Voorwaarden tegemoetkoming BVD-aanpak zoogkoehouders
Zoogkoebedrijven komen in aanmerking voor de tegemoetkoming BVD van ZuivelNL als zij
deelnemen aan een BVD-route én voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Het bedrijf is geen (onderdeel van een) melkveebedrijf en vormt geen Veterinaire Eenheid
met een melkveebedrijf.
2. Het bedrijf neemt actief deel aan een BVD-route en betaalt hiervoor abonnementsgeld aan
GD.
3. Op het bedrijf worden minimaal 3 kalveren per jaar geboren.
4. Meer dan 90 procent van de dieren die het bedrijf afvoert per jaar gaat niet naar een
melkveebedrijf.
M.b.t. punt 2:
- Voor de BVD-routes gelden de protocollen van ZuivelNL.
- Ook zijn de algemene voorwaarden en de abonnementsvoorwaarden van GD van toepassing.
M.b.t. punt 3 en 4:
- Bij aanmelding geeft het bedrijf toestemming aan GD om deze gegevens te verifiëren bij I&R.
- Als peildatum wordt genomen de eerste dag van het kwartaal.
Tegemoetkoming voor de eerste 2.500 aanmelders
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is uitvoerder van de BVD-routes en zal bij de eerste 2.500
bedrijven die zich aanmelden én voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, per kwartaal 25 euro in
mindering brengen op de abonnementsfactuur.
- De regeling geldt voor maximaal 2.500 zoogkoebedrijven en wordt toegekend op volgorde van
aanmelding.
- Zowel nieuwe deelnemers als bestaande deelnemers aan een BVD-route kunnen zich aanmelden
voor de tegemoetkoming.
- GD controleert of een aanmelding voldoet aan de voorwaarden aan de hand van de I&R-gegevens
van het bedrijf.
- De tegemoetkoming geldt vanaf het eerste kwartaal na aanmelding en zolang aan de voorwaarden
wordt voldaan tot eind 2020 (laatste korting is op de factuur over het laatste kwartaal van 2020).
- De 25 euro wordt in mindering gebracht op de abonnementsfactuur, exclusief 21 procent btw over
het oorspronkelijke tarief. Voorbeeld: als de abonnementsfactuur € 28,90 is, wordt aan de veehouder
€ 9,97 in rekening gebracht:
€ 28,90 (kwartaaltarief)
€ 25 (tegemoetkoming)
----------- -/€ 3,90
€ 6,07 (= 21% btw over 28,90)
----------- +/+
€ 9,97 (te betalen door veehouder)
- Het bedrag wordt niet rechtstreeks uitgekeerd of met terugwerkende kracht in mindering gebracht.

