Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie voor een
duurzame kalversector
Inleiding
Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft op 30 september 2020 de volgende regeling
vastgesteld om de uitvoering van het Programma Onderzoek en Innovatie voor een
duurzame kalversector en de financiering daarvan mogelijk te maken.
Deze bijdrageregeling en de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking
Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector die onderdeel
uitmaken van het Programma Onderzoek en Innovatie voor een duurzame kalversector, zijn
op [DATUM] door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend
verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.
§ 1 Begripsbepalingen
Deze regeling verstaat onder:
a. SBK: Stichting Brancheorganisatie Kalversector ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 58763120, door de minister van Economische
Zaken overeenkomstig artikel 157 en 158 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en § 4
van de Regeling producenten- en brancheorganisaties, erkend als brancheorganisatie
voor de sector rund- en kalfsvlees (deel XV van Verordening (EU) nr. 1308/2013);
b. ondernemer: de natuurlijke persoon - of rechtspersoon die op enig moment, in de
Nederlandse kalversector bedrijfsmatig actief is als eigenaar van vleeskalveren en deze
vleeskalveren zelf houdt of door een ander laat houden op een vleeskalverbedrijf;
c. programma: het door SBK opgestelde Programma Onderzoek en Innovatie voor een
duurzame kalversector en de daarbij behorende documenten, regelingen en
reglementen;
d. Registratieregeling verplichte registratie en gegevensverstrekking
(Registratieregeling SBK): de door SBK vastgestelde regeling van 30 september 2020
die deel uitmaakt van het programma en is gericht op de verplichte registratie van- en
jaarlijkse gegevensverstrekking door ondernemers;
e. financiële bijdrage: de financiële bijdrage die ingevolge het bepaalde in het programma,
door of namens SBK, per ondernemer wordt vastgesteld en opgelegd als financiële
bijdrage aan het programma;
f. vleeskalf: dier behorende tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos dat mede
blijkens de wijze van houden kennelijk is bestemd om ten hoogste 12 maanden na zijn
geboorte te worden geslacht;
g. categorieën vleeskalveren: startkalveren, blanke- en rosé vleeskalveren;
h. blank vleeskalf: vleeskalf dat gedurende zijn leven in belangrijke mate met melk of een
melkvervangend preparaat is gevoederd;
i. rosé vleeskalf: vleeskalf dat gedurende zijn leven niet in belangrijke mate met melk of
een melkvervangend preparaat is gevoederd;
j. startkalf: vleeskalf welke gedurende de opfok op het startbedrijf gehouden wordt en hier
wordt voorbereid op de verdere afmestfase op een ander vleeskalverbedrijf;
k. vleeskalverbedrijf: een op het grondgebied van Nederland gelegen inrichting,
constructie dan wel plaats waar vleeskalveren worden gehouden;
l. I&R-nummer: identificatiecode ter identificatie en registratie van een vleeskalf, zoals
bedoeld in de Regeling identificatie en registratie van dieren of diens opvolger.
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§ 2 Bepalingen inzake de verplichte financiële bijdrage
1. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die in enig kalenderjaar volgens deze regeling
en het bepaalde bij of krachtens het programma kwalificeert als ondernemer, is verplicht
voor dat kalenderjaar de financiële bijdrage te betalen.
2. De berekening van de financiële bijdrage vindt plaats op basis van de door de
ondernemer aan SBK ingevolge de bij of krachtens de Regeling verplichte registratie en
gegevensverstrekking, verstrekte gegevens.
3. De financiële bijdrage wordt door SBK met inachtneming van het bepaalde bij of
krachtens deze regeling en het programma, vastgesteld op basis van het aantal
vleeskalveren welke in het lopende kalenderjaar, op vastgestelde momenten in de
houderijfase zijn eigendom zijn en het daaraan per categorie vleeskalf verbonden tarief.
4. Het bij besluit van het bestuur van SBK voor de ondernemers vast te stellen tarief als
bedoeld in het derde lid van dit artikel, wordt vastgesteld met inachtneming van bijlage I
van deze regeling en het bepaalde bij of krachtens het programma.
5. Bij het vaststellen van de financiële bijdragen en de tarieven als bedoeld in het derde en
vierde lid van dit artikel, geldt dat het volgens het programma maximaal te innen bedrag
over de periode tot en met 2027, niet mag worden overschreden.
6. Indien op het moment van inning nog niet alle gegevens beschikbaar zijn kan ambtshalve
een voorlopige financiële bijdrage worden opgelegd tot het bedrag waarop de financiële
bijdrage vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met
de over een volledig kalenderjaar verschuldigde financiële bijdrage.
§ 3 Betaling van de financiële bijdrage
§ 3.1 nota en betaling
1. SBK is bevoegd nota’s rechtsgeldig per schriftelijke post of door middel van een
elektronisch bericht te zenden aan de ondernemer op het (elektronische) adres dat de
ondernemer heeft verstrekt op grond van de Regeling verplichte registratie en
gegevensverstrekking.
2. Het toezicht op de afdracht van de bij of krachtens deze regeling vastgestelde en
opgelegde financiële bijdragen wordt uitgevoerd door SBK.
3. De ingevolge deze regeling verschuldigde financiële bijdragen worden betaald uiterlijk op
de dertigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege SBK aan de hand van nota's
in rekening zijn gebracht.
4. In afwijking van het vermelde in het derde lid van dit artikel, is de nota terstond
invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het
voornemen daartoe blijkt; of
c. zodra de ondernemer zijn onderneming in het buitenland heeft gevestigd of van het
voornemen daartoe blijkt.
5. SBK kan met het oog op een efficiënte uitvoering van deze regeling besluiten om nota's
met een bedrag minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op
meerdere perioden betrekking hebben dan wel niet uit te brengen.
§ 3.2 sancties bij niet betaling
1. Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in § 3.1 gestelde termijn heeft
betaald, kan door SBK, de wettelijke rente over het niet-betaalde bedrag in rekening
worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling volgens deze regeling
dient te zijn verricht.
2. Kosten van invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de ondernemer die in
gebreke is gebleken de betaling geheel en tijdig te voldoen. Het opleggen van de
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wettelijke rente en de kosten van invorderingsmaatregelen laten de verplichting tot
betaling van de verplichte financiële bijdrage onverlet.
3. Indien de ondernemer, één of meer van de in deze regeling genoemde verplichtingen
niet nakomt, kan SBK na de ondernemer daartoe te hebben aangemaand, een door SBK
vooraf vastgesteld boetebeding inroepen.
§ 4 Slotbepalingen
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de
belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van deze regeling en de daarmee
samenhangende onderdelen van het programma;
b. bekend worden gemaakt aan personen die door SBK worden ingeschakeld bij de
uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en
diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle
noodzakelijk is.
2. SBK kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van SBK te
erkennen organisatie aanwijzen. SBK is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die SBK krachtens deze regeling
verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.
3. SBK is gerechtigd om de gegevens die zijn verzameld in het kader van de
verbindendverklaring van het Programma Programma Onderzoek en Innovatie
van Stichting Brancheorganisatie Kalversector over de periode 2017 - 2020 die is
gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 33872, te gebruiken voor het
programma over de periode 2021 - 2027.
4. Het intrekken (van de verbindend verklaring) van deze regeling doet geen afbreuk aan
enige verplichtingen op grond (van de verbindend verklaring) van deze regeling, welke
verplichting(en) reeds bestond(en) ten tijde van het eindigen (van de verbindendverklaring) van deze regeling.
5. Het einde (van de verbindendverklaring) van deze regeling laat onverlet de bevoegdheid
van SBK om ingeval van niet-nakoming van de vorige lid van dit artikel genoemde
verplichtingen, maatregelen - al dan niet in de vorm van sancties - op te leggen, een en
ander met inachtneming van het bepaalde in de (gewezen) regeling en/of verbindend
verklaring daarvan.
6. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van SBK.
7. Deze regeling treedt in werking op de dag waarop de regeling door de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend wordt verklaard, zoals bedoeld in § 5
van de Regeling producenten- en brancheorganisaties en heeft een looptijd tot en met 31
december 2027.
8. Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling verplichte financiële bijdragen Programma
Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector” (Regeling
financiële bijdragen).
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Bijlage I
In het kader van het programma wordt er bij de eigenaren van vleeskalveren een financiële
bijdrage opgelegd per vleeskalf dat op door SBK vastgestelde momenten in de houderijfase
zijn eigendom is. De Nederlandse kalversector kent meerdere categorieën vleeskalveren. Dit
betekent dat projecten in het programma in meer of mindere mate voordeel kunnen
opleveren voor een bepaalde categorie vleeskalveren of dat de bijdrage per vleeskalf
verdeeld moet worden over meerdere eigenaren. Dit is onder andere van toepassing op
startkalveren die door een andere eigenaar zijn opgefokt dan de eigenaar die de
vleeskalveren afmest.
Teneinde de financiële bijdragen van de eigenaren van vleeskalveren te verdelen naar rato
van het voordeel dat ze hebben, kan per categorie vleeskalveren een ander tarief worden
opgelegd. De tarieven worden door het bestuur op basis van het door het bestuur
vastgestelde budget per categorie vleeskalveren, per kalenderjaar vastgesteld en kunnen
tussentijds opnieuw worden vastgesteld indien daar aanleiding toe is. Voor het vaststellen
van de tarieven geldt dat het volgens het programma maximaal te innen bedrag over de
periode tot en met 2027 niet mag worden overschreden. Het bestuur besluit op welk(e)
moment(en) in de houderijfase de ondernemer die op dat moment eigenaar is van het
vleeskalf, het tarief per vleeskalf is verschuldigd. Dit moment is voor alle ondernemers gelijk,
waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de categorieën vleeskalveren.
Het bestuur kan zich voor de besluitvorming omtrent de vaststelling van het budget, de
tarieven en het moment waarop het tarief per vleeskalf verschuldigd is, laten adviseren door
een door SBK in te stellen adviescommissie onderzoek en innovatie Nederlandse
kalversector. Deze adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die
zijn vertegenwoordigd in het bestuur van SBK en een vertegenwoordiging van de eigenaren
van vleeskalveren. De adviescommissie kan indien en voor zover dit gewenst is afhankelijk
van de te bespreken projecten, worden aangevuld met onafhankelijke deskundigen.
Bestuurders van SBK kunnen geen lid zijn van deze adviescommissie.
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