Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en
innovatieagenda Nederlandse pluimveesector

Inleiding
Stichting PLUIMNED, de erkende brancheorganisatie voor de sector pluimveevlees heeft op
16 mei 2017 de volgende regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register
van ondernemers in de sectoren waarvoor Stichting PLUIMNED is erkend. Het register wordt
samengesteld voor de juiste uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de
Nederlandse pluimveesector en de bijbehorende Regeling verplichte financiële bijdragen
onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector.
Deze onderzoeks- en innovatieagenda alsmede deze registratieregeling en de Regeling
verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en 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 Financiële regeling
PLUIMNED;
f. Financiële regeling: de door PLUIMNED vastgestelde regeling van 16 mei 2017 die deel
uitmaakt van de onderzoeks- en innovatieagenda en is gericht op de verplichte financiële
bijdrage door ondernemers;
g. financiële bijdrage: de financiële bijdrage die PLUIMNED ingevolge het bepaalde in de
onderzoeks- en innovatieagenda per ondernemer vaststelt en oplegt als financiële bijdrage
aan de onderzoeks- en innovatieagenda.

§ 2 Het register
1. PLUIMNED houdt een register aan van alle ondernemers.
2. De ingeschreven ondernemers krijgen elk een registratienummer toegekend.
3. Het register is uitsluitend bestemd voor de juiste uitvoering van de onderzoeks- en
innovatieagenda en de Financiële regeling.
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4. De ondernemer die een onderneming drijft als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is
verplicht zich binnen 1 maand na verbindendverklaring van deze regeling te laten
registreren bij PLUIMNED.
5. De natuurlijke persoon of rechtspersoon laat zich eveneens registreren binnen 1 maand
nadat de bedrijfsomvang van zijn onderneming is gaan voldoen aan de voor de
onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector gehanteerde norm voor
ondernemers.
§ 3 De opgave van gegevens
1. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die volgens het bepaalde krachtens de
onderzoeks- en innovatieagenda kwalificeert als ondernemer, is verplicht PLUIMNED
jaarlijks gegevens te verstrekken met betrekking tot:
a. naam, voornamen, geboortedatum en adres, dan wel wanneer de onderneming door
een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en het adres van de onderneming;
b. het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;
c. zijn bedrijfsactiviteit en de voor zijn bedrijfsactiviteit te verstrekken gegevens als
bedoeld in bijlage I;
d. het IBAN-bankrekeningnummer.
2. De onder het eerste lid van dit artikel bedoelde gegevens moeten worden verstrekt op
een door PLUIMNED beschikbaar te stellen fysiek of elektronisch registratieformulier.
3. De ondernemer kan aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verplichting voldoen
door toestemming te verlenen om deze gegevens op te vragen bij de instantie die deze
beheert, het verstrekken van een machtiging aan deze instantie en toestemming te
verlenen om de gegevens te gebruiken te behoeve van de onderzoeks- en
innovatieagenda.
4. De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van deze paragraaf
zijn verstrekt, schriftelijk aan PLUIMNED mede te delen. Deze gegevens moeten worden
verstrekt binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.
5. Indien PLUIMNED op een andere wijze dan door de opgave van de ondernemer kennis
draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van deze paragraaf zijn
verstrekt, is hij bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer
wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld en kan hier bezwaar tegen
aantekenen. In dat geval zal door een onafhankelijke organisatie worden vastgesteld wat
de juiste gegevens zijn.

§ 4 Overige bepalingen
1. PLUIMNED kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze
regeling.
2. Indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon die volgens het bepaalde krachtens de
onderzoeks- en innovatieagenda kwalificeert als ondernemer, één of meer van de in
deze regeling genoemde verplichtingen niet nakomt, kan, na daartoe te zijn
aangemaand, een boetebeding worden ingeroepen uit hoofde van wanprestatie in de zin
van artikel 91, boek 6, van het Burgerlijk Wetboek of kunnen de te registreren gegevens
ambtshalve worden vastgesteld. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de
hoogte gesteld.
3. Indien PLUIMNED twijfelt over de betrouwbaarheid van de door de ondernemer
geregistreerde gegevens kan PLUIMNED de ondernemer verplichten deze gegevens, op
kosten van de ondernemer, door een onafhankelijke controle organisatie te laten
controleren en een door deze controle organisatie gewaarmerkte verklaring te laten
overleggen waarin is vastgelegd wat de juiste gegevens zijn.
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§ 5 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 de onderzoeks- en innovatieagenda
en de Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda
Nederlandse pluimveesector;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de ambtelijk secretaris
en de ingeleende medewerkers van het secretariaat van PLUIMNED, andere
personen die door PLUIMNED 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. PLUIMNED kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van
PLUIMNED te erkennen organisatie aanwijzen. PLUIMNED is gerechtigd om aan deze
organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die
PLUIMNED 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 registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector PLUIMNED”
(Registratieregeling PLUIMNED).
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Bijlage I
In het kader van de onderzoeks- en innovatieagenda dient de ondernemer per bedrijfsactiviteit de navolgende gegevens te verstrekken.
Categorie reproductie
vleespluimvee
Fokbedrijven vleespluimvee

organisatie die zich toelegt op de productie van
zuivere foklijnen van pluimveerassen die bestemd zijn
voor de productie van vleespluimvee

Vermeerderingsbedrijf
grootouderdieren vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van
broedeieren, bestemd voor de productie van
ouderdieren vleespluimvee

Opfokbedrijf ouderdieren
vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van
ouderdieren vleespluimvee tot de productie fase

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Opfok fok (over)grootouderdieren
vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van
(over)grootouderdieren vleespluimvee tot de
productie fase
inrichting die wordt gebruikt voor de productie van
broedeieren, bestemd voor de productie van
vleeskuikens
inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van
broedeieren ten behoeve van de productie van
(groot)ouderdieren vleespluimvee

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van
broedeieren ten behoeve van de productie van
vleeskuikens
inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
vleeskuikens voor de productie van pluimveevlees

het aantal ingelegde broedeieren dat bestemd is
voor de productie van vleeskuikens voor de
Nederlandse markt
het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Ouderdieren vermeerdering
vleespluimvee
Fokbroederij vleespluimvee

het aantal afgeleverde kuikens (over)(groot)
ouderdier bestemd voor de productie van
broedeieren voor de productie van (groot)
ouderdieren vleespluimvee
het aantal op het bedrijf opgezette dieren

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

het aantal ingelegde broedeieren dat bestemd is
voor de Nederlandse markt

Categorie vleeskuikens
Vleeskuikenbroederij

Vleeskuikenbedrijf
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Categorie vleeskalkoenen
Vleeskalkoenbroederij

Vleeskalkoenen hanen
Vleeskalkoenen hennen

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van
broedeieren ten behoeve van de productie van
vleeskalkoenen
inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
vleeskalkoenen van het mannelijke geslacht

het aantal ingelegde broedeieren voor de
productie van vleeskalkoenen die bestemd zijn
voor de Nederlandse markt
het aantal op het bedrijf opgezette dieren

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van
vleeskalkoenen van het vrouwelijke geslacht

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

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

het aantal ingelegde broedeieren voor de
productie van vleeseenden die bestemd zijn
voor de Nederlandse markt
het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Categorie vleeseenden
Vleeseendenbroederij

Vleeseendenbedrijf
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Voor de interpretatie van de bedrijfsactiviteiten worden de navolgende definities gehanteerd.
Pluimvee(dieren)

kippen, kalkoenen en eenden;

Vleespluimvee

kippen die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren ten behoeve van het
productieproces van vleeskuikens;
kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen regulier- en traaggroeiend;
kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees van een snelgroeiend ras (hiervoor
wordt aangesloten bij de definitie zoals deze gehanteerd wordt in het kader van de heffingen voor het
Diergezondheidsfonds);
kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees van een traaggroeiend ras (hiervoor
wordt aangesloten bij de definitie zoals deze gehanteerd wordt in het kader van de heffingen voor het
Diergezondheidsfonds);
kalkoenen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees;
eenden die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees;
kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van (over)grootouderdieren
vleespluimvee;
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 vleeskuikens;
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;
een perceelsgebonden ruimte of verzameling van ruimtes die worden gebruikt waar pluimvee wordt
gehouden of broedeieren worden ingelegd;
Natuurlijke persoon of rechtspersoon of een collectief daarvan.

Vleeskuikens
Vleeskuikens regulier groeiend

Vleeskuikens traag groeiend

Vleeskalkoenen
Vleeseenden
Vleeskuikenmoederdier
Overgrootouderdieren
Grootouderdieren
Ouderdieren vleeskuikens
Broedeieren
Inrichting
Organisatie
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