘Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017´.  
 
 
 


