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Nummer : Salmonella 17.001 

 

Datum : 6 juni 2017 

 

Onderwerp 

 

: 

 

Subsidie aankoop gevaccineerde dieren ter bestrijding  
van Salmonella 2017 

Bijlage : 1. Machtigingsformulier  

 

   

Geachte heer, mevrouw,  

 

De Europese Unie heeft besloten om verschillende epidemiologische dierziekten en zoönosen, waaronder 

Salmonella, gemeenschappelijk te bestrijden. Doel van het plan is om het percentage besmet pluimvee 

en/of eieren te reduceren. Elk jaar wordt hiervoor een programma van maatregelen opgesteld en 

ingediend bij de Europese Commissie. Op grond van dit programma kunt u subsidie krijgen voor de kosten 

van aanschaf van gevaccineerde dieren.  

 

Subsidie vaccinatie salmonella 2017 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de mogelijkheid om in 2017 subsidie aan te vragen voor de 

aankoop van gevaccineerde dieren ter bestrijding van Salmonella. 

 

Wijzigingen ten opzichte van de regeling in 2016 

- Er gelden voor deze regeling in 2017 standaardbedragen per stuks gevaccineerd pluimvee. De 

subsidie bedraagt € 0,12 per stuks tegen Salmonella enteritidis gevaccineerd pluimvee, of  

€ 0,19 per stuks tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium gevaccineerd pluimvee. 

- De termijn van indiening van de aanvraag is verlengd. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 15 

januari 2018  bij RVO.nl zijn ingediend. 

Verlenen van subsidie voor de aanschaf van vaccindoses 

Koopt u tegen Salmonella enteritidis of  tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium 

gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen? Dan kunt u een subsidie krijgen voor 

de kosten van aanschaf van de gevaccineerde dieren.  

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Afdeling Investerings- en 

Marktmaatregelen 
  

Prinses Beatrixlaan 2 
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Postbus  93119  

2509 AC  Den Haag 
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Vaccinatie 

Onder vaccinatie wordt verstaan: entingen die bij legvermeerderingsdieren of leghennen kunnen leiden tot 

een zodanige weerstand tegen Salmonellabesmetting, dat besmetting bijna is uitgesloten. De inenting 

moet toegediend worden: 

 met vaccins die in Nederland geregistreerd zijn, 

 volgens de vaccinatieschema’s die  zijn opgenomen in de handelsvergunning van het vaccin, 

bedoeld in artikel 2.19, eerste lid, Wet Dieren. 

Er kunnen twee soorten vaccins worden toegepast. Ze verschillen in prijs en werkzaamheid.  U kunt kiezen 

tussen: 

 een duurder en breder werkzaam vaccin (Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium), of  

 een goedkoper en beperkter werkzaam vaccin (Salmonella enteritidis). 

Een combinatie van vaccins is niet toegestaan. 

Wanneer loopt de aanvraagperiode en wie komen in aanmerking? 

De aanvraagperiode loopt van 1 juli 2017 tot en met 15 januari 2018. 
In aanmerking komen ondernemers die reeds gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde 
leghennen hebben aangekocht. De gevaccineerde dieren moeten geplaatst zijn op een in het KIP-systeem 
geregistreerd vermeerderings- of leghennenbedrijf in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 
2017. Gevaccineerd pluimvee dat vóór 1 januari 2017 is aangeschaft en op of na 1 januari 2017 is 
geleverd  aan een pluimveehouder komt ook voor subsidie in aanmerking. 

Vaccinatie in een andere EU-lidstaat dan Nederland 

U kunt subsidie aanvragen voor legvermeerderingsdieren of leghennen die in een andere EU-lidstaat zijn 
gevaccineerd en in Nederland in productie zijn gekomen. In dat geval moet u een verklaring indienen dat 
er in het land waar de dieren zijn gevaccineerd, géén subsidie voor de aankoop van de vaccindoses is 
aangevraagd of wordt aangevraagd.  
 

Hoogte van de subsidie 

De hoogte van de subsidie hangt af van het toegepaste soort vaccin. Er zijn 2 soorten vaccins die 

verschillen in prijs en werkzaamheid. Pluimveehouders kunnen kiezen tussen een duurder en breder 

werkzaam vaccin (Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium), of een goedkoper en beperkter 

werkzaam vaccin (Salmonella enteritidis). Deze vaccins moeten worden toegediend volgens de 

vaccinatieschema’s die zijn opgenomen in de handelsvergunning van het vaccin, bedoeld in artikel 2.19, 

eerste lid, Wet Dieren.  
 

De subsidie bedraagt:  

a. € 0,12 per stuks tegen Salmonella enteritidis gevaccineerd pluimvee, of 

b. € 0,19 per stuks tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium gevaccineerd pluimvee. 

   

Digitaal aanvragen via mijn.rvo.nl 

Dien uw aanvraag digitaal in via mijn.rvo.nl met e-Herkenning. Met e-Herkenning regelt u uw zaken 

efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig online.  

Voordelen van digitaal indienen: 

 U weet snel of wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen. 

 U kunt de status van uw aanvraag inzien op mijn.rvo.nl 

 Eventuele verzoeken om aanvulling van uw aanvraaginformatie kunnen wij direct per mail naar u 

toesturen. 

 

Uiteraard blijft u in de gelegenheid om uw aanvraag schriftelijk in te dienen, maar het digitaal indienen 

heeft de voorkeur. Voor meer informatie hierover belt u met:  088 602 6717 / 088 602 6775. 
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Digitaal subsidie aanvragen doet u onder Direct regelen op mijn.rvo.nl [link]. Hiervoor  heeft u een 

eHerkenningsmiddel (EH) niveau2+ nodig. Dit kunt u aanvragen op de website van eHerkenning [link]. 

Lees meer over de verdere procedure omtrent het digitaal aanvragen op: 

www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket/inloggen-met-eherkenning  

Bewijsstukken meesturen 

U bent verantwoordelijk voor de juiste en tijdige indiening van de aanvraag én de bewijsstukken. Naast het 

aanvraagformulier bestaat de aanvraag uit de volgende bewijsstukken, die per geplaatst pluimveekoppel 

ingediend moeten worden:  

 
 De nota (factuur) en het betaalbewijs (bankafschrift) van de aan de ondernemer geleverde 

gevaccineerde dieren. Een factuur voor alleen de  vaccinaties volstaat dus niet. Op de factuur 
moeten de kosten van de vaccinaties apart vermeld worden.  

 Als bewijs van de vaccinatie:  
- een (ent)verklaring dat de dieren zijn gevaccineerd, 
- of de entkaart, eventueel met entschema 

Let op: de (ent)verklaring of entkaart dient door de dierenarts te zijn ondertekend 
 Gaat het om legvermeerderingsdieren of leghennen die in een andere EU-lidstaat zijn gevaccineerd 

en in Nederland in productie zijn gekomen? Stuur dan een schriftelijke verklaring mee waarmee u 
aantoont dat er in de betreffende lidstaat geen subsidie voor de aankoop van vaccindoses is 
aangevraagd of wordt aangevraagd.  

 
U hoeft van bovengenoemde documenten geen originele exemplaren in te dienen. Het mogen ook 
(foto)kopieën zijn. 

 

  

Machtingsformulier 

Als u de aanvraag door een derde laat doen, vergeet dan niet het machtigingsformulier in te vullen.   

Bijlage 1 bij deze nieuwsbrief is het machtigingsformulier. U kunt in dit formulier aangeven of: 

 
 u de aanvraag voor subsidie, inclusief indienen van het bewijsmateriaal, laat doen door een 

gemachtigde en/of 
 u wenst dat wij het te betalen subsidiebedrag  uitbetalen aan een gemachtigde * 

 

* LET OP: als u als aanvrager aangeeft dat het te betalen subsidiebedrag moet worden betaald aan een 

gemachtigde, dan moet laatstgenoemde verklaren dat de uitgekeerde subsidie volledig ten goede komt 

aan u, als aanvrager. De gemachtigde dient hier dan apart voor te tekenen op bladzijde 2 van de 

machtiging. 

 

Wij verzoeken u om het machtigingsformulier naar  RVO.nl op te sturen vóórdat u een eerste 

subsidieaanvraag bij RVO.nl indient. Uiteraard is het insturen van dit formulier maar één keer nodig. Het 

machtigingsformulier moet origineel ondertekend naar RVO.nl verzonden worden. Het mag dus geen 

kopie zijn.  

Stuur de machtiging naar:  

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland   

T.a.v. Team Sectorregelingen  

Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen   

Postbus 93119 

2509 AC Den Haag. 

 

Betaling en controles 
RVO.nl  is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. De subsidie wordt verleend op volgorde van 
binnenkomst van de aanvragen - op voorwaarde dat deze naderhand akkoord is bevonden - totdat het 

http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket/inloggen-met-eherkenning
http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket/inloggen-met-eherkenning
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subsidieplafond is bereikt. 

Wij beoordelen de tijdig en compleet ingediende aanvragen na ontvangst zo snel mogelijk . Als het nodig 

is, nemen we  contact met u op, bijvoorbeeld voor het opvragen van aanvullende informatie. De subsidie 

wordt uitbetaald door RVO.nl. U ontvangt dus van ons een nota, inclusief de specificatie per KIP-nummer.  

Is uw subsidieaanvraag afgewezen?  Dan sturen wij u een brief met de reden van afwijzing. 

 

Wij wijzen u erop dat nooit voor meer dieren subsidie zal worden toegekend dan volgens de in het KIP-

systeem vermelde gegevens.  

Intrekking en wijziging 

Als blijkt dat ten onrechte een subsidie is uitgekeerd, zal deze worden ingetrokken. Het terug te vorderen 

bedrag zal worden vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan 

het moment van volledige terugbetaling. 

Voorbehoud  

Wijkt de inhoud van deze nieuwsbrief af van de van toepassing zijnde regelgeving, dan is deze regelgeving 

doorslaggevend.  

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan één van onze 

medewerkers. U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail stellen. 

Voor vragen over deze regeling of de ingediende aanvraag, neemt u contact op met RVO.nl, Team 

Sectorregelingen. 

Telefoon 088 602 6717 / 088 602 6775 

E-mail  salmonella@rvo.nl 

Informatie over de Salmonellaregeling kunt u ook vinden op onze internetsite: 

www.rvo.nl/subsidie-vaccinatie-salmonella-2017.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mevr. Drs. E.P. Beemsterboer 
 
Teammanager Sectorregelingen,  
Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen 
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