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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) over 2014. In
dit jaarverslag treft u een korte samenvatting van de activiteiten, werkzaamheden en behaalde
resultaten sinds de oprichting van SBK op 13 september 2013 en in het jaar 2014 aan.
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag 2014 vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u
via info@kalversector.nl of telefonisch via 030-755 50 80.
Namens het bestuur,

J.J. Atsma
Voorzitter
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Hoofdstuk 1 Inleiding
SBK is op 13 september 2013 opgericht en heeft tot doel om, in de hoedanigheid van
brancheorganisatie, in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en
handel van vleeskalveren, kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te
bevorderen en te verbeteren en deze zo nodig aan te passen aan de eisen van de markt, de
transparantie van de markt te bewaken en te bevorderen en de kwaliteit, de gezondheid en de
voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen.
De oprichting van SBK is het gevolg geweest van het besluit van het kabinet-Rutte II tot opheffing van
de product- en bedrijfschappen en de mogelijkheid in het nieuwe Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) in de Europese Unie (EU) voor een nationale erkenning van producenten- en
bracheorganisaties. SBK brengt jaarlijks een verslag uit over de werkzaamheden en behaalde
resultaten en brengt deze alsmede de jaarrekening conform statuten ter kennis van de in het bestuur
vertegenwoordigde organisaties, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Nederlandse
Vereniging Diervoederindustrie (NEVEDI) en de (vakgroep vleeskalverhouderij van) Land- en
Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).
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Hoofdstuk 2 Bestuur en Organisatie
Het bestuur van SBK is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van respectievelijk COV, NEVEDI en
LTO, een bestuurslid die kan worden aangemerkt als risicodragend persoon en geen deel uitmaakt
van de drie voornoemde organisaties en een onafhankelijk voorzitter. In de loop van 2014 zijn alle
bestuurszetels ingevuld en is de heer J.J. Atsma benoemd als onafhankelijk voorzitter. In bijlage I is
de lijst van bestuursleden vermeld per ultimo 2014. Het bestuur heeft in 2014 vijfmaal vergaderd.
Het bestuur heeft ten behoeve van het beheer en toezicht op de naleving van de regelingen IKB
Vleeskalveren een Centraal College van Deskundigen IKB Vleeskalveren (CCvD) ingesteld. In bijlage II
is de samenstelling van het CCvD weergegeven. Tevens heeft het bestuur een aantal werkgroepen
ingericht voor afstemming in de kalversector, te weten de werkgroepen ABRES, Houderij, Transport
en de onderzoeksgroep Voeding. Het bestuur heeft ook de rol van de Raad van Toezicht Masterplan
Rationeel Gebruik Antibiotica Kalversector overgenomen. De Raad van Toezicht heeft zich
ontbonden.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en facilitaire ondersteuning heeft SBK een service level
agreement gesloten met Alspectro B.V..
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Hoofdstuk 3 Activiteiten
3.1. Erkenning als brancheorganisatie
In 2013 is in het kader van het GLB in de EU een wettelijke basis (Verordening (EG) 1308/2013)
opgenomen om als lidstaat producenten- en brancheorganisaties te erkennen die actief zijn in een
specifieke sector. SBK heeft in 2014 een aanvraag tot formele erkenning als brancheorganisatie
voorbereid en ingediend. Op 17 december 2014 heeft de minister van Economische Zaken SBK
formeel erkend als brancheorganisatie voor de sector rund- en kalfsvlees. Deze erkenning is verleend
tot en met 31 december 2020.
3.2. Integrale Keten Beheersing (IKB)
Begin 2014 heeft SBK de bestaande IKB-regelingen van het Productschap Vee en Vlees (PVV)
overgenomen en is sindsdien als zodanig regelinghouder. Als gevolg daarvan zijn ook alle daarbij
behorende werkzaamheden voor beheer en onderhoud, zoals voorbereidend overleg in
werkgroepen met vertegenwoordigers uit de praktijk, het CCvD, en de communicatie over de
regeling overgenomen. De werkzaamheden van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector als
Certificerende Instantie voor de regeling IKB Vleeskalveren zijn na de overname voortgezet onder
vergelijkbare voorwaarden als onder het PVV.
In 2014 is veelvuldig overleg gevoerd met de sector en de overheid over een pilot voor het
verzamelen en transporteren van nuka’s binnen de regelingen IKB Vleeskalveren. Hiermee wordt
beoogd een tweede verzamelslag en het lossen van één vervoerseenheid op twee losadressen
mogelijk te maken voor verzamelcentra en transporteurs die deelnemen aan de betreffende modules
van de regelingen IKB Vleeskalveren. In 2015 moet dit leiden tot een daadwerkelijk praktijkproef.
3.3. Slachting, weging en classificatie
Met het opheffen van het PVV eind 2014 kwam ook de bestaande Verordening slachting, weging en
classificatie slachtrunderen (PVV) 2011 te vervallen. In deze verordening waren ook voorschriften
opgenomen voor het slachten, wegen en classificeren van runderen tot 12 maanden. Voor runderen
tot 8 maanden (kalveren V) is er geen juridische basis in EU-regelgeving. Voor runderen tussen 8 en
12 maanden (kalveren Z) is deze juridische basis weliswaar in 2013 in EU-regelgeving opgenomen
maar eind 2014 nog niet in nationale regelgeving ondergebracht. Gezien het ontbreken van een
juridische basis heeft SBK de bestaande Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen
(PVV) 2011 omgezet in een vrijwillige (private) regeling voor het slachten, wegen en classificeren van
kalveren V en kalveren Z. Eind 2014, hebben op één bedrijf na, alle slachterijen die meer dan 75
kalveren per week slachten, een overeenkomst afgesloten met SBK inzake deelname aan de
vrijwillige (private) regeling voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren V en kalveren Z.
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3.4. Antibiotica
SBK heeft de inzet tot verlaging van het antibioticagebruik in de kalversector gecontinueerd. In het
kader van de UDD-regelgeving zijn aanvullende maatregelen genomen om de kalvergezondheid te
bevorderen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de voorschriften van de regelingen IKB
Vleeskalveren.
In 2014 zijn ook de resultaten van de door de kalversector uitgevoerde vaccinatieproeven bekend
geworden. De resultaten geven een wisselend beeld. Belangrijke randvoorwaarden voor een
grootschaliger gebruik van vaccinatie tegen luchtwegaandoeningen zijn de reductie van de kosten
voor het vaccin alsmede een reductie van de kosten voor het toedienen daarvan. Met de overheid is
overleg gaande om vaccinatie net als in de varkenssector ook voor niet-dierenartsen mogelijk te
maken.
Net als in andere sectoren is de daling van het antibioticagebruik in de kalversector sterk afgevlakt in
2014. De daling bedroeg in 2014 een percentage van 1,6%. SBK is met de Stichting
Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) in overleg getreden over de formalisering van de door de sector
gehanteerde koppelberekeningen door SDa. Het toepassen van een koppelberekening heft de
nadelen van de jaarberekening bij all-in, all-out bedrijven grotendeels op en de uitkomst ligt door
een correctie voor het behandelgewicht dichter bij de praktijk. SDa heeft aangegeven in 2015 te
komen met voorstellen voor het formaliseren van de gehanteerde koppelberekeningen.
3.5. Monitoring Kritische Stoffen
SBK heeft herhaaldelijk bij de overheid het belang van de continuatie van de monitoring op kritische
stoffen (MKS) met een verplichting voor alle kalverhouders, onder de aandacht gebracht. Uiteindelijk
heeft dit eind 2014 geleid tot een toezegging van de overheid tot aanpassing van de Regeling
diergeneesmiddelen waardoor de door de EU voorgeschreven zelfcontrole (Richtlijn (EG) 96/23)
medio 2015 verplicht wordt voor alle kalverhouders.
3.6. Diergezondheid(sfonds)
In 2014 hebben de onderhandelingen plaatsgevonden over een nieuw convenant inzake het
Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode van 2015-2019. Eind 2014 heeft de rundersector
(melkvee-, rundveevlees- en kalversector) daarover een mondeling akkoord bereikt. Formele
ondertekening vindt plaats in 2015 nadat ook overeenstemming met de andere sectoren is
verkregen. De resterende reserves ter financiering van het Diergezondheidsfonds bij de
productschappen zijn ondergebracht bij de Stichting DGF Kalversector, een stichting welke belast is
met het beheer en uitbetaling van deze DGF-middelen om te voldoen aan de verplichtingen welke
zijn of worden aangegaan in (het) DGF-convenant(en).
Voor continuatie van de (preventieve) rundergezondheidszorg is de bestaande samenwerking binnen
de Commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen (DKR) geëvalueerd en bestendigd in de
Themagroep DKR. Zorgen bestaan er over de mogelijkheden voor de financiering van (toekomstige)
activiteiten (Specifieke monitor, Programma IBR/BVD, etc.) zonder de mogelijkheid van een
verbindend verklaring.
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In 2014 hebben tevens gesprekken plaatsgevonden met de melkveehouderij inzake de verbetering
van de vitaliteit en gezondheid van het kalf bestemd voor de kalfsvleesproductie, waaronder een
gegevensuitwisseling tussen de melkveehouderij en de vleeskalverhouderij. Een deel van de
benodigde financiering moet komen uit de toezegging door de staatssecretaris van Economische
Zaken van € 10 miljoen per jaar uit GLB-gelden.
3.7. Onderzoek
SBK heeft een tweetal onderzoeken op het terrein van kalvermelkvoeding toegekend uit de reserves
die door het Productschap Diervoeder zijn toegekend aan SBK. Het betreft een bijdrage aan het PPS
Feed4Foodure onderdeel Voeding, Darmgezondheid en Immuniteit en een bijdrage aan het
onderzoek naar de fosforbehoefte van het kalf. Daarnaast is onderzoek gefinancierd en uitgevoerd
ten behoeve van de verlenging van de registratie van een veevoederadditief. Een dossier terzake is
ingediend bij de EFSA.
Zorgen bestaan er over de mogelijkheden voor de financiering van (toekomstige)
onderzoeksactiviteiten (bv. in samenwerking met de Topsectoren) zonder de mogelijkheid van een
verbindend verklaring.
3.8. Communicatie
SBK heeft een eigen website ontwikkeld en gelanceerd. De website IKB Vleeskalveren is
overgenomen met het beheer van de regeling.
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Hoofdstuk 4 Financiële gegevens
De onder punt 1 en 2 opgenomen gegevens zijn ontleend aan het financieel jaarverslag 2014 van
SBK. Bedragen zijn in duizenden euro’s.
1. Balans per 31 december 2014
31-12-2014

31-12-2013

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

40

Liquide middelen

-

1.954

709
-----1.994
====

Totaal activazijde

Passiva
Eigen vermogen

---709
===

-

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

1.994

-

4
705
-----1.994
====

Totaal passivazijde

---709
===

2. Staat van lasten en baten over 2014
Inkomsten
Bestede projecten

266
- 65
------

Brutowinst
Lasten
Overige bedrijfskosten
Netto resultaat

9

41
- 28
----201

13

201
-----====

13
----===

Hoofdstuk 5 Lijst met gebruikte afkortingen
BVD

Bovine Virus Diarree

CCvD

Centraal College van Deskundigen van de regeling IKB Vleeskalveren

COV

Centrale Organisatie voor de Vleessector

DGF

Diergezondheidsfonds

DKR

Commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen

EFSA

European Food Safety Authority

EU

Europese Unie

GLB

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

IBR

Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis

IKB

Integrale Keten Beheersing

KNMvD

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

NEVEDI

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie

PVV

Productschap Vee en Vlees (zie ook www.pve.nl)

Regeling diergeneesmiddelen Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december
2012, nr. WJZ/12375453, houdende regels inzake
diergeneesmiddelen
Regelingen IKB Vleeskalveren Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008 blanke vleeskalveren
en haar bijlagen en Algemene Voorwaarden IKB Vleeskalveren 2008
rosé vleeskalveren en haar bijlagen (zie ook www.ikbkalveren.nl)
Richtlijn (EG) 96/23

Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake
controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen
daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking
van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen
89/187/EEG en 91/664/EEG

SBK

Stichting Brancheorganisatie Kalversector

SDa

Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit

UDD

Uitsluitend Door Dierenarts toe te dienen diergeneesmiddel

V&LN

Vee&Logistiek Nederland
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Verordening (EG) 1308/2013

Verordening (EU) Nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de
Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een
gemeenschappelijke ordening van de markten voor
landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr.
922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007
van de Raad

Werkgroep ABRES

Werkgroep Antibiotica Resistentie
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Bijlage I
Samenstelling bestuur SBK
Het bestuur bestond per 31 december 2014 uit de volgende personen:
de heer J.J. Atsma, voorzitter
de heer H.R. Buys
de heer A.J. van Dam
de heer W.C.L. Jorissen
de heer H.J. Keurhorst, penningmeester
de heer H. Klarenbeek
de heer J.M.L. Lammers
de heer H.W.A. Swinkels, vice-voorzitter
Secretaris: de heer H. Bekman

Bijlage II
Samenstelling CCvD
Het Centraal College van Deskundigen bestond per 31 december 2014 uit de volgende personen:
de heer H. Verburg († 8-4-2015), voorzitter
mevrouw M. van den Berg, KNMvD
de heer H.R. Buys, NEVEDI
de heer J.L. de Groot, COV
de heer C.H.R. de Jong, LTO
de heer H.J. Keurhorst, LTO
de heer H. Klarenbeek, NEVEDI
de heer J.H.L. Lammers, LTO
de heer P. Mölder, NEVEDI
de heer M.J.M. Paridaans, COV
de heer H.W.A. Swinkels, COV
de heer J. Zegers, V&LN
Secretaris: de heer H. Bekman
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