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1. Aanvraag 

Op 19 september 2017 ontving ik uw brief, waarin u subsidie aanvraagt voor het 

project kennisontwikkeling en verspreiding natuurlijk middelengebruik in de 

biologische veehouderij.  

 

2. Beoordeling van uw aanvraag 

Het voedselbeleid van EZ zet in op een aanpak voor een ecologisch houdbaar en 

robuust voedselsysteem dat voorziet in veilig, gezond en duurzaam geproduceerd 

voedsel (voedselagenda EZ). Gezonde weerbare dieren met een hoge mate van 

dierwelzijn en minimaal antibioticagebruik is hierin een belangrijke pijler. Voor 

biologische productie is dit ook een belangrijk uitgangspunt.  

Het uitgangspunt van biologische dierlijke productie is om ziektes te voorkomen 

door te werken met weerbare dieren die goed in balans zijn met hun omgeving. 

Daar waar de gangbare sector kiest voor controle, kiest de biologische sector voor 

weerbaarheid. Dit doet de biologische sector door de dieren licht, lucht en ruimte 

te geven en te kiezen voor minder kwetsbare rassen. De biologische veehouderij 

is kwetsbaarder voor besmetting met wormen en andere parasieten. Dit heeft te 

maken met het feit dat de dieren meer op gesloten bodems gehuisvest worden en 

beschikken over een uitloop naar buiten. Hierdoor is er meer contact met de 

bodem en de buitenwereld. Om deze kwetsbaarheid het hoofd te bieden, is een 

goed houderij-systeem in combinatie met een kundig management van de 

veehouder van belang. Desondanks zijn besmettingen niet altijd te voorkomen en 

is het uit oogpunt van diergezondheid en dierwelzijn van belang dat middelen 

kunnen worden ingezet ter bestrijding. Middelengebruik ter bevordering van de 

preventie en het genezen van besmettingen, is dan ook onderdeel van het 

biologische systeem. 
 

Binnen de regelgeving zijn eisen gesteld aan synthetische diergeneesmiddelen die 

mogen worden toegepast in de dierhouderij (CBG). Eén aandachtspunt hierin is 

dat voor kleine sectoren, middelen niet geregistreerd worden en daardoor 

derhalve niet beschikbaar of onder aanvullende voorwaarden toepasbaar. Een 

ander aandachtspunt is het aanhouden van dubbele wachttijden, zoals 

voorgeschreven door de biologische regelgeving (Skal). Uit de praktijk is bekend 
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 dat de toepassingsregels voor deze middelen bij veehouders niet altijd duidelijk 

zijn. Dit leidt er toe dat soms middelen op een ongeoorloofde manier worden 

ingezet. Door verkeerd gebruik van middelen kan residuvorming optreden in 

biologische producten. Dit is ongewenst uit oogpunt van volksgezondheid en 

bovendien kan het veel imagoschade opleveren aan de biologische sector. 

Natuurlijke middelen (Fytotherapeutica, homeopathische middelen) kunnen 

worden ingezet als diergeneesmiddel (indien deze geregistreerd staan), 

diervoederadditief, aanvullend diervoer of als diervoeringrediënt. Voor natuurlijke 

middelen die niet als diergeneesmiddel geregistreerd staan, gelden geen of geen 

formele toepassingsregels. Dit is een grijs gebied, waardoor veehouders soms niet 

weten of ze een middel nu wel of niet kunnen toepassen. De inzet van het middel 

DEGA16 (waar fipronil inzit) is zo’n voorbeeld. Het is in het belang van EZ om 

daarover meer duidelijkheid te krijgen en dit te delen met de biologische sector.  

 

Het is van belang om ziektes te voorkomen. Door het natuurlijk middelengebruik 

in kaart te brengen en hierover met de sector te communiceren kan het 

ongeoorloofd gebruik van middelen worden teruggebracht. Het project waarvoor 

Bionext subsidie heeft aangevraagd, sluit aan bij het EZ-beleid inzake een robuust 

voedselsysteem met veiliger en gezonder voedsel. Het project dient uiteindelijk te 

leiden tot: 

1. het maken en verspreiden van een overzicht van relevante nationale 

(kennis)netwerken rondom natuurlijk middelengebruik in de veehouderij dat 

ter beschikking wordt gesteld aan de veehouderijsector; 

2. het beschikbaar stellen van een online portal met actuele informatie over 

natuurlijke middelen, die veehouders kunnen gebruiken om te toetsen of iets 

past als toepassing in de veehouderij; 

3. het doen van publicaties in relevante media op onderdelen waar 

kennisverspreiding bijdraagt aan verbetering van het middelengebruik in de 

veehouderijsector; 
4. het maken en verspreiden van een overzicht van welke kruiden en producten 

mogelijk residuen kunnen geven en bijwerkingen dat ter beschikking wordt 
gesteld aan de veehouderijsector; 

5. het geven van voorlichting in de vorm van overzichten en informatie richting 
de veehouderijsector over regelgeving inzake middelengebruik in de 
veehouderijsector; 

6. het geven van presentaties in relevante netwerken ten behoeve van de 

veehouderijsector om kennis te verspreiden over het stoffen gebruik in 

middelen, en 
7. het organiseren van bijeenkomsten waarin kennis, bedoeld onder 1 tot en met 

4, wordt uitgewisseld. 

 

Het schrijven van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een keurmerk / 

officiële erkenning / toetsing voor natuurlijke middelen voor toepassing in de 

veehouderij komt niet voor subsidie in aanmerking. 

 

Deze subsidiebeschikking ziet derhalve op acties inzake kennisoverdracht en 

voorlichting als bedoeld in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de 

Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- 
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 en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de 

interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 193) (hierna: de 

groepsvrijstellingsverordening landbouw). Dit betekent dat de subsidieverlening 

bestemd is voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en 

de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en 

coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties. 

 

3. Besluit 

 

3.1 Grondslag 

 

3.1.1 Kaderwet 

In het kader van mijn beleid gericht op kennisoverdracht en innovaties in de 

biologische landbouw verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2 van de Kaderwet 

EZ-subsidies, subsidie voor de uitvoering van het project kennisontwikkeling en 

verspreiding natuurlijk middelengebruik in de biologische veehouderij. 

 

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 20 september 2017 tot 

en met 30 september 2018. 

 

3.1.2 Staatssteun 

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZ- subsidies verleen ik geen subsidie als 

dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de 

zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(‘VWEU’). 

 

Op basis van uw subsidieaanvraag zie ik geen aanleiding om tot het oordeel te 

komen dat de verlening van subsidie voor het project waarvoor u subsidie hebt 

aangevraagd, leidt tot ongeoorloofde staatssteun. Deze subsidie wordt verleend 

binnen de kaders van de groepsvrijstellingsverordening landbouw. Met name 

artikel 21 van deze verordening is van toepassing op steun voor acties inzake 

kennisoverdracht en voorlichting. In overeenstemming met artikel 1, vijfde lid, 

onderdeel b, wordt onderhavige subsidie niet verleend aan een onderneming ten 

aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat. In overeenstemming 

met artikel 1, zesde lid, wordt onderhavige subsidie niet verleend aan 

ondernemingen in moeilijkheden.  

 

Beknopte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste 

lid, van de groepsvrijstellingsverordening landbouw gemeld aan de Europese 

Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd 

op de staatssteunwebsite op het internet. 

 

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden opgenomen in artikel 21 van de 

groepsvrijstellingsverordening landbouw. Dit artikel verklaart steun voor acties 

inzake kennisoverdracht en voorlichting verenigbaar met de interne markt en de 

steun verlening is vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit 
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 artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het 

tweede tot en met het achtste lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de 

voorwaarden uit het hoofdstuk I van de groepsvrijstellingsverordening landbouw. 

 

De veehouders die willen deelnemen aan de presentaties in relevante netwerken 

van Bionext, bedoeld onder paragraaf 2, respectievelijk onderdeel 6 en onderdeel 

7, van deze beschikking, dienen hiervoor bij Bionext een aanvraag in te dienen 

overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de groepsvrijstellingsverordening 

landbouw. 

 

3.2 Subsidiebedrag 

Op basis van de gegevens, opgenomen in uw aanvraag, stel ik de subsidie vast op 

€ 24.933, --, (exclusief BTW). Dit bedrag zal worden betaald binnen 6 weken na 

de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekening nummer XXXX  

t.n.v. stichting Bionext. 

 

U heeft mij opgegeven dat de Stichting Bionext BTW-plichtig is. Derhalve kunt u 

de door u aan derden te betalen BTW met de fiscus verrekenen. Aangezien de 

BTW voor u dus geen kostenpost vormt, is mijn subsidie gebaseerd op de door u 

begrote kosten, uitgezonderd de BTW. 
 
3.3 Subsidiabele kosten 

De volgende rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, gemaakt in de 

voornoemde periode en die betaald zijn voor 30 december 2018 worden door mij 

subsidiabel geacht: 

- de kosten van de organisatie van beroepsopleiding, acties voor de verwerving 

van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, 

demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties als bedoeld in artikel 21, derde lid, 

onderdeel a, van de groepsvrijstellingsverordening landbouw; 

 

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen 

bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover 

het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de 

groep in rekening te brengen. 

 

3.4 Verplichtingen 

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden: 

1. U dient het project uit te voeren in overeenstemming met de verplichtingen, 

opgenomen in artikel 21 van groepsvrijstellingsverordening landbouw. Dit 

houdt, onder meer , in dat:  

a. de steun slechts mag worden aangewend voor de kosten van de 

organisatie van acties voor de verwerving van vaardigheden, 

waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, 

b. demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties, als bedoeld in artikel 

21, derde lid, onderdeel a, van de groepsvrijstellingsverordening 

landbouw; 
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 c. de steun niet wordt toegekend in de vorm van rechtstreekse 

betalingen aan de begunstigden, doch slechts aan u als aanbieder van 

de acties inzake kennisoverdracht en voorlichting, als bedoeld in artikel 

21, vijfde lid, van de groepsvrijstellingsverordening landbouw; 

d. u als aanbieder van de acties inzake kennisoverdracht en voorlichting 

beschikt over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel als 

bedoeld in artikel 21, zesde lid, van de groepsvrijstellingsverordening 

landbouw; 

e. lidmaatschap van productengroepering dan wel organisatie, geen 

verplichting is voor deelname aan de activiteiten die in het kader van 

uitvoering van het projectplan georganiseerd worden. Toegang tot de 

steun dient, onder objectief vastgestelde voorwaarden, mogelijk te zijn 

voor alle ondernemingen die daarvoor in het betrokken gebied in 

aanmerking komen. Eventuele bijdragen van niet-leden in de kosten 

blijven beperkt tot de kosten van deelname aan de activiteit in kwestie 

als bedoeld in artikel 21, zevende lid, van de 

groepsvrijstellingsverordening landbouw, en 

i.     de veehouders die willen deelnemen aan de presentaties in 

relevante netwerken van Bionext, bedoeld onder paragraaf 2, 

respectievelijk onderdeel 6 en onderdeel 7, van deze beschikking, 

dienen hiervoor bij Bionext een aanvraag in te dienen overeenkomstig 

artikel 6, tweede lid, van de groepsvrijstellingsverordening landbouw. 

 

2. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag 

ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.  

3. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is 

dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet 

geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan 

de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 

4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het 

project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de 

voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten 

zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag 

brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de 

beschikking. Het laatste verslag na de daarop volgende periode van zes 

maanden.  

5. In het geval activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient de 

opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden (of te hebben 

plaatsgevonden) op basis van transparante criteria en marktconforme 

tarieven. 

6. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij 

de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige en 

duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen 

worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een 

urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn. 

7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of 

resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking 
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 te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie 

is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de 

beschikking tot subsidievaststelling. 

8. De resultaten van het project dienen onbeperkt en voor onbepaalde tijd voor 

een ieder beschikbaar te zijn, en een ieder heeft het recht de resultaten van 

de verrichte activiteiten openbaar te (doen) maken en te (doen) 

verveelvoudigen, alles in de ruimste zin van het woord,  

 

4. Correspondentie 

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van 

bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:   

Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit 

t.a.v. XXXXXX 

directie PAV 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

namens deze: 

 

 

 

 

 

drs. R.P. van Brouwershaven 

Directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

 

 

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 

bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, 

Zwolle. Op onze internetsite www.mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke 

informatie over het indienen van een bezwaarschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 


