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In dit reglement wordt gebruik gemaakt van Verordening (EU) nr 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 

waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- 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 (PB EU L193 van 1 juli 2014), voorts aan te duiden als “LGVV”; 

 

De leningen die uit het Transitiefonds Veehouderijen kunnen worden verstrekt kunnen een rentevoordeel bevatten 

dat als staatssteun moet worden aangemerkt. Deze staatssteun is geoorloofd doordat we gebruik maken van de 

LGVV; in het bijzonder artikel 14 LGVV inzake steun voor investeringen in materiële of immateriële activa op 

landbouwbedrijven.    

 

Doordat de LGVV wordt toegepast zullen enkel leningen worden verstrekt waarbij wordt voldaan aan de 

hieronder genoemde bepalingen. Deze bepalingen vormen samen met de bepalingen van het 

investeringsreglement, de rentebepalingen, de uitvoeringsbepalingen en de lijst met systemen die uitgesloten zijn 

voor financiering het regelgevend kader waarbinnen de leningen worden verstrekt.   

 

Weigeringsgronden 

1. Een lening wordt geweigerd indien:  

 De aanvrager geen kleine, middelgrote of micro–onderneming is, volgens de criteria van bijlage 1 van 

de LGVV; 

 Ten aanzien van de aanvrager een bevel tot terugvordering als bedoeld in artikel 1 vijfde lid onder a 

van de LGVV; 

 De aanvrager een onderneming betreft die in (financiële) moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2 

onder 14 van de LGVV; 

 De werkzaamheden aan project of activiteit zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend, als bedoeld 

in artikel 6 van de LGVV. 

 

Doel 

2. De investering waarvoor de lening wordt verstrekt moet zijn gericht op verbetering van het natuurlijk 

milieu en/of duurzaamheid van de veehouderij; 

3. De verbetering die wordt bereikt moet verder gaan dan wat vanuit de geldende EU-normen wordt 

voorgeschreven; 

 

Vereisten 

4. De investering waarvoor de lening wordt verstrekt mag geen verband houden met:  

- De productie van energie of biobrandstoffen; 

- De aankoop van productierechten, betalingsrechten en eenjarige gewassen; 

- De aanplant van eenjarige gewassen; 

- Afwateringswerkzaamheden; 

- Investeringen om aan geldende Unienormen te voldoen; 

- De aankoop van dieren. 

5. De investering moet in overeenstemming zijn met wetgeving van de Europese Unie en met de 

Nederlandse milieubeschermingswetgeving. Indien de activiteit mer–plichtig is moet de mer–beoordeling 

en vergunningverlening hebben plaatsgevonden vóór de toekenning. 
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In aanmerking komende kosten 

6. De te verstrekken lening mag enkel worden ingezet ten behoeve van de volgende kosten: 

a) de kosten van de bouw, verwerving, inclusief leasing, of verbetering van onroerende 

goederen, waarbij grond alleen in aanmerking komt voor zover de kosten daarvan niet hoger 

zijn dan 10 % van de totale in aanmerking komende kosten van de betrokken concrete actie;  

b) de kosten van de koop of huurkoop van machines en uitrusting, tot maximaal de 

marktwaarde van de activa;  

c) de algemene kosten in verband met de onder (a) en (b) bedoelde uitgaven, zoals voor het 

inschakelen van architecten, ingenieurs en adviseurs en voor advies over ecologische en 

economische duurzaamheid, met inbegrip van haalbaarheidsstudies; haalbaarheidsstudies 

blijven in aanmerking komen, zelfs wanneer op basis van de resultaten daarvan geen uitgaven 

uit hoofde van het bepaalde onder (a) en (b) worden gemaakt;  

d) de aankoop of ontwikkeling van computersoftware en de verwerving van octrooien, licenties, 

auteursrechten en handelsmerken;  

e) uitgaven voor niet-productieve investeringen in verband met de in lid 3, onder (d) LGVV, 

bedoelde doelstellingen;  

 

7. Onverlet hetgeen onder artikel 6 e staat komen de volgende kosten in ieder geval niet in aanmerking: 

a. Ander dan de onder a en b genoemde kosten, de kosten in verband met een leasingcontract, 

zoals de marge voor de leasinggever, kosten van de herfinanciering van rente, overheadkosten 

en verzekeringspremies worden niet als in aanmerking komende kosten beschouwd.  

b. Werkkapitaal 
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INVESTERINGSREGLEMENT Transitiefonds veehouderijen: achtergestelde leningen 
 
Inleg Maximaal € 15 miljoen 
  
Fondsbeheerder Nationaal Groenfonds 

Utrechtseweg 12 
3811 NB Amersfoort 

  
Fondsdefinitie / doel van de 
lening 

Het transitiefonds is een fonds waaruit leningen worden verstrekt aan 
ondernemers met veehouderijbedrijven die gevestigd zijn in de Provincie Noord 
– Brabant. Deze ondernemers investeren in milieumaatregelen en hebben een 
goed rendement, maar hebben onvoldoende eigen vermogen (> 35%) voor een 
volledige bancaire financiering. 

  
Inhoudelijke voorwaarden Alle investeringen in systemen tot milieumaatregelen waaraan een Rav-code is 

toegekend met uitzondering van de systemen die zijn vermeld in bijlage 1 (d.d. 5 
april 2018). Deze bijlage wordt van tijd tot tijd door de provincie aangepast. 

  
Aanvrager Gebonden aan het veehouderijbedrijf waar de productie plaats vindt. 

De lening landt in de balans van de juridische eigenaar van de gebouwen en de 
debiteuren zijn dezelfde als die voor de bancaire lening. 

  
Soort klant Zakelijke klant/ondernemer in uitoefening van beroep of bedrijf. Consumenten in 

de zin van de WFT zijn uitgesloten. 
  
Kredietbeoordeling De huisbank toets het financieringsverzoek van haar cliënt voor een 

Transitiefondslening op de binnen de bank geldende criteria voor 
kredietbeoordeling (bedrijfsanalyse, financiële analyse, bancaire analyse) en 
geeft een standaard verklaring af bij positieve besluitvorming vergezeld van het 
goedgekeurde kredietvoorstel. 
Nationaal Groenfonds toetst de aanvraag op compleetheid en aan de criteria 
van het fonds en neemt deze daarna in behandeling. 

  
Hoogte van de lening Maximaal € 250.000 en minimaal € 100.000 en nooit hoger dan de bancaire 

financiering en nooit hoger dan 40% van de in aanmerking komende kosten 
  
Afsluitprovisie 1% bij het aangaan van de lening. De afsluitprovisie wordt in mindering 

gebracht op het bedrag van de lening en verrekend bij de uitbetaling van de 
lening. 

  
Looptijd van de lening Maximaal 6 of 12 jaar conform voorwaarden van het “Borgstellingskrediet” van 

het RVO 
- Maximaal 6 jaar Voor inventaris, installaties en machines 
- Maximaal 12 jaar Voor bouw stal 
-   

Aflossing Lineair gedurende de looptijd van de lening 
  
Ingangsdatum lening De lening gaat in per de eerste van de maand volgend op de ontvangst van de 

complete onderhandse leenovereenkomst.  
  
Aflossingsvrije periode 
(grace–period) 

Maximaal 6 maanden na de start van de aflossing van de lening van de bank. 
De grace – period wordt niet verminderd op de looptijd van de lening. 

  
Maandbedrag Het te betalen maandbedrag is in één kalenderjaar gelijk, bij gelijkblijvende 

rente. In de offerte wordt het maandbedrag genoemd van het eerste 
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kalenderjaar. Elk daaropvolgend kalenderjaar, daalt het te betalen 
maandbedrag, bij gelijkblijvende rente 

  
Extra) aflossing Het is mogelijk om extra af te lossen op de verstrekte lening met inachtneming 

van de vergoedingsregeling vanuit de Voorwaarden financiering Nationaal 
Groenfonds van 1 oktober 2018. 

  
Financieringsvoorwaarden Voorwaarden financiering Nationaal Groenfonds van  1 oktober 2018 
  
Rente Zie “Rentebepaling” 
Renteconventie Actual / Actual 

Rente wordt berekend over het uitstaande saldo, inclusief niet betaalde rente 
Rentevastheid Vast gedurende de gehele looptijd van de lening 
  
Achterstanden Er geldt een opslag van 3% op het gehanteerde rentetarief, indien de 

leningnemer 3 of meer maanden achterstand heeft. 
  
Zekerheden Geen zekerheden: de lening is achtergesteld bij de bancaire financiering. De 

fondsbeheerder zal een verklaring van achterstelling verstrekken aan de bank 
waar de hypothecaire of hoofdfinanciering  loopt. 

  
Integriteit en compliance Door de ondernemer wordt een specifieke verklaring ondertekend, waaruit blijkt 

dat men zich in het verleden niet schuldig heeft gemaakt aan (mest)fraude, 
corruptie, witwassen of deelname aan een criminele organisatie.  

  
Verantwoording Jaarlijks overleggen van een door een accountant goedgekeurde jaarrekening 

binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 
  
Toepasselijk recht Nederlands recht 
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Rentebepaling 
 
Het Transitiefonds Veehouderijen (TFV) heeft als doel om de Businesscase van de ‘goede’ ondernemer met de 
‘gewenste’ investeringen mogelijk te maken. Uitgangspunt is dat de BC rendabel is (rente en 
aflossingsverplichtingen kunnen worden voldaan en de ondernemer heeft een inkomen). Maar de solvabiliteit is 
onvoldoende (er is te weinig eigen vermogen). Met de inbreng van een achtergestelde lening van minimaal  
€ 100.000,- en maximaal € 250.000,- of maximaal het bedrag van de bancaire financiering (en maximaal 40% 
van de in aanmerking komende kosten) kan wel aan de bancaire norm van 35% worden voldaan. 
 
Vanwege de achterstelling vraagt het TFV bij aanvang altijd minimaal 1% extra rente boven de rente die de bank 
vraagt. Hierbij wordt een vaste basisrente voor looptijden van 6 en 12 jaar gehanteerd die maandelijks door de 
Fondsmanager wordt bepaald. De rente van het TFV is dus vast gedurende de gehele looptijd van de lening. De 
rente die de bank hanteert is mogelijk gebaseerd op een variabele rente (bijvoorbeeld drie maanden). De door 
de bank gehanteerde rente is dus niet de basis, maar wel de door de bank gehanteerde opslagen: 
 
Stel de bank rekent met het volgende: 
Opbouw Onderbouwing 
0% basisrente voor drie maanden (de Euriborrente is weliswaar negatief, maar er is een ondergrens van 

0%) 
2,0% opslag voor risico  
1,0% liquiditeitsopslag  
3,0% totale rente Totaal 
 
De achtergestelde lening vanuit het TFV wordt dan (12 jaar): 
Opbouw Onderbouwing 
1,2% basisrente voor 12 jaar (voor 6 jaar is de basisrente nu 0,6%). Deze rente is 

gebaseerd op de Interest Rate Swap (IRS) die dagelijks wordt 
gepubliceerd 

2,0% opslag voor risico  
1,0% liquiditeitsopslag  
1,0% extra risico voor achterstelling  
5,2% voor 12 jaar of 4,6% voor 6 jaar 
 
 
 

http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicDco9CgIxEAbQD2xsvchkV4QFKxWxsfAMs-tfYDIjk5Bg5zEFr-Ah9NVvMUP-AvM34PLse6bslRJHmUyLm9BkCXV33Eo7xW656oYBh7rntBmdR9ZCKriX8liH0Foj5RJNmeXmdtGr6Tn_RwDw-gA_1aIkog&Z


   

6 
 

 
UITVOERINGSBEPALINGEN 
 
 
Artikel 1  
 
1.1 Het Transitiefonds richt zich op agrarisch ondernemers in de veehouderijsector die de intentie hebben 

investeringen te doen om te voldoen aan de provinciale duurzaamheidscriteria, vastgelegd in het GS 
besluit d.d. 10 oktober 2017 en die over onvoldoende solvabiliteit beschikken om in aanmerking te komen 
voor een bancaire financiering.   

 
1.2 Het gaat daarbij om een zakelijke klant/ondernemer in uitoefening van beroep of bedrijf. Consumenten in 

de zin van de WFT zijn uitgesloten. 
 
Artikel 2 
 
2.1 De aanvrager vult met de huisbankier het aanvraagformulier volledig in.  
 
2.2 De aanvraag voor de lening wordt door de huisbank aan Nationaal Groenfonds gestuurd na een positief 

kredietbesluit binnen de bank. De aanvraag zal vergezeld gaan van de volgende stukken, zoals ook in de 
checklist is opgenomen: 

 
  Standaardverklaring waarin is opgenomen het aantal dierplaatsen, soort dieren, Rav code of 

proefstal status; 
 Kopie positief kredietbesluit; 
 Kopie statuten en/of oprichtingsakte 
 Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs); 
 Kopie bankafschrift waaruit de tenaamstelling en het rekeningnummer blijkt; 
 Kopie eigendomsbewijs (indien relevant); 
 Projectbeschrijving en investeringsplan waaruit blijkt dat de aanvraag in aanmerking komt voor een 

lening uit het Transitiefonds (indien dit blijkt uit het kredietbesluit is dat voldoende); 
 Getekende verklaring integriteit 

 
Artikel 3 
Kredietbeoordeling 
 
3.1 Op basis van het aanvraagformulier en de aanvullende stukken (zie punt 2.2) voert Nationaal 

Groenfonds een toets uit of de aanvraag compleet is en voldoet aan de criteria van het Transitiefonds en 
neemt deze daarna in behandeling. Nationaal Groenfonds is gerechtigd eventueel aanvullende 
informatie op te vragen bij de aanvrager. 

 
Artikel 4  
Offerte 
 
4.1 De offerte, inclusief onderhandse akte van geldlening, wordt in tweevoud verzonden naar de bank, die 

toeziet op ondertekening. Bij de offerte zijn tevens bijgesloten de Voorwaarden Financiering Nationaal 
Groenfonds en een dienstverleningsdocument. De offerte is drie weken geldig. 

 
4.2  De bank zendt de door de aanvrager ondertekende offerte en de onderhandse akte van geldlening- 

eventueel aangevuld met de nog ontbrekende stukken - retour naar Nationaal Groenfonds. 
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Artikel 5 
Onderhandse Akte van Geldlening 
 
5.1 Zodra de offerte en onderhandse akte van geldlening volledig ingevuld en ondertekend (door de 

aanvrager) door Nationaal Groenfonds en tevens alle bijbehorende stukken ontvangen en akkoord zijn, 
verzendt Nationaal Groenfonds een bevestiging hiervan aan de aanvrager.  

 
5.2 Nadat de onderhandse akte van geldlening ontvangen en akkoord bevonden is, maakt het Nationaal 

Groenfonds het geld over op de depotrekening bij de huisbank van de aanvrager. Uitgangspunt is dat 
bestedingscontrole van de middelen plaatsvindt door de huisbank als onderdeel van de gehele 
financiering.  

 
5.3 Nationaal Groenfonds stuurt direct na het openen van de financiering de aanvrager een ‘brief start 

lening’. Hierin komt onder meer te staan: 
 Bevestiging start lening; 
 Boeking van de kosten; 
 Dat de beschikbare middelen zijn overgemaakt naar het depot van de aanvrager bij zijn/haar 
huisbankier. 

 
Artikel 6   
Tussentijdse wijzigingen 
 
6.1 Het renteniveau van nieuw te verstrekken leningen kan aangepast worden indien renteontwikkeling 

hiertoe aanleiding geeft. De basisrente wordt maandelijks door de Fondsmanager bepaald. Tevens 
wordt periodiek de lijst van niet in aanmerking komende Rav codes bijgewerkt waardoor inmiddels 
verouderde systemen worden toegevoegd aan de lijst. 

 
Artikel 7  
Bijzonder beheer 

 
7.1 Primair ligt het bijzonder beheer bij de financierende bank. Indien deze een continuïteitsrisico voorziet 

meldt de bank dit bij het Transitiefonds. Bij storno van een incasso wordt door de Fondsmanager contact 
opgenomen met de bank.  

 
7.2 Er geldt een opslag van 3% op het gehanteerde rentetarief indien de leningnemer 3 maanden 

achterstand heeft. Een debiteurenoverzicht met daarop vermeld welke schuldenaars een achterstand 
hebben groter dan 2 maanden wordt Provincie Noord–Brabant iedere maand toegestuurd. 
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Bijlage 1: Lijst met systemen die uitgesloten zijn voor financiering 
 

End of pipe systemen voor ammoniak uit de Regeling ammoniak en veehouderij  

VERSIE 5 APRIL 2018 (GEBASEERD OP RAV 13 DECEMBER 2017) 
 

Rav-code  Huisvestingssysteem per categorie  Groenlabel BB-, BWL-code  

A 1  diercategorie melk- en kalfkoeien ouder 
dan 2 jaar  

 

A 1.17  mechanisch geventileerde stal met een chemisch 
luchtwassysteem  

BWL 2012.02.V3  

E 1  diercategorie opfokhennen en hanen 
van legrassen; jonger dan 18 weken  

 

E 1.5.3  batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 met 
chemisch luchtwassysteem met 90% 
emissiereductie  

BWL 2001.31.V2; BWL 2007.06.V4  

E 1.5.4  batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 met 
chemisch luchtwassysteem met 90% 
emissiereductie  

BWL 2001.32.V2; BWL 2007.07.V4  

E 1.9  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

E 1.10  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

E 1.12  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

E 1.13  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

E 2  diercategorie legkippen en (groot-) 
ouderdieren van legrassen  

 

E 2.5.3  batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.1 met 
chemisch luchtwassysteem met 90% 
emissiereductie  

BWL 2001.31.V2; BWL 2007.06.V4  

E 2.5.4  batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2 met 
chemisch luchtwassysteem met 90% 

BWL 2001.32.V2; BWL 2007.07.V4  
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emissiereductie  

E 2.10  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

E 2.13  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

E 2.14  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

 

E 2.15  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

E 3  diercategorie (groot-)ouderdieren van 
vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 
weken  

 

E 3.1  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

E 3.2  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

E 3.5  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

E 3.6  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

E 4  diercategorie (groot-)ouderdieren van 
vleeskuikens  

 

E 4.6  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

E 4.7  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

E 4.9  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

E 4.10  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
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2014.01.V3  

E 5  diercategorie vleeskuikens   

E 5.4  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

E 5.7  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

E 5.12  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

E 5.13  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

F 1  diercategorie ouderdieren van 
vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken  

 

F 1.1  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

F 1.2  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

F 1.4  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

F 1.5  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

F 2  diercategorie ouderdieren van 
vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 
weken  

 

F 2.1  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

F 2.2  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

F 2.4  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicDco9CgIxEAbQD2xsvchkV4QFKxWxsfAMs-tfYDIjk5Bg5zEFr-Ah9NVvMUP-AvM34PLse6bslRJHmUyLm9BkCXV33Eo7xW656oYBh7rntBmdR9ZCKriX8liH0Foj5RJNmeXmdtGr6Tn_RwDw-gA_1aIkog&Z
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F 2.5  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

F 3  diercategorie ouderdieren van 
vleeskalkoenen van 30 weken en ouder  

 

F 3.1  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

F 3.2  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

F 3.3  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

F 3.4  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

F 4  diercategorie vleeskalkoenen   

F 4.2  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

F 4.4  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

F 4.6  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

F 4.7  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

G 1  diercategorie ouderdieren van 
vleeseenden tot 24 maanden  

 

G 1.1  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

G 1.2  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

G 1.3  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  
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G 1.4  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  

G 2  diercategorie vleeseenden   

G 2.1.1  chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie  BWL 2008.08.V5; BWL 2007.05.V6; BWL 
2013.08.V2  

G 2.1.2  biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2006.02.V5; BWL 2007.03.V7; BWL 
2009.13.V5; BWL 2010.27.V5; BWL 
2010.28.V5; BWL 2011.11.V4; BWL 
2013.02.V3; BWL 2015.04.V3  

G 2.1.3  chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie  BWL 2005.01.V7; BWL 2008.06.V6; BWL 
2014.01.V3  

G 2.1.4  biofilter 70% emissiereductie  BWL 2011.03.V2  
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