Representativiteit van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)
In het kader van de aanvraag tot het verbindend verklaren van het Onderzoeks- en
Innovatieprogramma van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (hierna te noemen: ‘SBK’) is een
representativiteitsonderzoek uitgevoerd. SBK heeft een registeraccountant opdracht gegeven om de
representativiteit van SBK voor de Nederlandse kalversector vast te stellen. In deze rapportage wordt
inzicht gegeven in de opzet en de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door deze onafhankelijke
partij.
Beschrijving van het representativiteitsonderzoek
De representativiteit ten behoeve van de verbindend verklaring is aangetoond aan de hand van:
 de representativiteit van SBK op grond van het aantal gehouden vleeskalveren, en
 de representativiteit van SBK op grond van het aantal geslachte vleeskalveren.
Het representativiteitsonderzoek is - kort gezegd - uitgevoerd aan de hand van de hieronder per onderdeel beschreven uitgangspunten. Voor het vaststellen van de representativiteit is data aangeleverd
door SBK, Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (hierna te noemen: ‘SKV’) en Land- en
Tuinbouworganisatie Nederland (hierna te noemen: ‘LTO’).
Uitgangspunten representativiteitsonderzoek op grond het aantal gehouden vleeskalveren:
1. De juridisch eigenaren die op basis van een overeenkomst rechtstreeks worden vertegenwoordigd door SBK.
2. De juridisch eigenaren die indirect door SBK worden vertegenwoordigd doordat ze lid zijn van
LTO en LTO is vertegenwoordigd in het bestuur van SBK.
3. De onder 1. en 2. van deze uitgangspunten genoemde juridisch eigenaren worden hierna
genoemd: ‘Vertegenwoordigde juridisch eigenaren’.
4. Het aantal vleeskalveren dat op de peildatum (1 april 2019) werd gehouden op de
vleeskalverhouderijen van juridisch eigenaren die op de peildatum waren aangesloten bij SKV.1
5. Het totale aantal onder uitgangspunt 4 gehouden vleeskalveren, is vergeleken met het aantal
vleeskalveren dat op de peildatum werd gehouden op de vleeskalverhouderijen van
Vertegenwoordigde juridisch eigenaren. 2
Uitkomst:
In totaal werden op de peildatum 682.618 vleeskalveren gehouden op de vleeskalverhouderijen van
de Vertegenwoordigde juridisch eigenaren. Op de peildatum werden er op de vleeskalverhouderijen
van de bij SKV aangesloten juridisch eigenaren, na correctie 1.022.371 vleeskalveren gehouden.3 Dit
resulteert in de tabel op de volgende pagina van deze notitie.

1

Het aantal vleeskalveren zoals geregistreerd bij SKV, welke aantallen zijn gebaseerd op de gegevens uit de I&Rdatabase van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna te noemen: ‘Ministerie LNV’).
2
Het aantal vleeskalveren is gebaseerd op de door SKV aangeleverde aantallen, welke zijn gebaseerd op de
gegevens uit de I&R-database van het Ministerie LNV.
3
Het aantal in I&R geregistreerde vleeskalveren in Nederland op de peildatum betreft 1.025.344. Door SKV zijn
2.973 dubbeltellingen geïdentificeerd. Dit zijn kalveren die rond 1 april 2019 van het ene bedrijf zijn afgevoerd
en op het andere bedrijf zijn aangevoerd en op 1 april 2019 op beide bedrijven stonden geregistreerd. Hiervoor
is gecorrigeerd.

Omschrijving
Totaal aantal vleeskalveren dat in Nederland werd
gehouden op de peildatum
Totaal aantal vleeskalveren dat door de Vertegenwoordigde juridisch eigenaren werd gehouden op de
peildatum

Aantal vleeskalveren
1.022.371
682.618

Representativiteit
100%
66,77%

Uitgangspunten representativiteitsonderzoek op grond van het aantal geslachte vleeskalveren:
1. De slachterijen die op basis van een overeenkomst rechtstreeks worden vertegenwoordigd door
SBK (hierna te noemen: ‘Vertegenwoordigde slachterijen’).
2. Het totale aantal geslachte vleeskalveren (inclusief slachtrijpe vleeskalveren die zijn geëxporteerd) in Nederland in kalenderjaar 2019. Het hiervoor genoemde totale aantal geslachte
vleeskalveren is vergeleken met het in 2019 in de Vertegenwoordigde slachterijen geslachte
aantal vleeskalveren.4
Uitkomst:
In totaal werden er in 2019 1.586.044 vleeskalveren geslacht. 1.530.701 van deze vleeskalveren zijn
geslacht in Vertegenwoordigde slachterijen. Dit resulteert in onderstaande tabel.
Omschrijving
Totaal aantal geslachte vleeskalveren in Nederland
Totaal aantal vleeskalveren dat in Nederland is
geslacht in Vertegenwoordigde slachterijen

Aantal slachtingen
1.586.044
1.530.701

Representativiteit
100%
96,51%

Conclusie
Op grond van het aantal op de peildatum gehouden vleeskalveren in Nederland heeft SBK een
representativiteit van 66,77%. Dit betekent dat 66,77% van de vleeskalveren in Nederland gehouden
worden door een Vertegenwoordigde juridisch eigenaar.
Op grond van het aantal in Nederland geslachte vleeskalveren (inclusief slachtrijpe vleeskalveren die
zijn geëxporteerd) heeft SBK een representativiteit van 96,51%. Dit betekent dat 96,51% van de
geslachte vleeskalveren in Nederland geslacht is in een Vertegenwoordigde slachterij.
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Het aantal geslachte vleeskalveren is gebaseerd op de door SKV aangeleverde aantallen, welke zijn gebaseerd
op de I&R-database van het Ministerie LNV.

