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Betreft 

1 7 DEC. 20U 
erkenning brancheorganisatie 

De Minister van Economische Zaken, 

Gelet op artikel 4 :1 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. 

Besluit: 

stichting Brancheorganisatie Kalversector statutair gevestigd te Zeist; 
te erkennen als brancheorganisatie als bedoeld in artikel 157, eerste lid, van 
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 landbouw producten 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 (PbEU 2013, L 347) ; 
voor de sector rund- en kalfsvlees, deel XV van Verordening 1308/2013; 
met ingang van heden tot en met 31 december 2020. 

Het specifeke doel dat de brancheorganisatie ter behartiging van de belangen van 
hun leden en de consumenten nastreeft, is: 
- verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren en deze zonodig 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. 

Voor zover relevant voor deze erkenning, en gelet op de doelen genoemd in 
artikel 157, eerste lid, onderdeel c, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, streeft 
de brancheorganisatie dit specifieke doel na door: 
a. het ontwikkelen van methoden om de kwaliteit van het product in alle stadia te 
verbeteren en garanderen en te bevorderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt 
zonder gebruik van ongewenste kritische stoffen; 
b. het vaststellen van voorschriften gericht op de bevordering en bewaking van de 
kwaliteit en de voedselveiligheid van vleeskalveren, kalfsvlees en kalvervoeders 
bij de productie daarvan en van de gezondheid van kalveren; 
c. het verrichten of doen verrichten van onderzoek. «o nr« nniL 
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Economische Zaken, 

Directoraat-igeneraal Agro 
Directie Europees 
Landbouwbeleid en 
Voedselzekerheid 

Ons kenmerk 
DGA-ELV / 14205107 

Bezwaar 

Als U het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen vla mijn.rvo.nl. Voor de ondertekening heeft u een TAN-code 
nodig. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als pdf-bestand of u stuurt 
een kopie per post na. 

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederiand, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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