Regeling verplichte financiële bijdragen
Onderdeel van de verbindendverklaring voor de periode 2021 t/m 2027
Inleiding
Brancheorganisatie Akkerbouw heeft op 30 september 2020 de volgende regeling vastgesteld
om de financiering mogelijk te maken van de uitvoering van het Programma Onderzoek en
Innovatie 2021-2030 van deze brancheorganisatie.
Dit programma, deze bijdrageregeling en de Regeling verplichte registratie en
gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw zijn op 20 april 2021 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.
Regeling producenten- en
brancheorganisaties

b.

Brancheorganisatie (BO)
Akkerbouw

c.

ondernemer

d.

Regeling verplichte
registratie en
gegevensverstrekking

de Regeling van de Minister van Economische Zaken
van 10 oktober 2014, nr. WJZ/14152482, houdende
regels over producentenorganisaties, unies van
producentenorganisaties en brancheorganisaties
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die op 21
juli 2014 is opgericht, is gevestigd te Zoetermeer en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 61136662 en is erkend als brancheorganisatie
in de zin van artikel 4:1 van de Regeling producenten- en
brancheorganisaties
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft met als bedrijfsactiviteit, of één van de
bedrijfsactiviteiten, het telen van akkerbouwgewassen
genoemd in de bijlage, daaronder begrepen de
onderneming die beteelde grond:
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan
wordt beteelde grond waarop door de verhuurder ten
minste één van de eerste werkzaamheden, zoals het
bemesten, het ploegen en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of
pacht, waaronder verstaan wordt beteelde grond die
geheel geen voorbewerking door de verhuurder of
verpachter heeft ondergaan;
c. overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij
landruil;
d. beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt
dat de teler (contractnemer) de gewasverzorging
(grotendeels)
uitvoert
en
daarvoor
zelf
verantwoordelijk is.
het besluit van BO Akkerbouw van 30 september 2020
gericht op de verplichte registratie van en jaarlijkse
gegevensverstrekking
door
ondernemingen
die
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e.

Brancheorganisatie
Akkerbouw
gemeten maat

f.

contractteelt

gewassen telen waarvoor de brancheorganisatie is
erkend
de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en
voren die in het kader van de teelt worden of kunnen
worden gebruikt
de teelt van gewassen of producten ingevolge een
overeenkomst

§ 2 Bepalingen inzake de verplichte financiële bijdrage
§ 2.1 verstrekking van gegevens en berekening van de verplichte financiële bijdrage
1.

De ondernemer die in enig kalenderjaar een onderneming drijft is verplicht voor dat jaar
de financiële bijdrage te betalen.

2.

De berekening van de financiële bijdrage vindt plaats op basis van de door BO
Akkerbouw in het ingevolge de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking
Brancheorganisatie Akkerbouw bijgehouden register.

3.

De financiële bijdrage wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de
oppervlakte van de bij de onderneming behorende beteelde grond en bedraagt:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
h.

pootaardappelen
consumptieaardappelen
zetmeelaardappelen
suikerbieten
tarwe
gerst
haver
rogge

tarief (in € per ha)
16,00
13,50
9,00
9,00
4,50
4,50
4,50
4,50

§ 2.2 nadere bepalingen en rekenregels
1.

Voor de toepassing van § 2.1 wordt beteelde grond gerekend naar de gemeten maat.

2.

Voor de toepassing van § 2.1 worden gedeelten van een hectare belast in
evenredigheid met de aldaar bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare worden
naar beneden afgerond tot een veelvoud van aren.

3.

Indien voor een perceel meerdere partijen als ondernemer kwalificeren zoals bedoeld
in § 1, onder d, zijn deze ondernemers de vergoeding hoofdelijk verschuldigd.

§ 3 Betaling van de financiële bijdrage
§ 3.1 nota en betaling
1

BO Akkerbouw 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 Brancheorganisatie Akkerbouw.
2

2.

De ingevolge deze regeling verschuldigde bedragen worden betaald uiterlijk op de
eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege BO Akkerbouw aan de
hand van nota's in rekening zijn gebracht.

3.

In afwijking van het vermelde onder lid 2 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.

4.

BO Akkerbouw kan met het oog op een efficiënte uitvoering van deze regeling besluiten
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 BO Akkerbouw de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel
6:119a BW 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.

Alle door BO Akkerbouw te maken buitengerechtelijke kosten komen volledig als
schadevergoeding voor rekening van de ondernemer die in gebreke is gebleken de
betaling geheel en tijdig te voldoen.

§ 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, worden bekend gemaakt aan anderen dan de
directeur en de medewerkers van het verenigingsbureau van BO Akkerbouw,
andere personen die door BO Akkerbouw 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 lid 1 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.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en heeft een looptijd tot en met 31
december 2030.

4.

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling verplichte financiële bijdragen BO
Akkerbouw”.

3

BIJLAGE
A.

Ten behoeve van de vaststelling en berekening van de door BO Akkerbouw op te leggen
verplichte financiële bijdragen worden de volgende gegevens gevraagd:
de oppervlakte grond, in gebruik voor de teelt in de open grond van de volgende
gewassen:
- pootaardappelen;
- consumptieaardappelen;
- zetmeelaardappelen;
- suikerbieten;
- tarwe;
- gerst;
- haver;
- rogge.

B.

Voor de toepassing van het onder A bepaalde, wordt onder grond, in gebruik voor de
in deze onderdelen genoemde teelt, mede verstaan grond die nog niet voor deze teelt
in gebruik is, maar hiervoor wel kennelijk bestemd is.

C.

Voor de toepassing van het onder A bepaalde wordt onder grond mede verstaan elk
ander groeimedium met behulp waarvan de in deze onderdelen genoemde gewassen
worden geteeld.
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