Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en
innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector

Inleiding
Stichting OVONED, de erkende brancheorganisatie voor de sector eieren, heeft op 16 mei
2017 de volgende regeling vastgesteld om de uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector en de financiering daarvan mogelijk te maken.
De onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector alsmede deze
bijdrageregeling en de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeksen innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector die onderdeel uitmaken van de
onderzoeks- en innovatieagenda, zijn op 13 april 2018 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. OVONED: Stichting OVONED ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 59297182, door de Minister van Economische Zaken
overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als
brancheorganisatie voor de sector eieren (deel XIX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).
b. PLUIMNED: Stichting PLUIMNED ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 59546395, door de Minister van Economische Zaken
overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als
brancheorganisatie voor de sector pluimveevlees (deel XX van Verordening (EU) nr.
1308/2013).
c. AVINED: Stichting AVINED, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 59546247.
d. ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en
bedrijfsmatig actief is in de pluimveesector met een bedrijfsactiviteit, of één van de
bedrijfsactiviteiten, als genoemd in bijlage I van deze regeling.
e. onderzoeks- en innovatieagenda: de door OVONED en PLUIMNED opgestelde onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector en de daarbij behorende
documenten, regelingen en reglementen waaronder deze regeling en de Registratieregeling
OVONED;
f. Registratieregeling OVONED: de door OVONED vastgestelde regeling van 16 mei 2017
die deel uitmaakt van de onderzoeks- en innovatieagenda en is gericht op de verplichte
registratie van- en jaarlijkse gegevensverstrekking door ondernemers.
g. financiële bijdrage: de financiële bijdrage die OVONED ingevolge het bepaalde in de
onderzoeks- en innovatieagenda per ondernemer vaststelt en oplegt als financiële bijdrage
aan de onderzoeks- en innovatieagenda.
§ 2 Bepalingen inzake de verplichte financiële bijdrage
1. De 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 OVONED ingevolge de bij of krachtens de Registratie regeling te
verstrekken gegevens.
3. De financiële bijdrage wordt door OVONED conform bijlage I van deze regeling per
ondernemer vastgesteld op basis van zijn bedrijfsactiviteiten, de daarvoor gehanteerde
heffingsgrondslag en het daaraan verbonden tarief.
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4. Het bij besluit van het bestuur van OVONED voor de ondernemers in de sector eieren
vast te stellen tarief als bedoeld in het derde lid van dit artikel, wordt vastgesteld met
inachtneming van de daarvoor in bijlage II van deze regeling voorgeschreven procedure.
5. Bij het vaststellen van de tarieven als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, geldt dat
geen tarieven kunnen worden vastgesteld die tot gevolg hebben dat het volgens de
onderzoeks- en innovatieagenda maximaal te innen bedrag over de periode tot en met
2020, wordt 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 heffing.
§ 3 Betaling van de financiële bijdrage
§ 3.1 nota en betaling
1. OVONED machtigt AVINED of een andere door OVONED aangewezen organisatie om
de financiële bijdragen namens OVONED, in rekening te brengen bij de ondernemers,
deze in te vorderen en in ontvangst te nemen.
2. AVINED of een andere door OVONED aangewezen organisatie 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 Registratieregeling OVONED.
3. Het toezicht op de naleving dan wel de afdracht van de bij of krachtens deze regeling
vastgestelde en opgelegde financiële bijdragen wordt namens OVONED uitgeoefend
door AVINED of een andere door OVONED aangewezen organisatie.
4. De ingevolge deze regeling verschuldigde financiële bijdragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege OVONED aan de
hand van nota's in rekening zijn gebracht.
5. In afwijking van het vermelde vierde 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.
6. OVONED 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 dan wel namens OVONED 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
wettelijke rente en de kosten van invorderingsmaatregelen laten de verplichting tot
betaling van de verplichte financiële bijdrage onverlet.
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§ 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;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij
betrekking hebben, bekend worden gemaakt aan anderen dan de ambtelijk secretaris
en de ingeleende medewerkers van het secretariaat van OVONED, andere personen
die door OVONED 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. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, blijft ook zonder
vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking
hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede
uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of
onderneming die gegevens betrekking hebben.
3. OVONED kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van
OVONED te erkennen organisatie aanwijzen. OVONED is gerechtigd om aan deze
organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die OVONED
krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.
4. Deze regeling treedt in werking op […] en heeft een looptijd tot en met 31 december
2020.
5. Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling verplichte financiële bijdragen
onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector OVONED” (Financiële
regeling OVONED).
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Bijlage I
In het kader van de onderzoeks- en innovatieagenda zijn per sector de in deze bijlage opgenomen bedrijfsactiviteiten aangemerkt als de
bedrijfsactiviteiten waar een financiële bijdrage voor wordt opgelegd.

Categorie reproductie
legpluimvee
Fokbedrijven legpluimvee

organisatie die zich toelegt op de productie van
zuivere foklijnen van pluimveerassen die bestemd zijn
voor de productie van legpluimvee
inrichting die wordt gebruikt voor de productie van
broedeieren, bestemd voor de productie van
ouderdieren legpluimvee

per ingelegd broedei dat bestemd is voor de
Nederlandse markt

Vermeerderingsbedrijf
ouderdieren legpluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van
broedeieren, bestemd voor de productie van
legpluimvee

per opgezet dier

Opfokbedrijf leghennen
biologisch

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van
leghennen die bestemd zijn voor de biologische
productiemethode van biologische eieren als bedoeld
in Verordening (EG) nr. 589/2008, tot het
eiproductiestadium
inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van
leghenne die bestemd zijn voor de productie van kooi, scharrel-, en vrije uitloop eieren als bedoeld in
Verordening (EG) nr. 589/2008, tot het
eiproductiestadium
inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van
(over)grootouderdieren legpluimvee tot de productie
fase

per opgezet dier

Vermeerderingsbedrijf
grootouderdieren legpluimvee

Opfokbedrijf leghennen regulier

Opfokbedrijf
(over)grootouderdieren
legpluimvee

per opgezet dier

per opgezet dier

per opgezet dier
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Opfokbedrijf ouderdieren
legpluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van
ouderdieren legpluimvee tot het
voortplantingsstadium

per opgezet dier

Broederij legpluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van
broedeieren ten behoeve van de productie van
legpluimvee

per ingelegd broedei dat bestemd is voor de
Nederlandse markt

Legpluimveebedrijf kooi

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
leghennen voor de productie van kooieieren als
bedoeld in Verordening (EG) nr. 589/2008

per opgezet dier

Legpluimveebedrijf scharrel

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
leghennen voor de productie van scharreleieren als
bedoeld in Verordening (EG) nr. 589/2008

per opgezet dier

Legpluimveebedrijf vrije uitloop

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
leghennen voor de productie van eieren van hennen
met vrije uitloop als bedoeld in Verordening (EG) nr.
589/2008

per opgezet dier

Legpluimveebedrijf biologisch

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
leghennen voor de biologische productiemethode van
biologische eieren als bedoeld in Verordening (EG)
nr. 589/2008, tot het eiproductiestadium
inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
legpluimvee en/of leghennen voor de productie van
eieren die bestemd zijn voor de productie van vaccins

per opgezet dier

Categorie legpluimvee

Vaccin pluimveebedrijf

per opgezet dier
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Categorie verwerking en
verhandeling eieren
Pakstation

Verzamelaars

Eiproducentenfabrikanten

de ondernemer, die ongesorteerde eieren koopt van
een legpluimveehouder of van een verzamelaar,
teneinde deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en
gewicht, verder te verhandelen
de ondernemer, die ongesorteerde eieren ophaalt bij
of koopt van een legpluimveehouder, teneinde deze
eieren af te leveren of te verkopen aan de houder van
een pakstation of de industrie
de ondernemer die uit meer dan 200.000 eieren per
jaar eiproducten vervaardigt

per aangevoerd ei

per aangevoerd ei

per aangevoerd ei
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Voor de interpretatie van de bedrijfsactiviteiten worden de navolgende definities gehanteerd.
Pluimvee

kippen, kalkoenen en eenden;

Legpluimvee

kippen die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren ten behoeve van het
productieproces van leghennen of eieren die bestemd zijn voor de productie van vaccins;
kippen die worden gehouden voor de productie van (kippen)eieren of eieren die bestemd zijn voor de
productie van vaccins;
kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van grootouderdieren;
kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van ouderdieren;
kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van leghennen;
eieren van pluimvee, die zich ter verkrijging van kuikens in een broedmachine bevinden, dan wel
bestemd zijn om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;
Kippen- en eendeneieren;

Leghennen
Overgrootouderdieren
Grootouderdieren
Ouderdieren leghennen
Broedeieren
Eieren
Kippeneieren
Eendeneieren
Inrichting
Organisatie
Verordening (EG) nr. 589/2008

kippeneieren in de schaal, andere dan broedeieren en eieren bestemd voor de productie van vaccins;
eendeneieren in de schaal, andere dan broedeieren en eieren bestemd voor de productie van vaccins;
een perceelsgebonden ruimte of verzameling van ruimtes die worden gebruikt waar pluimvee wordt
gehouden of broedeieren worden ingelegd;
natuurlijke of rechtspersoon of een collectief daarvan;
Verordening (EG) Nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren.

7

Bijlage II
De productie in de Nederlandse pluimveesector bestaat uit diverse soorten bedrijfsactiviteiten die elk een aparte rol vervullen in het
productieproces. Onderzoeks- en innovatieprojecten voor de Nederlandse pluimveesector kunnen derhalve voordeel opleveren voor meerdere
soorten bedrijfsactiviteiten en voor zowel de sector eieren als pluimveevlees.
Teneinde de financiële bijdragen van bepaalde bedrijfsactiviteiten en elke sector aan onderzoeks- en innovatieprojecten te verdelen naar rato
van het voordeel, zijn de adviescommissies pluimveegezondheid en praktijkonderzoek ingesteld. Deze adviescommissies bestaan uit
vertegenwoordigers van de diverse bedrijfsactiviteiten en sectoren aangevuld met onafhankelijke deskundigen en adviseren het bestuur van
OVONED en PLUIMNED over het percentage naar rato van het voordeel, dat elke bedrijfsactiviteit moet bijdragen aan een onderzoeks- of
innovatieproject.
De tarieven worden per kalenderjaar vastgesteld en tussentijds indien daar aanleiding voor is, opnieuw vastgesteld. Voor het vaststellen van de
tarieven geldt dat geen tarieven worden vastgesteld die tot gevolg hebben dat het volgens de onderzoeks- en innovatieagenda maximaal te
innen bedrag over de periode tot en met 2020 wordt overschreden.
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