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1. Inleiding

Particuliere opslag is een regeling waarbij u 
tijdelijk producten opslaat. Hiervoor kunt u 
een vergoeding krijgen. U sluit dan een 
contract met ons af. De producten blijven van 
u. De Europese Unie (EU) stelt deze
regelingen open. Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) voert deze
regelingen namens de EU in Nederland uit.

Openstelling particuliere opslag varkensvlees 
De EU heeft de particuliere opslag voor 
varkensvlees opengesteld. Vanaf vrijdag 25 
maart om 00:00 uur tot en met vrijdag 29 
april 2022 om 23:59 uur kunt u bij ons een 
contract aanvragen. Wij aanvaarden 
aanvragen zolang de EU de regeling niet 
schorst. Het vlees is op het moment van 
aanbieden nog niet in opslag en wordt na 
aanvaarding van uw aanvraag, vers of 
gekoeld binnen 28 dagen ingeslagen. Na 
controles sluiten wij met u het opslagcontract 
af.  

Wie mag producten opslaan?  
Elke marktdeelnemer die in de Gemeenschap 
gevestigd is en voor btw-doeleinden 
geregistreerd is mag de producten aanbieden. 
U biedt het vlees in Nederland bij ons aan.  
Het vlees moet aan bepaalde kwaliteitseisen 
voldoen. De Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) voert hiervoor 
controle uit. De opslag is voor eigen rekening 
en risico. 

Hoe lang mag ik producten opslaan? 
U slaat het vlees 60, 90, 120 of 150 dagen op. 
Na afloop ontvangt u uw vergoeding. De 
vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding 
per ton. Deze vergoeding is afhankelijk van 
het product dat u opslaat en de termijn die u 
kiest. In bijlage I Producten en steunbedragen 
staan de verschillende producten en 
vergoedingen.  

Wetten en regels 
Deze wetten verordeningen en maatregelen 
horen bij deze regeling: 

• Verordening (EU) nr. 2016/1238 (PB
L206 van 30.07.2016)

• Verordening (EU) nr. 2016/1240 (PB
L206 van 30.07.2016)

• Verordening (EU) nr. 1308/2013 (PB
L347 van 20.12.2013)

• Verordening (EU) nr. 1370/2013 (PB
L346 van 20.12.2013)

• Regeling interventie 2017
(Staatscourant 2017, 20916)

• Verordening Particuliere Opslag
Varkensvlees 2022

Deze brochure is informatief. U kunt er geen 
rechten aan ontlenen. De tekst in de Europese 
en nationale regelgeving is bepalend. 
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2. Voorwaarden en controle

2.1 Algemene voorwaarden 
De particuliere opslag geldt voor vlees dat: 

• u vers of gekoeld aanlevert;
• op de dag van inslag maximaal 10

kalenderdagen van te voren in de EU
is geslacht;

• een gezonde handelskwaliteit heeft en
geen kenmerken bevat die het
ongeschikt maakt voor opslag en later
gebruik;

• afkomstig is van varkens die op de
dag van inslag ten minste de twee
voorafgaande maanden in de EU zijn
gehouden;

• is voorzien van het EU-
identificatiemerk1;

• van dieren is die volgens de geldende
hygiëne en veterinaire voorschriften
zijn geslacht2;

• niet afkomstig is van dieren die door
een noodmaatregel zijn geslacht;

• u vers inslaat en daarna bevroren
opslaat.

In bijlage I Producten en steunbedragen vindt 
u de soorten producten, de opslagperiode en
de steunbedragen.

Contractaanvraag 
In de contractaanvraag verklaart u dat het 
vlees voldoet aan bovengenoemde 
voorwaarden. U moet dit met documenten 
kunnen bewijzen wanneer RVO of de NVWA 
hierom vragen. Dit is vooral in geval van 
twijfel over de slachtdatum. In hoofdstuk 3.2 
leest u hier meer over.  

2.2 Controle 
De NVWA controleert bij inslag het vlees. De 
controle is vooral op het soort product, de 
versheid en het gewicht. Verplaatst u een 
contract tijdens de inslagperiode naar een 
ander vrieshuis? Dan vindt er 
steekproefsgewijs controle plaats op de 
aanlevering bij het vrieshuis van definitieve 
opslag. U leest hier meer over in hoofdstuk 
3.7. 

Controle tijdens de opslag 
Tijdens de opslag voert de NVWA door een 
steekproef en onaangekondigd controles uit 
op de opgeslagen partijen in het opslagpand. 
Aan het einde van de contractuele opslag 
voert de NVWA nogmaals een controle uit. 

1 Identificatiemerk als bedoeld in bijlage II, 
sectie I, van Verordening (EG) nr. 853/2004 
van het Europees Parlement en de Raad. Dit 
houdt in dat de geslachte varkens moeten zijn 
voorzien van het ovale EG-identificatiemerk 

met het erkenningsnummer van het 
slachthuis.  
2 Verordening (EG) nr. 853/2004 en 
Verordening (EG) nr. 854/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad 
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3. Inslag

3.1 Aanvragen, opslagtermijn en 
vergoeding 
Vanaf vrijdag 25 maart 2022 tot en met 
vrijdag 29 april 2022 kunt u een contract bij 
ons aanvragen. De minimum hoeveelheid 
vlees waarvoor u een contract kunt aanvragen 
is 10 ton (netto) voor producten zonder been. 
Voor alle andere producten is het 15 ton 
(netto). De hoeveelheid vlees van een 
contract moet u in één vrieshuis opslaan. 

Waar is de vergoeding voor? 
U slaat de producten 60, 90, 120 of 150 
dagen op. Voor iedere ton krijgt u een vaste 
vergoeding. De hoogte van de vergoeding 
hangt af van het product dat u opslaat en de 
opslagtermijn die u kiest. De vergoedingen 
staan in bijlage I Producten en 
steunbedragen. Het is een vergoeding voor:  

• de inslag
• het invriezen
• de opslag
• de uitslag
• de waardevermindering door het

invriezen en de rentekosten die
daarbij horen

Wij aanvaarden aanvragen zolang de EU de 
regeling niet schorst of stopt. Nadat uw 
aanvraag is aanvaard slaat u het vlees in.  

Duur van contractuele opslag 
De eerste dag van contractuele opslag is de 
dag nadat al het aanvaarde vlees is 
ingeslagen. Dit hoeft geen werkdag te zijn. 
Voor de berekening van de contractuele 
opslag telt de dag van uitslag niet. De laatste 
dag van de contractuele opslag is dus de dag 
voor de uitslag. U mag bij een opslagtermijn 
van 90 dagen dus op de 91ste dag beginnen 
met uitslaan.  

3.2 Contractaanvraag 
U gebruikt het formulier Aanvraag voor een 
contract op mijn.rvo.nl/particuliere-opslag-
varkensvlees om een contract aan te vragen. 

Aanvraagformulier sturen 
Wilt u een aanvraag doen? Stuur dan eerst 
een e-mail naar POVV@rvo.nl. Wij mailen u 
dan een unieke nummerreeks. Vul daarna het 
formulier Aanvraag voor een contract in, print 
het uit en onderteken het. Bovenaan op het 
formulier zet u de unieke (opvolgende) 
nummerreeks. Daarna scant u het in en mailt 
u het naar POVV@rvo.nl.  Vermeld ook het
nummer in uw e-mail.

Ontvangen wij het formulier op een officiële 
feestdag of op een zaterdag of zondag? Dan is 
de ontvangstdatum de eerstvolgende 
werkdag. Na het insturen mag u de aanvraag 
niet intrekken of wijzigen. U kunt de rechten 
en verplichtingen waar u dan aan moet 
voldoen niet overdragen aan iemand anders. 

Na uw aanvraag 
Na ontvangst beoordelen wij uw aanvraag. 
Deze is ontvankelijk als deze helemaal is 
ingevuld en de zekerheid is gesteld (zie 
hoofdstuk 3.3). Is dit niet het geval? Dan 
wijzen we uw aanvraag af. U ontvangt dan 
binnen drie werkdagen een brief. 
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3.3 Zekerheden  
Bij uw aanvraag stelt u een zekerheid. Dit 
doet u op zijn laatst op de datum dat wij de 
aanvraag ontvangen. De zekerheid bedraagt 
20% van het steunbedrag. 

U kunt de zekerheid op twee manieren 
stellen: 

• Door een garantie van een bank
waarmee wij een contract hebben
gesloten. Wij hebben met een groot
aantal banken zo’n overeenkomst
afgesloten. Deze banken hebben
hoofdkantoren in Nederland. Een
bankgarantie moet minimaal een
aantal gegevens hebben. Hieronder
staan de voorwaarden van een
bankgarantie.

• Door een bedrag aan ons te betalen.
Dit kan naar de ING bank op nummer
NL51 INGB 0705.0014.07 van RVO in
Den Haag. U zet in de omschrijving:
“Zekerheid Varkensvlees”.

Wij gebruiken meerdere bankrekeningen. Het 
bovenstaande bankrekeningnummer is alleen 
voor de interventiezekerheden. Gebruikt u een 
ander bankrekeningnummer? Dan kunnen we 
de aanvraag niet aanvaarden. 

Heeft u een zekerheid gesteld? Stuur dan een 
e-mail naar DRBORverant@rvo.nl met de 
bankgarantie of de melding wanneer u welk 
bedrag heeft betaald.

Voorwaarden van een bankgarantie 
Een bevestiging door de bank van de 
bankgarantie bevat in ieder geval de volgende 
gegevens: 

• de gegevens van de bank
• een verwijzing naar de

mantelovereenkomst
• het garantienummer
• de bedrijfsnaam, het KVK-nummer,

het adres en de plaats van de
opdrachtgever van de garantie

• de ingangsdatum van de garantie
• een verwijzing naar de naam en

nummer van deze brochure
• het maximumbedrag in Euro
• de ondertekening van de bank

Terugbetalen of vorderen van zekerheid 
RVO geeft de zekerheid vrij of betaalt deze 
voor een deel of helemaal terug, als:  

• de aanvraag niet ontvankelijk is of
niet wordt aanvaard;

• er een procentuele verlaging wordt
toegepast. Dit geldt dan voor het
gedeelte dat we niet aanvaarden;

• er is voldaan aan de contractuele
verplichtingen voor de contractuele
hoeveelheid.

Wij houden de zekerheid in of vorderen deze 
als: 

• u de aanvraag intrekt (behalve bij de
toepassing van de procentuele
verlaging);

• u de aanvraag na indiening wijzigt;
• u minder dan 95% van de op de

aanvraag vermelde hoeveelheid
opslaat.

• tijdens de hele opslagperiode niet
minimaal 97% van de contractuele
hoeveelheid in opslag blijft;

• u de termijn van 28 dagen voor het
inslaan van de producten niet haalt;

• opgeslagen producten niet voldoen
aan de kwaliteitseisen;

Zekerheid opnieuw gebruiken 
U mag de zekerheid opnieuw gebruiken. Geeft 
dit aan ons door, als u hier gebruik van 
maakt. Stuur dan een e-mail naar 
POVV@rvo.nl. 

3.4 Aanvaarden 
De aangeboden ontvankelijke hoeveelheden 
geven wij door aan de Europese Commissie 
(EC). Iedere maandag geven wij de 
hoeveelheden van de vorige donderdag en 
vrijdag door. Iedere donderdag geven wij de 
hoeveelheden van de vorige maandag, 
dinsdag en woensdag door. Wij geven hierbij 
geen bedrijfsgegevens door. De EC neemt 
vervolgens een besluit over hoeveel product 
zij aanvaardt.  
De aanvraag is aanvaard op de 8ste werkdag 
nadat wij de aanvraag hebben ontvangen. 
Hiervan krijgt u van ons bericht. 

6

mailto:POVV@rvo.nl


Bijzondere maatregelen  
De mogelijkheid bestaat dat de EC tussen de 
ontvangst van uw aanvraag en de volgende 
acht werkdagen bijzondere maatregelen 
neemt. Dit zijn maatregelen als:  

• het schorsen van de regeling van
maximaal 5 werkdagen. De
ingediende aanvragen in deze periode
worden dan niet aanvaard;

• het vaststellen van een procentuele
verlaging van de ingediende
aanvragen. Hierbij wordt rekening
gehouden met de minimale
hoeveelheid in het contract;

• het afwijzen van de ingediende
aanvragen vóór de schorsingsperiode.
Voor deze aanvragen had het besluit
tot aanvaarding tijdens de
schorsingsperiode moeten worden
genomen.

Als een procentuele verlaging wordt toegepast 
dan mag u de aanvraag intrekken. Dit doet u 
binnen 10 werkdagen nadat het besluit in 
werking is getreden. De zekerheid wordt dan 
niet verbeurd. 

3.5 Inslagmeldingen 
Pas nadat u het bericht van aanvaarding hebt 
ontvangen mag u het vlees inslaan. U slaat 
minimaal 95% van de aanvaarde hoeveelheid 
op. Dit moet uiterlijk 28 kalenderdagen na de 
aanvaarding. U kunt het product inslaan op 
werkdagen (maandag tot en met vrijdag) 
tussen 7.00 uur en 18.00 uur.  

Hoe meld ik een inslag?  
De inslag meldt u minimaal twee werkdagen 
voor de inslagdatum vóór 10.00 uur. Hiervoor 
maakt u gebruik van formulier Aanmelding 
inslag op mijn.rvo.nl/particuliere-opslag-
varkensvlees. Vul het formulier in, print het 
uit en onderteken het. Bovenaan op het 
formulier zet u een unieke (opvolgende) 
nummerreeks. Daarna scant u het in en mailt 
u het naar POVV@rvo.nl. Vermeld het 
nummer ook in uw e-mail.

De inslag is voltooid op de dag waarop u de 
laatste afzonderlijke partij in het uiteindelijke 
vrieshuis inslaat. De dag daarna gaat de 
contractuele opslagperiode in. 

Controle van inslag 
De NVWA controleert het vlees voordat u het 
invriest. Het is belangrijk dat de aanlevering 
van vlees bij het vrieshuis vóór 17.00 uur 
plaatsvindt zodat de inslag om 18.00 uur is 
afgerond. Dit betekent dat wanneer het 

product onverpakt wordt aangeleverd en het 
verpakken vóór het invriezen door het 
vrieshuis gebeurt de werkzaamheden om 
17.00 uur klaar moeten zijn. 

De NVWA controleert niet iedere inslag. Vlees 
staat gekoeld te wachten totdat u het invriest. 
Is de NVWA een uur na het aangegeven 
tijdstip van inslaan niet aanwezig? Dan mag u 
beginnen met invriezen. 

Slaat u het vlees na de 28e dag of minder dan 
95% in? Dan sluiten we geen contract af en 
wordt de zekerheid verbeurd. 

3.6 Inslagopgave 
Na de laatste inslag van het contract geeft u 
aan ons een overzicht door van de ingeslagen 
partijen vlees. Hiervoor gebruikt u het 
formulier Inslagopgave op 
mijn.rvo.nl/particuliere-opslag-varkensvlees. 
Vul het formulier in, print het uit en 
onderteken het. Bovenaan op het formulier 
zet u een unieke (opvolgende) nummerreeks. 
U stuurt dit formulier uiterlijk 5 dagen na de 
laatste inslag van de laatste partij naar 
POVV@rvo.nl. Voor de administratieve 
afhandeling vragen wij u om de inslagopgave 
zo snel mogelijk op te sturen. 

3.7 Ergens anders opslaan 
Als u het vlees na de slacht en/of invriezen 
opslaat in een ander vrieshuis dan gelden 
hiervoor voorwaarden. Deze voorwaarden 
staan in bijlage III Opslag in verzegelde 
stellingen. Deze verplaatsing moet wel binnen 
28 dagen na de aanvaarding plaatsvinden.  

3.8 Contract 
Hebben wij alle documenten ontvangen die 
nodig zijn en is alles goedgekeurd? Dan 
maken wij een opslagcontract op. Hiervoor 
gebruiken we:  

• de inslagopgave;
• de controlebevindingen van de NVWA.

In het contract vermelden wij wanneer de 
opslagtermijn afloopt. Wij sluiten het 
opslagcontract over de opgeslagen 
hoeveelheid. Dit is nooit meer dan de 
aanvaarde hoeveelheid. Het opslagpand 
vermeldt het contractnummer in de 
administratie. 

Vlees niet geschikt 
Is het vlees niet geschikt voor de particuliere 
opslagregeling? Dan is de aanvaarding 
ongeldig en verbeuren wij de zekerheid.  
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4. Opslag 
 
4.1 Voorwaarden opslagpand 
Het vlees ligt in een opslagpand in Nederland. 
Het opslagpand moet voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 

• Het opslagpand moet een 
voorraadadministratie hebben die elke 
dag wordt bijgehouden;  

• De administratie moet bij het 
opslagpand liggen, zodat de 
inspecteur van de NVWA deze kan 
bekijken. Hieronder leest u wat er in 
de administratie moet staan.  

• Voor controledoeleinden moet het 
opslagpand beschikken over een 
weegschaal met een geldig ijkmerk en 
een afleeseenheid op 1 kilogram 
nauwkeurig. Op deze weegschaal 
moet een opslageenheid in zijn geheel 
kunnen worden gewogen. 
 

Voorwaarden administratie 
In de administratie staat:  

• de naam van de contractant; 
• de opslagpartijnummers van de 

particuliere opslag partijen;  
• de data van inslag en uitslag;  
• de hoeveelheid (aantallen 

opslageenheden en nettogewicht) per 
opslagpartij;  

• de plaats waar de partij in het 
opslagpand is opgeslagen en als het 
vlees op een andere locatie ligt, het 
adres van het opslagpand;  

• mogelijk in code, de identificatie van 
de opgeslagen producten, het EG-
erkenningsnummer en datum van 
productie en het 
productiepartijnummer;  

• het contractnummer.  
 
4.2 Hoe opslag 
De inspecteur van de NVWA moet de controle 
van de opgeslagen partijen snel en makkelijk 
kunnen doen. Het vlees is duidelijk 
gescheiden van andere voorraden. Elk 
contract en elke partij moet altijd op ieder 
moment op eenvoudige en snelle wijze 
afzonderlijk bereikbaar en controleerbaar zijn. 
Of onmiddellijk bereikbaar en controleerbaar 
kunnen worden gemaakt. 
 

Stapelt u de producten? Dan is tenminste 1 
zijde zichtbaar. Er is een gangbreedte van ten 
minste 60 centimeter en een maximale hoogte 
van 5 meter. De NVWA-inspecteur kan één of 
meerdere opslageenheden controleren 
(inclusief weging). 
 
Op elke opslageenheid van vlees (bijvoorbeeld 
een pallet, box, grote krat of kooi) wordt een 
kaart, sticker of label aangebracht. Hierop 
staan zijn minimaal de volgende onderdelen 
duidelijk zichtbaar: 

• het contractnummer; 
• de naam van het product; 
• de tarra van de opslageenheid; 
• het/de partijnummer(s); en  
• per partijnummer: 

• de inslagdatum; 
• het aantal dozen, als het in dozen 

zit; 
• het nettogewicht van het product 

per opslageenheid; 
• de tarra van de 

productverpakking. 
 
Producten van meerdere partijen 
Staan in de opslageenheid producten van 
meerdere partijen? Dan moet het vrieshuis 
tussen de partijen een scheiding aanbrengen. 
U mag geen partijen of deelpartijen van 
verschillende contracten in één opslageenheid 
opslaan. 
 
4.3 Geautomatiseerde opslagpanden 
Opslagpanden zijn in meer of mindere mate 
geautomatiseerd. Het is mogelijk dat 
opslagpartijen digitaal zijn gescheiden. 
Hierdoor is directe controle van de 
opslagpartijen niet altijd mogelijk. Opslag in 
zo’n pand mag wel. U dient hiervoor bij ons 
een verzoek in. In het verzoek staat een 
gedetailleerde beschrijving van de procedure 
van inslag, opslag en uitslag. Deze procedure 
moet voldoende garantie geven voor 
identificatie van de partijen. Samen met de 
NVWA bekijken wij of de opslag mogelijk is. 
Als u in een eerdere regeling al gebruik heeft 
gemaakt van het opslagpand en er is niets 
gewijzigd dan is een melding voldoende.  
 
4.4 Opslag in stellingen 
U mag het vlees in verzegelde stellingen 
opslaan. De NVWA verzegelt deze na de 
inslagcontrole. Het opslagpand moet hiervoor 
vooraf een aanvraag bij ons doen. De leest u 
in bijlage III Opslag in verzegelde stellingen.  
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5. Uitslag

5.1  Steunbetaling 
De dag na de contractuele opslagperiode is 
het vlees uitgeslagen. De uitslag hoeft u niet 
te melden. U vraagt wel binnen 3 maanden na 
de opslagperiode een betaalverzoek aan. U 
gebruikt hiervoor het formulier 
Steunaanvraag op mijn.rvo.nl/particuliere-
opslag-varkensvlees. Vul het formulier in, 
print het uit en onderteken het. Bovenaan op 
het formulier zet u een unieke (opvolgende) 
nummerreeks. Daarna scant u het in en mailt 
u het naar POVV@rvo.nl. Vermeld het
nummer ook in uw e-mail.

Als we het betaalverzoek hebben ontvangen, 
betalen wij binnen 120 dagen de steun. Voor 
deze regeling kunt u geen voorschot 
aanvragen. 

Controle voor uitbetaling 
Voor de uitbetaling moet de NVWA de 
uitslagcontrole hebben gedaan. Wij moeten 
weten of u zich aan de voorwaarden van het 
contract heeft gehouden. Wij sturen u dan een 
steunfactuur en geven de zekerheid vrij. 

Hoeveel steun kan ik krijgen?  
Wij betalen u voor het gewicht dat in het 
contract staat.  
Als blijkt dat het vlees gebreken vertoont, 
krijgt u voor die hoeveelheden geen betaling. 
U meldt gebreken zelf of de NVWA constateert 
deze. 

Gewichtsverlies 
Gewichtsverlies tijdens de opslag zorgt niet 
meteen voor een lagere steun en een 
verbeuring van de zekerheid. Minimaal 97% 
van het vlees moet in opslag blijven.  
Gebreken tellen niet mee in bovenstaande 
percentages. 

Gevolgen gebreken of vroegtijdige uitslag 
Ligt er door gebreken of vroegtijdige uitslag 
minder dan de minimale hoeveelheid van 10 
of 15 ton vlees van het contract in opslag? 
Dan krijgt u over het gehele contract geen 
steun. De zekerheid van het contract wordt 
dan verbeurd. 

5.2 Te vroeg uitgeslagen 
Slaat u het vlees uit voordat de opslagperiode 
voorbij is? Dan verlagen wij de steun met 
10% per dag dat u te vroeg uitslaat. 
Daarnaast houden wij de zekerheid in. 

5.3 Verlading 
U mag een partij klaarzetten voor verlading 
als: 
• uit de administratie duidelijk blijkt waar de

partij staat;
• de partij nog de stickers, labels of kaarten

van de inslag heeft, met daarop de
voorgeschreven gegevens;

• de partij vlot toegankelijk en
identificeerbaar is voor controle.

5.4 Niet verplaatsen 
U mag partijen niet geheel of gedeeltelijk 
verplaatsen naar een andere opslaglocatie. 
Hiermee bedoelen we naar een opslaglocatie 
die niet via het eigen terrein bereikbaar is. 
Alleen in geval van overmacht verlenen wij op 
verzoek een ontheffing. Als de partijen al zijn 
verplaatst en u heeft hiervoor geen 
toestemming gekregen, dan zien we het 
verzoek als een uitslagmelding. 
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6. AVG en Publicatie
subsidiegegevens

6.1 Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) 
De belangrijkste regels over hoe organisaties 
moeten omgaan met persoonsgegevens, 
staan in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken 
uw persoonsgegevens volgens deze 
regelgeving. Dit betekent onder andere dat 
wij u informeren waarvoor uw gegevens 
worden gebruikt. De gegevens in de aanvraag 
voor een contract worden door ons gebruikt 
voor de uitvoering voor de particuliere opslag. 
Verder worden gegevens verstrekt aan de 
NVWA en de EC. Meer informatie over het 
gebruik van uw gegevens vindt u op 
rvo.nl/over-ons/privacy.   

6.2 Publicatie subsidiegegevens 
De landen van de EU maken samen het 
landbouw- en visserijbeleid voor Europa: het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en 
het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). 
Dit beleid 
moet ervoor zorgen dat er voldoende voedsel 
is in Europa en dat producten tegen redelijke 
prijzen kunnen worden verkocht.  
Vanuit het GLB en GVB worden verschillende 
subsidieregelingen beschikbaar gesteld, 

zoals de bedrijfstoeslag of de subsidie voor 
duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. 
Gegevens over deze regelingen worden elk 
jaar openbaar gemaakt. Deze steunmaatregel 
valt onder het GLB 

Digitaal aanvragen in 2022 
Wij zijn bezig met de automatisering van de 
aanvraagformulieren. De huidige 
aanvraagformulieren die op 
mijn.rvo.nl/particuliere-opslag-varkensvlees 
staan worden binnenkort vervangen door een 
digitaal formulier. Wilt u straks makkelijk en 
snel uw aanvraag regelen? Dan raden wij u 
aan om alvast e-Herkenning met 
betrouwbaarheidsniveau 2+ aan te vragen. U 
vraagt dit aan op eherkenning.nl. Zodra wij 
overgaan op een digitale aanvraag ontvangt u 
van ons een bericht. 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op rvo.nl/subsidie-
en-financieringswijzer/interventieregelingen-
opslag/particuliere-opslag. Of neem 
telefonisch contact met ons op: 088 042 42 
42 (lokaal tarief). 
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Bijlage I Producten en Steunbedragen 
Particuliere Opslag Varkensvlees 2022 

1. Voor steun komen ook in aanmerking: halve dieren, versneden volgens de „Wiltshire”-
methode.

2. De karbonadestrengen en de halskarbonaden mogen worden opgeslagen met of zonder
zwoerd, het vastzittend spek mag echter niet dikker zijn dan 25 mm.

3. De in het contract vastgelegde hoeveelheid kan iedere combinatie van de genoemde producten
betreffen.

4. Dezelfde aanbiedingsvorm als die van GN-code 0210 19 20.
5. Vers vetweefsel van alle delen van het dier dat zich onder het zwoerd van het dier bevindt en

dat daarmee verbonden is; indien het wordt aangeboden met het zwoerd, moet het gewicht
van het vetweefsel hoger zijn dan het gewicht van het zwoerd.

Produccategorie 
en GN-code 

Producten waarvoor steun verleend wordt (voor 
nadere omschrijving van de producten zie de 
toelichting) 

Steun in EURO per ton voor een 
opslagperiode van 

Vlees van varkens, vers of gekoeld: 
60 

dagen 
90 

dagen 
120 

dagen 
150 

dagen 
Categorie 1 
ex 0203 11 10 Halve dieren, zonder voorpoot, staart, nier, 

middenrif en ruggenmerg (1) 
Hele karkassen van dieren tot 20 kg. 

270 286 301 317 

Categorie 2 
ex 0203 12 11 
ex 0203 12 19 
ex 0203 19 11 
ex 0203 19 13 

Hammen 
Schouders 
Voorstukken 
Karbonadestrengen, met of zonder 
halskarbonade, of halskarbonaden alleen, 
karbonadestrengen met of zonder heup (2) (3) 

326 341 357 372 

Categorie 3 
ex 0203 19 55 Hammen, schouders, voorstukken, 

karbonadestrengen met of zonder 
halskarbonade, of halskarbonaden alleen, 
karbonadestrengen met of zonder heup, zonder 
been (2) (3) 

377 392 407 423 

Categorie 4 
ex 0203 19 15 Buik, als zodanig of rechthoekig gesneden 282 297 313 327 

Categorie 5 
ex 0203 19 55 Buik, als zodanig of rechthoekig gesneden, 

zonder zwoerd en zonder ribben 
348 361 375 389 

Categorie 6 
ex 0203 19 55 Deelstukken overeenstemmend met “middles”, 

met of zonder zwoerd of vet, zonder been (4)
279 293 306 320 

Categorie 7 
ex 0209 10 11 Spek met of zonder zwoerd (5) 157 168 180 190 
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Vervolg bijlage I 

In aansluiting op het gestelde in kolom 2 
van deze bijlage is onderstaand een 
nadere omschrijving van de genoemde 
onderdelen vermeld. Hierbij wordt de 
maximale begrenzing van de snit 
aangeduid. 

GN-code ex 0203 11 10 
Voor steun komen ook in aanmerking 
halve dieren, versneden volgens de 
"Wiltshire"-methode, d.w.z. ontdaan van 
de kop, de wang, het kinnebakspek, de 
poten, de staart, de bladreuzel, de nier, 
het haasje, het schouderblad, het 
borstbeen, de wervelkolom, het heupbeen 
en het middenrif. 
De kop wordt van het hele of halve varken 
gescheiden: 
- langs een rechte snede evenwijdig met
de schedel;
- langs een snede die tot de ooghoogte
evenwijdig loopt met de schedel en
vervolgens
haaks schuin naar de snuit, waarbij het
kinnebakspek blijft vastzitten aan het hele
of halve
dier.

GN-code ex 0203 12 11 

"Ham": het achterste (caudale) deel van 
het halve varken, met been, al dan niet 
met  
inbegrip van de poot, de schenkel, het 
zwoerd of het spek. 
De ham wordt van het halve varken 
zodanig gescheiden dat hij ten hoogste de 
laatste lendenwervel omvat.  
Onder deze regeling vallen tevens alle 
binnen deze begrenzingen liggende 
hamsnitten. 

GN-code ex 0203 12 19 

"Schouder": het onderste deel van het 
voorstuk, met been, ook indien met het 
schouderblad en het daarbij behorende 

spierweefsel, zonder poot, de schenkel, 
het zwoerd of het spek. 

GN-code ex 0203 19 11 

"Voorstuk": het voorste (craniale) deel van 
het halve varken zonder kop, met of 
zonder  
kinnebakspek, met been, zonder poot, de 
schenkel, het zwoerd of het spek. 
Het voorstuk wordt van het halve varken 
zodanig gescheiden dat het ten hoogste de 
vijfde rugwervel omvat. 
De kop wordt van het hele of halve varken 
gescheiden: 
- langs een rechte snede evenwijdig met
de schedel;
- langs een snede die tot de ooghoogte
evenwijdig loopt met de schedel en
vervolgens
haaks schuin naar de snuit, waarbij het
kinnebakspek blijft vastzitten aan het hele
of halve
dier.

GN-code ex 0203 19 13 

"Karbonadestreng": het bovenste deel van 
het halve varken, met been, van de eerste 
halswervel tot en met de staartwervels, al 
dan niet met inbegrip van het haasje, het 
schouderblad, het zwoerd of het spek. 
De karbonadestreng wordt juist onder de 
wervelkolom gescheiden van het onderste 
deel van het halve varken.  
De karbonadestreng kan met of zonder 
halskarbonade worden opgeslagen. 
Eveneens komen in aanmerking 
halskarbonaden alleen en 
karbonadestrengen met of zonder heup. 

De karbonadestrengen en de 
halskarbonaden mogen opgeslagen 
worden met of zonder zwoerd; het 
vastzittend spek mag echter niet dikker 
zijn dan 25 mm.  
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GN-code ex 0203 19 55 

Ham, schouder, voorstuk, 
karbonadestreng met of zonder 
halskarbonade of halskarbonade alleen en 
karbonadestrengen met of zonder heup, 
zonder been: 

• “Ham”, zoals omschreven onder
GN-code ex 0203 12 11, doch
zonder been. Onder deze regeling
vallen tevens alle binnen deze
begrenzingen liggen hamsnitten.

• “Schouder”, zoals omschreven
onder GN-code ex 0203 12 19,
doch zonder been;

• “Voorstuk”, zoals omschreven
onder GN-code ex 0203 19 11,
doch zonder been;

• “Karbonadestrengen”, zoals
omschreven onder GN-code ex
0203 19 13, al dan niet met
halskarbonade, of halskarbonaden
alleen, en karbonadestrengen met
of zonder heup, doch zonder been.
De karbonadestrengen en de
halskarbonaden mogen
opgeslagen worden met of zonder
zwoerd. Het vastzittend spek mag
echter niet dikker zijn dan 25 mm.

• De in het contract vastgelegde
hoeveelheid kan iedere combinatie
van de genoemde producten
betreffen.

"Buik": het onderste deel van het halve 
varken tussen ham en schouder, ook 
genaamd "buikspek", met been en met het 
zwoerd en het spek. 

GN-code ex 0203 19 55 

"Buik": het onderste deel van het halve 
varken tussen ham en schouder, ook 
genaamd "buikspek", zonder zwoerd en 
zonder ribben. 

GN-code ex 0203 19 55 

"Middle": het halve baconvarken* zonder 
de ham en zonder het voorstuk, met of 
zonder zwoerd of vet, zonder been. 

* Onder half baconvarken wordt verstaan
het halve varken, ontdaan van de kop,
de wang, het kinnebakspek, de poten,
de staart, de bladreuzel, de nier, het
haasje, het schouderblad, het
borstbeen, de wervelkolom, het
heupbeen en het middenrif.

GN-code ex 0209 10 11 

Vers vetweefsel van alle delen van het dier 
dat zich onder het zwoerd van het dier 
bevindt en dat daarmee verbonden is. 
Indien het wordt aangeboden met het 
zwoerd, moet het gewicht van het 
vetweefsel hoger zijn dan het gewicht van 
het zwoerd.
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Bijlage II Voorwaarden 
verplaatsing 

Particuliere Opslag Varkensvlees 2022 

Vlees kan onder de volgende voorwaarden op een 
andere plaats worden ingevroren dan waar het 
wordt opgeslagen: 

a. Na het invriezen wordt het vlees, in
afwachting van het verplaatsen naar het
vrieshuis van definitieve opslag, per
contract afzonderlijk en duidelijk
gescheiden van andere voorraden,
opgeslagen.

b. Elke opslageenheid is voorzien van een
label, waarop duidelijk leesbaar de
volgende gegevens zijn vermeld,

• het contractnummer;
• de benaming van het product;
• de tarra van de opslageenheid;
• het nummer van de

opslageenheid, en het
partijnummer of de partijnummers
en per partijnummer:

• de inslagdatum;
• in voorkomend geval, het aantal

dozen;
• het nettogewicht van het product

per opslageenheid, en
• de tarra van de

productverpakking.

c. De dag en het tijdstip van verplaatsing, de
naam en plaats van het vrieshuis van
definitieve opslag, alsmede het
contractnummer en de hoeveelheid vlees
die zal worden verplaatst, worden ten
minste 2 werkdagen van tevoren uiterlijk
om 10.00 uur schriftelijk aan RVO gemeld.
De verplaatsing mag over meerdere
dagen worden verdeeld.

d. Uitsluitend de gehele hoeveelheid vlees
waarvoor een contract is gesloten kan
worden verplaatst, met dien verstande dat
de verplaatsing naar het vrieshuis van
definitieve opslag binnen de geldende
inslagtermijn moet hebben
plaatsgevonden.

e. De contractant verstrekt van de inslagen
in het vrieshuis van definitieve opslag een
inslagopgave van alle ingeslagen partijen
per contract. Op de inslagopgave vermeldt
de contractant tevens: ‘verplaatsing’.

f. Deze inslagopgave is uiterlijk vijf
werkdagen na de inslag in het vrieshuis
van definitieve opslag in het bezit van
RVO.

g. De opslagperiode gaat in op de dag
volgend op de laatste dag van inslag in
het vrieshuis van definitieve opslag
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Bijlage III Opslag in 
verzegelde stellingen 

Particuliere Opslag Varkensvlees 
2022 

1. De opslageenheden (bijvoorbeeld kooi,
boxpallet, pallet, krat of kist) met vlees
worden zodanig in stellingen opgeslagen dat
na het aanbrengen van het nylonkoord de
opslageenheden niet uit de stelling gehaald
kunnen worden zonder het koord los te
maken.

2. Het aanbrengen van het koord en het
verzegelen vinden plaats tijdens de
inslagfiatteringscontrole. Deze controle vindt
plaats nadat de inslag van het desbetreffende
contract is voltooid. Tijdens de controle is het
vlees bereikbaar en controleerbaar of kan
gemakkelijk bereikbaar en controleerbaar
worden gemaakt.

3. Het koord wordt door het vrieshuis onder
toezicht van de controlerend NVWA-
ambtenaar aangebracht, en de uiteinden
worden zodanig samengeknoopt dat de
NVWA-ambtenaar daar het zegel – ten
behoeve van de verzegeling - kan bevestigen.

4. De verzegelde stelling wordt per partij
voorzien van een kaart waarop de navolgende
gegevens worden vermeld:
- stellingnummer;
- naam product;
- contractnummer;
- naam contractant;
- inslagdatum;
- partijnummer;
- aantal dozen/stuks;
- aantal kg;
- datum controle, naam, handtekening,
stempel controlerend NVWA-ambtenaar;
- datum/data controle aanwezigheid, naam,
handtekening en stempel controlerend NVWA- 
 ambtenaar.

5. Het vrieshuis zorgt voor het nylonkoord en
voor de onder punt 4 bedoelde kaarten.

6. De NVWA kan ongeacht de verzegeling één of
meer partijen aan een nadere controle
onderwerpen. In dat geval maakt het
vrieshuis de partijen controleerbaar.

7. Wanneer bij controle blijkt dat de verzegeling
is verbroken worden de desbetreffende
partijen aan een intensieve controle
onderworpen.

8. Vóór de uitslag vindt er een eindcontrole
plaats en tijdens deze controle verbreekt de
NVWA-ambtenaar het zegel.

9. Uitsluitend wanneer de desbetreffende
partij(en) niet aan een eindcontrole wordt
(worden) onderworpen mag het vrieshuis het
zegel na de contractuele opslagperiode zelf
verbreken.
In dat geval wordt op de in punt 4 genoemde
kaart door de medewerker van het vrieshuis
vermeld:
- “verzegeling verbroken”;
- datum en uur van ontzegelen;
- naam en handtekening.

10. Indien een contractant bezwaar heeft tegen
opslag in stellingen, dient dit bezwaar vóór de
opslag aan zowel de vrieshuishouder als aan
RVO Nederland te Roermond schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.
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