
 

 

Besluit van ……… tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten 
pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. 

enz. enz.  
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. WJZ………….;  
Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Wet verbod pelsdierhouderij;  
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ………. nr. ………..);  
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van ………, 
nr. WJZ……….;  
Hebben goedgevonden en verstaan:  

 
Artikel I  
 
Het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij wordt als volgt gewijzigd:  
 
A  

 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:  

1. In de begripsomschrijving van “Onze Minister” wordt “Onze Minister van Economische Zaken” 
vervangen door “Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit”.  
2. In de begripsomschrijving van “sloop” vervalt “betonnen of geasfalteerde”.  
 
B  

 
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:  
1. In het eerste lid wordt “50%” vervangen door “100%”.  
2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na “per vierkante meter” ingevoegd “of strekkende 
meter”.  
3. Het derde lid komt te luiden: 

3. De subsidie voor sloop bedraagt per onderneming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van 

Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352/9) in elk geval niet meer dan 

een bij ministeriele regeling te bepalen bedrag. 
 

C  
 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:  
1. In onderdeel b vervalt “betonnen of geasfalteerde”.  
2. Onder vervanging van “, en” aan het slot van onderdeel f door een puntkomma en van de punt 
aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, worden de volgende onderdelen toegevoegd:  

h. het verwijderen en afvoeren van de tot het gebouw of bouwwerk behorende inventaris en 
werktuigen; 
i. de sloop en afvoer van omheiningen;  



 

 

j. de gemaakte arbeidskosten door derden of de nertsenhouder zelf ten behoeve van de sloop, en  
k. algemene kosten in verband met de sloop, zoals voor het inschakelen voor architecten.  

 
D  

 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:  
1. In onderdeel a wordt de puntkomma vervangen door “, en”.  
2. De onderdelen b en c vervallen, onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel b.  
 
E  
 

Artikel 7, derde lid, vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.  
 
F  
 
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:  
1. Het opschrift komt te luiden:  

Artikel 11. Maximumbedrag per plaats bij samenloop sloop en ombouw.  
2. Het tweede lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid vervallen.  

 
G  
 
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:  
1. De onderdelen a en b vervallen onder verlettering van de onderdelen c tot en met k tot a tot en 

met i.  
2. In onderdeel a (nieuw) wordt “1 maart 2022” vervangen door “een bij ministeriële regeling te 
bepalen datum”.  
3. In onderdeel e (nieuw) vervalt “betonnen of geasfalteerde”. 
4. In onderdeel f (nieuw) wordt “heeft” vervangen door “is”.  
5. Onderdeel g (nieuw) komt als volgt te luiden: 
g. indien de aanvrager niet voldoet aan de toepasselijke Europese staatssteunkaders, waaronder 

punt 145 van de richtsnoeren. 
 
H  
 
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:  

1. Het tweede lid komt als volgt te luiden: 

2. Na de verleningsbeschikking zijn de subsidiabele activiteiten, te weten sloop of ombouw, 
uiterlijk binnen een bij ministeriële regeling te bepalen termijn, afgerond.  
2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.  
3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:  
3. De subsidieontvanger, bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van dit besluit, doet de sloop 
onderscheidenlijk ombouw verrichten in overeenstemming met de benodigde vergunningen.  
 

I  
 
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:  
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.  
2. In het eerste lid wordt “10” vervangen door “10, eerste en derde tot en met zevende lid”.  
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:  



 

 

2. Artikel 10, tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies is van overeenkomstige 
toepassing op andere kosten dan de kosten, bedoeld in artikel 4, onderdelen c en k, en artikel 8, 

onderdeel e.  
 

J  
 
Hoofdstuk 5 komt te luiden:  
 
Hoofdstuk 5. Overgangsrecht  
 
Artikel 16. Overgangsrecht  

Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van een 
wijziging van dit besluit, op subsidies die voor dat tijdstip zijn verleend en op subsidies die voor 
dat tijdstip zijn vastgesteld, blijft dit besluit van toepassing zoals het luidde vóór dat tijdstip.  
 
K  
 

Artikel 17 komt te luiden:  
 

Artikel 17. Horizonbepaling  
Dit besluit vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van [datum] tot 
wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met 

een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (Stb. ..., ....), met dien verstande dat het van 

toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.  
 
Artikel II  

 
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.  
 
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad 
zal worden geplaatst.  

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

 

 

 

 

 

 

 


