Aanvraagformulier voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van
onderzoek en innovatie door brancheorganisaties
Het formulier s.v.p. volledig invullen, ondertekenen en met de gevraagde bijlagen zenden naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Afdeling Marktordening/Team Sectorregelingen
Postbus 93119
2509 AC DEN HAAG
Na indiening van uw aanvraag kan RVO.nl contact opnemen voor nadere informatie.

Naam Brancheorganisatie:

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)

Naam van contactpersoon

H. Bekman

Postadres:

Nevelgaarde 20d,
3436 ZZ Nieuwegein

Bezoekadres:

Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein

Telefoonnummer

088-998 4325 / 06-54913701

E-mailadres:

hbekman@kalversector.nl

Website

www.kalversector.nl

Nummer KvK

58763120

Datum erkenning

17 december 2014

Betreft het een verlenging van een
eerdere verbindend verklaring?

Neen

Indien ‘Ja’ datum (dd-mm-jjjj) van
verbindend verklaring
Verzoek heeft (ook) betrekking op
verplichte financiële bijdrage van de
activiteit(en) die verband houd(t)(en)
met de (het) doel(en) waarvoor een
verbindendverklaring wordt gevraagd

Ja

Een verzoek om een voorschrift of maatregel verbindend te verklaren, waaronder ook begrepen een
verzoek om een financiële bijdrage, wordt slechts in behandeling genomen als de volgende informatie met
dit aanvraagformulier wordt ingediend/verstrekt. De gevraagde informatie kan in één of meerdere bijlagen
worden bijgevoegd.
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Aanvraag van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (hierna: SBK) tot:
I.
verbindend verklaring door de Minister van Economische Zaken tot het verrichten van
onderzoeken overeenkomstig artikel 5:1 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties
(hierna: Regeling) en ter uitvoering van artikel 164, eerste lid, van de integrale
Gemeenschappelijke Marktordeningsverordening (Verordening EU Nr. 1308/2013, hierna:
iGMO).
II.
het nemen van een besluit van de Minister van EZ overeenkomstig artikel 5:1 van de Regeling
ter uitvoering van artikel 165 van de iGMO op grond waarvan niet bij SBK aangesloten
marktdeelnemers die voordeel hebben van de resultaten die met de in de onder I bedoelde
onderzoeken kunnen worden behaald, gehouden zijn overeenkomstig de periodieke afdracht
van de bij SBK aangesloten marktdeelnemers, ook een financiële bijdrage periodiek af te dragen
aan SBK ter financiering van de hiervoor bedoelde onderzoeken.
De in de vorige alinea bedoelde bij SBK aangesloten marktdeelnemers zijn de leden van (de
regionale organisaties van) Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) voor zover dit
ondernemers betreft als bedoeld in de Regeling verplichte financiële bijdragen Programma
Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (Regeling financiële
bijdragen) en ondernemers als hiervoor bedoeld die in een met SBK gesloten overeenkomst
hebben verklaard zich door SBK te laten vertegenwoordigen ten behoeve van het door SBK
verkrijgen van een verbindend verklaring als bedoeld in artikel 5:1 van de Regeling en artikel
164 iGMO.1
De in de vorige alinea bedoelde niet bij SBK aangesloten marktdeelnemers zijn ondernemers als
bedoeld in de Regeling financiële bijdragen die geen lid zijn van LTO en niet hebben verklaard
zich door SBK te laten vertegenwoordigen ten behoeve van het door SBK verkrijgen van een
verbindend verklaring als bedoeld in artikel 5:1 van de Regeling en artikel 164 iGMO.
III.
het nemen van een besluit van de Minister van EZ op grond waarvan de niet bij de SBK
aangesloten marktdeelnemers als bedoeld onder II worden verplicht zich te registeren bij SBK.
Ten behoeve van de beoordeling door de Minister van EZ van de hiervoor bedoelde aanvragen
zijn door SBK de volgende gegevens verstrekt.
Algemeen
Het “Programma Onderzoek en Innovatie” is opgesteld en wordt gefinancierd door de Stichting
Brancheorganisatie Kalversector (SBK). De uitvoering van het “Programma Onderzoek en Innovatie” zal
worden verzorgd door SBK.
I. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder I.
1.
Een omschrijving van de onderzoeken waarvoor verbindend verklaring wordt gevraagd.
De verbindend te verklaren maatregel betreft het “Programma Onderzoek en Innovatie” (hierna:
programma). Het programma beoogt onderzoek, kennisverspreiding en innovatie in de kalversector. Het
programma richt zich op de volgende onderzoeksonderwerpen:
1. Diergezondheid (inclusief dierenwelzijn);
2. Voedselveiligheid en volksgezondheid;
3. Keteninnovatie (w.o. milieuemissie).

1

Geef aan uit welke leden de BO bestaat en op welke wijze zij de marktdeelnemers in de BO vertegenwoordigen.
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Het programma is als bijlage bij dit formulier gevoegd. In hoofdstuk 2 van het programma zijn deze
onderzoeksonderwerpen nader uitgewerkt. De uit te voeren onderzoeken zullen steeds binnen deze
onderwerpen passen. Het is niet mogelijk en niet gewenst het programma op dit moment al volledig met
concrete onderzoeksprojecten in te vullen: vanaf de start van de uitvoering van het programma zal
jaarlijks ruimte worden geboden voor concrete onderzoeksvragen die passen binnen deze onderwerpen en
zullen onderzoeksresultaten soms vragen om nu nog niet te definiëren vervolgonderzoeken. Bijzondere en
spoedeisende onderzoeksvragen kunnen worden opgeworpen door ziekten en contaminaties die snel om
nieuwe en toepasbare kennis vragen. Ook aan dergelijke onderzoeksvragen zal het programma plaats
bieden.

2.
Geef een omschrijving van het product of de producten als bedoeld in artikel 164, derde lid,
eerste alinea waarop de onderzoeken zich zullen richten.
SBK richt zich op de volgende producten:
- kalveren (runderen categorie V en Z) en kalfsvlees (vlees van runderen categorie V en Z).
Deze producten vallen binnen de producten genoemd in deel XV van Bijlage 1 iGMO.
3.
Geef de berekening van het aandeel van de productie, verhandeling of verwerking van de
producten waarop de onderzoeken zich zullen richten.
Omdat het programma en de verplichte financiële bijdragen zich richten op (het houden dan wel doen
houden van vleeskalveren voor) de productie van kalfsvlees heeft de berekening van het aandeel
betrekking op het aantal opgezette/gehouden vleeskalveren voor de productie van kalfsvlees. Het
relevante aandeel is getoetst door PWC. Uit de toets van PWC blijkt dat de door SBK vertegenwoordigde
ondernemers als bedoeld in de Regeling financiële bijdragen, een aandeel vertegenwoordigen van
66,8%.Zie bijlage (PwC-rapportage).
4.
Benoem de doelen (als bedoeld in artikel 164, vierde lid, van de iGMO) waarop de onderzoeken
waarvoor verbindend verklaring wordt gevraagd zijn gericht en geef informatie waarom de
onderzoeken op die doelen zijn gericht.
d) Afzet
Motivering: Het programma gaat uit van onderzoeken naar de basisrandvoorwaarden die nodig zijn voor
een goede productie van vleeskalveren om de kalvereigenaren toekomstbestendig te houden op zowel
economisch als maatschappelijk gebied. Meer kennis over en inzicht in de basisrandvoorwaarden betekent
namelijk dat een kalvereigenaar zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan onderbouwen. Dit draagt direct bij
aan een beter verdienmodel. De innovatie- en onderzoeksprojecten zorgen voor het behoud van de
voorsprong in kennis over het produceren van hoogwaardig kalfsvlees en innovatieve verwerkingsmogelijkheden van kalvermest. Het behouden van de voorsprong in kennis en het behoud van de sterke
export positie van de Nederlandse kalverhouderij zorgt voor een verbetering van nationale en
internationale afzetmogelijkheden.
h) Onderzoek met het oog op de valorisatie van de producten, met name via nieuwe
gebruiksmogelijkheden die de volksgezondheid niet in gevaar brengen.
Motivering: De innovatie- en onderzoeksprojecten ‘plan van aanpak Vitaal, gezond en duurzaam kalf’, ‘PPS
1H4F Vitaal en gezond Kalf in een duurzame veehouderij’, onderzoek naar prevalentie dierziekten,
collectieve bestrijding van IBR/BVD in Nederland en onderzoek naar mestverwaarding en -verwerking zijn
onderzoeken waarbij kennis wordt omgezet in concrete handvaten voor de Nederlandse kalversector en
aanpalende sectoren.
Het in gevaar brengen van de volksgezondheid is op basis van het programma niet opportuun. Het is
immers ons doel om de sector te verbeteren op onder meer de onderwerpen diergezondheid inclusief
dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en keteninnovatie.
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i) Studies om de productkwaliteit te verbeteren
Motivering: De innovatie- en onderzoeksprojecten ‘plan van aanpak Vitaal, gezond en duurzaam kalf’, ‘PPS
1H4F Vitaal en Gezond Kalf in een duurzame veehouderij’, onderzoek naar prevalentie dierziekten en
collectieve bestrijding IBR/BVD in Nederland hebben direct betrekking op het verbeteren van het product
en het proces.
Verbeteringen op onderwerpen als voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn hebben een directe
invloed op verbetering van de productkwaliteit (het vleeskalf).
m) De gezondheid van dieren of planten of de voedselveiligheid
Motivering: Alle
reeds voorgenomen innovatie- en onderzoeksprojecten, op het onderzoek naar
mestverwaarding en -werking na, richten zich op het verbeteren van diergezondheid en voedselveiligheid.
De onderzoeken richten zich op betere borging van diergezondheid (en dierwelzijn!) door het verbeteren
van de productiesystemen, zodat het gebruik van antibiotica verder gereduceerd kan worden.
Voedselveiligheid is hier direct aan gelinkt door het realiseren van een verhoogde kwaliteit kalfsvlees door
verbeterde productiesystemen en door de aanpak van antibiotica resistentie.
n) Beheer van bijproducten
Motivering: Dierlijke mest wordt gezien als een probleem en momenteel zijn er nog te weinig duurzame
mogelijkheden om de hoeveelheid mest die in Nederland wordt geproduceerd om te zetten naar nieuwe
waardevolle producten. Door het valoriseren van kalvermest kan het beheer van mest als bijproduct
geoptimaliseerd worden. Bij het programma Mest vol Waarden wil de kalversector d.m.v. raffinage van
mest biorenewables destilleren, waardoor nieuwe opbrengsten en daarmee toegevoegde waarde ontstaat
wat een positief economische invloed zal hebben op het verdienmodel van de kalvereigenaar. Door het
toepassen van kringloopeconomie wordt verwerking van kalvermest met het programma Mest vol
Waarden op innovatieve wijze naar een hoger niveau getild.
5.
Geef de periode aan waarvoor de verbindend verklaring wordt gevraagd en motiveer
waarom deze periode is gekozen.
De periode waarvoor de verbindendverklaring wordt gevraagd is vanaf het moment van toekenning van
verbindend verklaring tot en met 31 december 2020.
Motivering: Het verzoek om een meerjarige verbindendverklaring is ten eerste ingegeven door de aard van
het verbindend te verklaren voorschrift, te weten een programma waarin kennisontwikkeling door
uitvoering van onderzoeken de kern vormt. Het effect van een bedrijfsspecifieke of sector overkoepelende
keuze zijn soms seizoen afhankelijk en hebben vaak langere tijd nodig om zich uit te kristalliseren.
Daarnaast is dierlijk onderzoek vaak arbeidsintensief. Dit betekent dat meerjarige (vaak minimaal drie of
vierjarige) onderzoeken die in 2017 starten of al gestart zijn, in 2018, 2019 en deels 2020 worden
uitgevoerd en uiterlijk in 2020 tot conclusies zullen leiden.
Ook vanuit een financieringsoogpunt is een ruime periode van verbindendverklaring gewenst. Het is het
voornemen om over een periode van vier jaar (2017 – 2020) jaarlijks een bijdrage te innen op basis van
het aantal in de houderijfase opgezette/in eigendom gehouden vleeskalveren. Deze financieringswijze
maakt dat het tarief voor de verplichte financiële bijdragen beperkt kan blijven.
Naast de meer onderzoek inhoudelijke argumenten en argumenten die voortvloeien uit de financiering van
het onderzoek gelden er programmatische argumenten die pleiten voor de gevraagde periode voor de
verbindendverklaring. Om tot programmering van onderzoeken te kunnen komen die recht doen aan de
onderzoeksvragen van het programma is de zekerheid van een beschikbaar budget gewenst. Omdat de
huidige programmeringsperiode van het Europese landbouwbeleid eindigt op 31 december 2020 en
verbindendverklaring slechts tot deze datum mogelijk is, is ervoor gekozen te verzoeken om een periode
van vier jaar. Mocht aan het einde van deze periode de behoefte aan onderzoek nog steeds bestaan en er
een reglementaire mogelijkheid zou bestaan voor een nieuw programma, dan wordt voorkomen dat er een
lacune ontstaat tussen de lopende en een nieuwe periode.
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II. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder II.
1.
Geef informatie waaruit blijkt dat activiteiten waarop de onderzoeken (als bedoeld onder I) van
toepassing zijn van algemeen economisch belang zijn voor marktdeelnemers wier activiteiten
verband houden met de producten waarop de onderzoeken zijn gericht. Daarbij gemotiveerd
aangeven welke activiteiten en welke marktdeelnemers dit betreft.
De uit hoofde van het programma uit te voeren onderzoeken en innovatieprojecten zijn volgens SBK van
algemeen economisch belang. Dit algemeen economisch belang kan op verschillende niveaus worden
benoemd.
Het programma van SBK betreft onderzoeksonderwerpen die betrekking hebben op de basisrandvoorwaarden voor het agrarisch ondernemen van een kalvereigenaar. Deze zijn beschreven in Hoofdstuk 2
van het programma. De resultaten van de onderzoeksprojecten moeten de ondernemer in staat stellen
beter onderbouwde bedrijfsspecifieke keuzen te maken (bijvoorbeeld op de diergezondheid en voedselveiligheid), waardoor zijn verdienmodel wordt versterkt.
Het LEI heeft nader onderbouwd dat een goede kennisinfrastructuur van wezenlijk belang is voor de
kalversector. Het programma biedt volgens het LEI bij adequate implementatie en uitvoering de gehele
sector de mogelijkheid om het kennis- en innovatieniveau op onafhankelijke en goed onderbouwde wijze
op peil te houden en te verbeteren. De onderzoeksonderwerpen van het programma spitsen zich toe op de
basisrandvoorwaarden die van belang zijn voor de bedrijfsspecifieke keuzen die de kalvereigenaar maakt.
Deze basisrandvoorwaarden zijn voor een groot gedeelte kalvereigenaar overschrijdend en precompetitief
van aard. Het ligt voor de hand dat een dergelijk onderzoek- en innovatieprogramma collectief wordt
uitgevoerd en dat de resultaten kalversector breed worden gedeeld.
Op macro-economisch niveau leveren kennisontwikkeling en –verspreiding en innovatie een bijdrage aan
economische groei. Een nadere onderbouwing van de relatie tussen de kennisinfrastructuur voor de
kalversector en het algemeen economisch belang is gegeven in bijgaand “Essay kennisinfrastructuur
Kalversector en algemeen economisch belang” van het LEI, dat als aparte bijlage is bijgevoegd.
2.
Geef informatie waaruit blijkt dat niet bij de BO aangesloten individuele marktdeelnemers of
groepen voordeel hebben bij de onderzoeken. Geef aan en motiveer welke marktdeelnemers of
groepen dit betreft.
De resultaten van het onderzoek moeten de individuele ondernemer is staat stellen beter onderbouwde
bedrijfsspecifieke keuzen te maken waardoor zijn verdienmodel wordt versterkt. De resultaten van het
programma komen gelijkelijk beschikbaar voor aangesloten en niet bij SBK aangesloten marktdeelnemers.
De plaats van het onderzoek en de relatie met het verdienmodel van de individuele ondernemer zijn
uitgebreider toegelicht in Hoofdstuk 1 van het programma.
3.
Geef informatie waaruit blijkt bij welke niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers de BO
beoogt om de financiële bijdrage te vorderen ten behoeve van de financiering van de
onderzoeken (als bedoeld onder II).
(1) financiële bijdrage
Op grond van de door SBK opgestelde regeling “Regeling financiële bijdragen” wenst SBK een financiële
bijdrage te vragen aan alle niet bij SBK aangesloten marktdeelnemers (ondernemers als bedoeld in de
Regeling financiële bijdragen) die op enig moment in de houderijfase vleeskalveren in eigendom hebben.
De bijdrage bedraagt maximaal € 2,50 per opgezet vleeskalf. Indien vleeskalveren na opzet worden
opgefokt en afgevoerd naar een andere eigenaar wordt voor deze vleeskalveren een evenredig aandeel van
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de bijdrage gevraagd, het restant van de bijdrage per opgezet vleeskalf wordt bij de ontvanger van deze
opgefokte vleeskalveren gevraagd. De regeling is als bijlage bij deze aanvraag bijgesloten.
De regeling “Regeling verplichte financiële bijdragen vleeskalveren” zoals opgenomen als bijlage bij de
onderhavige aanvraag zal door SBK worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip dat de Minister van EZ de
aanvraag inwilligt.
Met de vaststelling van de financieringsregeling door SBK zijn de bij SBK aangesloten marktdeelnemers
gebonden de bijdragen te voldoen. Hiertoe is in de statuten van LTO een bepaling opgenomen en tussen
SBK en LTO een overeenkomst gesloten die de leden van LTO bindt aan besluiten van SBK.
Voor niet aangesloten marktdeelnemers beoogt SBK te komen tot een verplichte financiële bijdrage door
middel van verbindendverklaring door de Minister van EZ.
(2) tariefstructuur en profijt van het programma
Uit bovenstaand punt (1) vloeit, nadat het besluit door de Minister van EZ als bedoeld onder II is
genomen, eenzelfde verplichte financiële bijdrage voor alle kalvereigenaren voort, ongeacht of de
kalvereigenaar kwalificeert als aangesloten marktdeelnemer of als niet bij SBK aangesloten
marktdeelnemer. Dit is gerechtvaardigd omdat alle kalvereigenaren in gelijke mate van de resultaten van
het programma profiteren. Met een systeem van een verplichte bijdrage per opgezet vleeskalf wordt
geborgd dat kalvereigenaren met meer vleeskalveren, waarbij het verdienmodel sterker wordt verbeterd
door de resultaten van het onderzoek, meer bijdragen aan het onderzoek. Indien de vleeskalveren na
opfok van eigenaar wisselen wordt een proportioneel aandeel van de financiële bijdrage in rekening
gebracht.
(3) kosten programma
Voor 2017 is reeds voor de uitvoering van het programma een geringer budget voorzien dan het maximum
van € 3,8 miljoen. De financiële bijdrage per opgezet vleeskalf zal voor de resterende periode in 2017
navenant worden verlaagd. Indien gedurende de projectduur zou blijken dat voor de uitvoering van het
programma een geringer budget vereist is dan voorzien, dan wordt indien mogelijk, de financiële bijdragen
verlaagd dan wel bij reeds gestarte oplegging of inning, overgaan tot opschorting of beëindiging van het
opleggen of innen van de verplichte bijdragen. Teveel geïnd budget kan tevens worden verdisconteerd in
de tarieven die op basis van de jaarbegroting zijn vastgesteld.
Er bestaan op voorhand geen aanwijzingen dat het risico op wanbetaling verschilt tussen marktdeelnemers die op grond van de verbindendverklaring de financiële bijdrage moeten betalen en
marktdeelnemers die hiertoe verplicht zijn omdat zij lid zijn van een dragende organisatie van SBK dan wel
rechtstreeks zijn aangesloten. Gelet hierop wordt de doorberekening van de niet gedekte kosten van inning
en incasso (via de financiële bijdrage) in gelijke mate omgeslagen over de (via de dragende organisaties
van) bij SBK aangesloten marktdeelnemers (kalvereigenaren) en de niet bij de SBK aangesloten
marktdeelnemers (kalvereigenaren).
4.
Indien er bij de BO aangesloten beroepsgroepen zijn die geen financiële bijdrage afdragen ten
behoeve van de financiering van de onderzoeken, wordt gemotiveerd aangegeven waarom deze
beroepsgroepen uitgezonderd zijn van de afdracht.
Het programma is primair gericht op het verdienmodel van kalvereigenaren en met name op onderwerpen
die bedrijfsoverschrijdend en soms sectoroverschrijdend zijn. De onderzoeksonderwerpen richten zich dan
ook op de basisvoorwaarden om de bedrijfsspecifieke keuzen door de kalvereigenaar beter onderbouwd te
kunnen maken, waardoor zijn verdienmodel wordt versterkt. Hoewel enige bijkomende effecten
(bijvoorbeeld verbeterde gezondheid van het product) die van belang zijn voor andere schakels in de keten
niet kunnen worden uitgesloten, staan de onderzoeksvragen van de kalvereigenaar centraal. Het is dan
ook vanzelfsprekend dat de last van de verplichte financiële bijdrage op de kalvereigenaar rust.
5.
Geef informatie waaruit blijkt dat de financiële bijdrage die de BO wil vorderen voor de
financiering van de onderzoeken bij niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers (als bedoeld
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onder punt 3) uitsluitend bestemd is voor de kosten die rechtstreeks bestemd zijn voor de
financiering van de onderzoeken.
Voor de uitvoering van het programma is een benodigd budget begroot van € 11,4 miljoen. In
onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de besteding per activiteit voor de uitvoering van het
programma. De begroting kan bij benadering worden gegeven omdat de invulling met projecten nog moet
plaatsvinden. Voorts geldt dat indien blijkt dat het begrote budget voor onderzoek in verband met
calamiteiten niet behoeft te worden ingezet, dit voor andere onderzoeksactiviteiten zal worden ingezet.
Benadrukt wordt dat onderzoeksvragen moeten passen binnen de onderzoeksonderwerpen en er sprake is
van een maximumbudget. Zoals opgemerkt zal, indien gedurende de projectduur zou blijken dat voor de
uitvoering van het programma een geringer budget vereist is dan wordt bijeengebracht uit de verplichte
financiële bijdragen, SBK overgaat tot opschorting of beëindiging van het opleggen of innen van de
verplichte bijdragen benodigd voor de financiering. Voor het aanvangsjaar 2017 ligt het budget gezien het
moment van indiening en mogelijke inwilliging van de verbindendverklaring, op een lager niveau.

(in mln. EUR)
Diergezondheid en dierenwelzijn
Voedselveiligheid
Keteninnovatie (duurzaamheid)
Calamiteiten
Uitvoeringskosten
Budget meerjarenprogramma

2018
1,4
1,0
1,0
0,2
0,2
3,8

2019
1,4
1,0
1,0
0,2
0,2
3,8

2020
1,4
1,0
1,0
0,2
0,2
3,8

De verplichte financiële bijdrage (van zowel (de bij de dragende organisaties) van de SBK aangesloten
marktdeelnemers en de niet bij SBK aangesloten marktdeelnemers) zal uitsluitend worden benut voor de
kosten die het programma met zich meebrengt (kosten van onderzoek en innovatie en de verspreiding van
de onderzoeksresultaten) en de kosten van uitvoering van het programma. Dit betreft met name:
- kosten van coördinatie van het onderzoek;
- kosten van het systeem van registratie van kalvereigenaren die verplicht zijn de financiële bijdrage te
voldoen;
- kosten van de jaarlijkse verzameling van gegevens over de aantallen opgezette vleeskalveren waarover
de financiële bijdrage wordt opgelegd;
- kosten van inning en incasso;
- kosten van communicatie over het programma en de verplichtingen.
Baten en lasten die verband houden met de exploitatie van SBK worden apart geadministreerd van de
baten die betrekking hebben op het programma.
6.
Geef informatie waaruit blijkt dat de financiële bijdrage die de BO wil vorderen voor de
financiering van de onderzoeken van niet bij BO aangesloten marktdeelnemers (als bedoeld
onder punt 3) niet meer bedraagt dat de financiële bijdrage die de leden van de BO afdragen ter
financiering van de onderzoeken.
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op de vragen 3 en 7 (hieronder).
7.
Een begroting waaruit blijkt dat de totale financiële bijdrage als bedoeld onder punt 6 tezamen
met de totale financiële bijdragen die de leden van de BO afdragen ter financiering van de
onderzoeken bestemd zijn voor de kosten die rechtstreeks uit het uitvoeren van de
onderzoeken en daarmee gepaard gaande kennisverspreiding voortvloeien.
Uit het bij vraag I.3 bedoelde rapportage van PWC blijkt dat de marktdeelnemers die zijn aangesloten bij
de dragende organisaties van SBK (gemeten naar aantal opgezette vleeskalveren) representatief zijn voor
– afgerond – 67% van het totaal. Op basis van dit percentage bedragen de maximale aandelen
gefinancierd door aangesloten en niet-aangesloten marktdeelnemers:
- aangesloten marktdeelnemers: 67% * € 3,8 mln. = € 2,53 mln per jaar.
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- niet-aangesloten marktdeelnemers: 33 % * € 3,8 mln. = € 1,27 mln per jaar.

8.
Geef een omschrijving van de manier waarop de BO toe zal zien op de naleving van de afdracht
van de financiële bijdrage bij de bij de BO aangesloten marktdeelnemers én bij de niet bij de BO
aangesloten marktdeelnemers. Voor beide groepen marktdeelnemers wordt aangetoond dat
sancties in verhouding staan tot de ernst van de niet-naleving en op welke wijze de
marktdeelnemers worden aangespoord tot afdracht van de financiële bijdrage.
Uitgangspunt voor de naleving van de verplichting tot afdracht van de financiële bijdragen uit hoofde van
de Regeling financiële bijdragen is een deugdelijk bestand van – voor SBK – kalvereigenaren. Hiervoor is
een registratieverplichting van belang (zie III.).
Uitgaande van het beschikbaar hebben van een zo volledig mogelijk bestand van bijdrage-plichtigen is het
van belang een juist beeld te krijgen van de grondslag voor de verplichte bijdrage. Op basis van de
opgaven van de kalvereigenaren, zal de nota voor de verplichte financiële bijdragen worden toegezonden.
Vanzelfsprekend zal één en ander vergezeld gaan met informatie over achtergrond van de financiële
bijdrage en het (verplichte) karakter van de bijdrage.
Het toezicht op de naleving van de verplichte afdracht zal SBK administratief (laten) uitvoeren.
Vanzelfsprekend zal een financiële administratie worden gevoerd waarin de betaling van vorderingen wordt
gemonitord. Bij uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn, zal actief worden gerappelleerd en
gemaand en, indien nodig, tot incasso worden overgegaan. Voor het incassotraject zal - waar nodig - een
beroep op de deurwaarder worden gedaan. Deze zal worden ingeschakeld voor de advisering over stappen
gericht op een zo groot mogelijke kans op succes en voor de uitvoering.
Ten aanzien van de naleving zal geen onderscheid worden gemaakt tussen marktdeelnemers die zijn
aangesloten bij (dragende organisaties van) SBK en niet-aangesloten marktdeelnemers.
9.
Geef een omschrijving van de manier waarop de BO sancties zal opleggen bij niet naleving van
de afdracht van de financiële bijdrage bij de bij de BO aangesloten marktdeelnemers en bij de
niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers (als bedoeld in punt 3).

De Regeling financiële bijdragen voorziet in sancties bij niet betaling (§ 3.2). Samengevat voorziet
genoemde regeling in sancties in de vorm van het in rekening brengen van wettelijke rente over het niet
betaalde bedrag. Voorts zullen de invorderingskosten voor rekening komen van de schuldenaar en kan SBK
een vooraf vastgesteld boetebeding inroepen.
Bij de toepassing van de sancties zal geen onderscheid worden gemaakt tussen marktdeelnemers die zijn
aangesloten bij (dragende organisaties van de) SBK en niet-aangesloten marktdeelnemers.

III. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder III.
Indien van toepassing: geef een toelichting op de wijze waarop de BO de niet-aangesloten
deelnemers wil verplichten zich te registreren bij de BO en welke gegevens de BO daartoe
vraagt van de niet-aangesloten deelnemers.
In de regeling “Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en
Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector” (Regeling verplichte registratie) is opgenomen
welke gegevens ondernemers als bedoeld in deze regeling, noodzakelijkerwijs moeten registreren om het
programma te kunnen uitvoeren en de financiële bijdragen te kunnen opleggen.
SBK verzoekt de Minister van EZ op grond van artikel 5:1 van de Regeling tevens te besluiten dat de
Regeling verplichte registratie van toepassing is op niet aangesloten marktdeelnemers.
De Regeling verplichte registratie zoals opgenomen als bijlage bij de onderhavige aanvraag zal door SBK
worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip dat de Minister van EZ de aanvraag inwilligt.
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IV. Overige informatie.
Motivering waaruit blijkt dat de onderzoeken (als bedoeld onder I) andere marktdeelnemers in
de Unie geen schade berokkenen, geen gevolgen hebben als bedoeld in artikel 210, vierde lid,
iGMO en niet op andere wijze onverenigbaar zijn met het Unierecht of met vigerende nationale
voorschriften.
a. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek bij marktdeelnemers die niet bij de BO zijn
aangesloten en die opereren op markten binnen de Unie niet tot schade leidt.
Er is geen schade van de verbindend verklaring voor marktdeelnemers die niet bij SBK zijn aangesloten en
eveneens op – in casu – de markt voor vleeskalveren of kalfsvlees binnen de Europese Unie opereren.
Deze marktdeelnemers krijgen, onder dezelfde voorwaarden als bij SBK aangesloten marktdeelnemers, de
beschikking over de resultaten van het programma en dragen in gelijke mate bij aan de financiering.
b. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek niet tot compartimentering van de markten
binnen de Unie leidt, ongeacht in welke vorm.
Het voorschrift (onderzoeken en de financiering) leidt noch tot een geografische noch tot een economische
compartimentering van de markten binnen de Unie.
Het voorschrift (onderzoeken en de financiering) brengt geen belemmeringen met zich mee voor het
handelsverkeer in de betrokken producten. Het programma noch de financiering hebben invloed op het
aanbieden van producten op de markten van verschillende Lidstaten. Er is dus geen sprake van
geografische compartimentering.
Het programma versterkt de basisrandvoorwaarden waarbinnen de ondernemer zijn bedrijfsspecifieke
keuzen maakt. De in het kader van het programma te verwerven en te verspreiden kennis is hiermee
precompetitief van aard.
c. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek de goede werking van de marktordening niet in
gevaar brengt.
Het voorschrift (onderzoeken en de financiering) brengt de goede werking van de marktordening niet in
gevaar. De iGMO kent de volgende groepen van instrumenten:
- instrumenten gericht op marktinterventie;
- voorschriften betreffende de afzet en de producentenorganisaties;
- instrumenten gericht op het handelsverkeer met derde landen.
Het programma, de eraan verbonden financiering en de verplichte registratie van en gegevensverstrekking
door ondernemingen hebben geen invloed op de werking van genoemde groepen van instrumenten. Omdat
de werking van deze instrumenten niet wordt geraakt door de verbindend te verklaren maatregelen
(onderzoeken en financiering) hebben deze geen negatieve invloed op de werking van deze instrumenten
van de marktordening.
d. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek op de markten binnen de Unie niet tot
concurrentieverstoringen leidt die niet volstrekt noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de activiteit
van de door de BO nagestreefde doelstelling van het GLB.
Binnen het programma draait het om de innovatie en de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de
basisrandvoorwaarden waardoor de kalvereigenaar beter onderbouwde bedrijfsspecifieke keuzen kan
maken met positieve gevolgen voor zijn verdienmodel.
Het doel is om de diergezondheid (incl. dierenwelzijn) en voedselveiligheid in stand te houden of te
verbeteren, de belasting naar het milieu te minimaliseren en de kwaliteit en het rendement van de
kalversector te verhogen. Het voorschrift (onderzoeken) richt zich dus op factoren die de
basisrandvoorwaarden vormen om het (laten) houden van vleeskalveren en de productie van kalfsvlees in
Nederland toekomstbestendig te kunnen blijven laten plaatsvinden. Het voorschrift ondersteunt daarmee
de doelstellingen van het GLB en met name de doelstelling opgenomen in artikel 39, lid 1, onder a) van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“…. de productiviteit van de landbouw te doen
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toenemen door de technische vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de
landbouwproductie als een optimaal gebruik van de productiefactoren, met name de arbeidskrachten, te
verzekeren;”).
De enigszins bijzondere sectorsamenstelling met enkele grote marktdeelnemers en meerdere middelgrote
en kleinere marktdeelnemers, wordt door SBK onderkend. Zowel het bestuur als onderliggende/
voorbereidende werkgroepen en adviesgremia zijn daarom samengesteld uit vertegenwoordiging vanuit
minimaal de geledingen van LTO-kalverhouderij, COV, Nevedi. Advisering en besluitvorming vindt in de
praktijk plaats op basis van unanimiteit. Statutair gezien is het mogelijk om in voorkomend geval te
besluiten op basis van stemverhoudingen. Er vindt geen concurrentieverstoring plaats: de financiering
vindt plaats naar rato van de bijdrage die het programma levert aan het verdienmodel van de
kalvereigenaar: er is sprake van een tarief per opgezet vleeskalf (vleeskalf dat op enig moment in de
houderijfase eigendom is van de ondernemer, hierbij wordt rekening gehouden met de periode waarin het
vleeskalf zijn eigendom is). Het enige mogelijke concurrentieverstorende element is dat de resultaten van
het programma openbaar beschikbaar zijn en dus ook toegankelijk zijn voor derden (bijvoorbeeld
buitenlandse kalvereigenaren) die niet hebben bijgedragen aan de financiering. Hierbij kan worden
aangetekend dat het onderzoek zich richt op de kalverhouderij in de Nederlandse productiecontext.
e. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek niet tot vaststelling van prijzen of quota leidt.
Het vaststellen van prijzen of quota is geen onderdeel van het voorschrift (onderzoeken).
f. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek geen discriminatie op de markten binnen de
Unie kan veroorzaken of de concurrentie op de markten binnen de Unie van een aanzienlijk deel van de
producten waarvoor het onderzoek relevant is kan uitschakelen.
Het voorschrift (onderzoeken) en de beoogde financiering veroorzaken geen discriminatie:
- het richt zich op onderneming overstijgende onderzoeksonderwerpen binnen de Nederlandse kalversector
en discrimineert daarmee niet tussen kalvereigenaren;
- de resultaten zijn – zonder discriminatie – publiek beschikbaar;
- binnen de beoogde financiering dragen alle kalvereigenaren bij naar rato van het aantal door dan wel
namens de kalvereigenaar opgezette vleeskalveren.
Ook schakelt het programma de concurrentie op de markten binnen de Unie niet uit: het programma heeft
geen noemenswaardige invloed op het aantal aanbieders (kalvereigenaren). Met de resultaten van het
onderzoek kan het marktaanbod wel kwalitatief worden verbeterd. De resultaten van dit onderzoek zijn,
hoewel gericht op de onderwerpen binnen de context van de Nederlandse kalversector, eveneens publiek
beschikbaar voor andere kalvereigenaren binnen de EU.
g. Motivering dat verbindend verklaring niet op andere wijze dan als bedoeld in de punten a. tot en met f.
onverenigbaar is met het Unierecht of met nationale wet- en regelgeving.
Met name voor het kunnen opleggen van de financiële bijdragen is een bestand van bijdrage-plichtigen
noodzakelijk. Voor zover SBK de beschikking krijgt over persoonsgegevens in de zin van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens, zal SBK voldoen aan de vereisten van deze wet.
Er is aanvrager geen ander communautair of nationaal voorschrift bekend, waarmee de verbindend te
verklaren maatregelen onverenigbaar zouden zijn.
h. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek geen inbreuk maakt op
de ondernemersvrijheid.
Het programma levert kennis op voor de kalvereigenaar. De baten van het programma worden gevormd
door kennis die op toegankelijke wijze door SBK wordt verspreid. Het voorschrift (onderzoeken en
financiering) brengt slechts verplichtingen, en daarmee een inbreuk op de ondernemersvrijheid, met zich
mee in de vorm van geringe administratieve verplichtingen (zoals registratie en opgave aantal opgezette
vleeskalveren) en in de vorm van de betaling van de financiële bijdrage. Deze verplichtingen die op de
betrokken kalvereigenaren komen te rusten zijn volgens SBK evenredig met de baten van het programma.
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i. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek doelmatig is.
Het programma richt zich op onderzoeksonderwerpen (diergezondheid incl. dierenwelzijn, voedselveiligheid
en keteninnovatie) die volgens de dragende organisaties en aangesloten marktdeelnemers van SBK van
belang zijn voor de gehele kalversector en alle kalvereigenaren, ongeacht hun productie. Een dergelijk
programma – dat zich richt op de basisrandvoorwaarden voor de door alle kalvereigenaren te maken
bedrijfsspecifieke keuzen - is niet goed denkbaar op het niveau van een kalvereigenaar of een beperkt
collectief van kalvereigenaren. Door de gehele kalversector te kunnen betrekken bij het programma
ontstaat in de sector een zo breed mogelijk draagvlak, waardoor een inspanning op een zinvolle
schaalgrootte en met professionele begeleiding mogelijk wordt en tegen een beperkte financiële bijdrage
per individuele kalvereigenaar. De resultaten van het programma staan ter beschikking van alle individuele
kalvereigenaren.

Ondertekening
Naam:

J.J. Atsma

Handtekening:
Datum:

27 september 2017
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