Deelnemersbijdrage

D-21

versie: 3.0
datum: 01 januari 2017

Deelnemersbijdrage Stichting SecureFeed 2017
Algemeen
a. SecureFeed wordt gefinancierd door bijdragen van deelnemers. De bijdrage die een deelnemer aan
SecureFeed ingevolge artikel 15 lid 5 van de Statuten, per kalenderjaar verschuldigd is, wordt door het
bestuur vastgesteld.
b. De deelnemersbijdrage is opgebouwd uit de volgende drie onderdelen:
- Een vaste bijdrage van per deelnemer;
- Een variabele bijdrage per ton diervoeder (o.b.v. 88% DS);
- Een variabele bijdrage per aangemelde LPC.
c. Deelnemers dienen in de maand januari voor ieder product een definitieve opgave te doen van afgenomen
hoeveelheden diervoeder (per ton en o.b.v. 88% DS) over het voorgaande kalenderjaar en een schatting te
maken van de hoeveelheden diervoeder die in het lopende kalenderjaar zullen worden afgenomen;
d. Nieuwe deelnemers dienen bij aanmelding voor ieder product opgave te doen van de geschatte
hoeveelheden diervoeder die in het lopende kalenderjaar zullen worden afgenomen (per ton en o.b.v. 88%
DS);
e. Deelnemers die tevens lid zijn van Hisfa en Nevedi ontvangen 50% korting op de vaste bijdrage; deze wordt
bij vaststelling van de definitieve bijdrage verrekend.
e. Deelnemers zijn in het jaar van inschrijving de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd;
f. Nieuwe deelnemers betalen in het eerste jaar een toetredingsbijdrage van €1.000;
g. Kosten van de toetredingsaudits worden doorbelast en bedragen €250 voor de documentenbeoordeling en
€500 voor de beoordeling op locatie;
h. De kosten voor participatie in de collectieve uitvoering van het SecureFeed Monitoringsplan worden
doorbelast aan de deelnemers via een bijdrage per ton diervoeder (o.b.v. 88%DS).
Facturatie
a. Bij inschrijving wordt aan nieuwe deelnemers de toetredingsbijdrage van €1.000 in rekening gebracht;
b. In de maanden maart en september van het lopende kalenderjaar ontvangen deelnemers een
voorschotfactuur voor de jaarlijkse bijdrage. De hoogte van het totale voorschot bedraagt 80% van de
geschatte bijdrage in het betreffende kalenderjaar. Het voorschot wordt in twee gelijke delen gefactureerd (2 x
40%);
c. Na afloop van het kalenderjaar wordt de definitieve deelnemersbijdrage – op basis van de onder 1.c
genoemde opgave en nacalculatie – vastgesteld. In de maand februari ontvangt de deelnemer de definitieve
factuur met de eindafrekening over het voorgaande kalenderjaar;
d. Voor nieuwe deelnemers geldt dat de hoogte van het voorschot wordt bepaald op basis van de onder 1.d
genoemde opgave. De voorschotfactuur wordt verstuurd binnen een maand nadat het aan bedrijf de status
‘aspirant deelnemer’ of ‘deelnemer’ is toegekend.
Bijdrage 2017
Voor het jaar 2017 heeft het bestuur de bijdrage per onderdeel als volgt vastgesteld:
a. De vaste bijdrage per deelnemer bedraagt € 500;
b. De deelnemers dienen gezamenlijk ca. € 1.782.280 bij te dragen. Hiervan wordt € 862.000 naar rato verdeeld
over de totaal opgegeven tonnen diervoeder (o.b.v. 88%DS). De bijdrage per ton wordt initieel vastgesteld op
€0,040 (excl. de bijdrage voor participatie in de collectieve uitvoer van het monitoringsplan). De afdracht per ton
wordt definitief vastgesteld bij de eindafrekening van 2017;
c. De bijdrage per LPC is gedifferentieerd naar het risicoprofiel van de door de deelnemer afgenomen
producten. De bijdrage per LPC is als volgt vastgesteld:
- LPC met risicoprofiel LAAG:
€ 35
- LPC met risicoprofiel MIDDEN:
€ 75 + 0,5 auditpunt
- LPC met risicoprofiel HOOG:
€ 300 + 1,0 auditpunt
- Auditpunten kunnen worden ‘terugverdiend’ met het uitvoeren van leveranciersaudits. Na afloop van
het kalenderjaar wordt het openstaande saldo aan auditpunten per deelnemer verdisconteerd in de
definitieve deelnemersbijdrage (zie punt 2.c).
Eén auditpunt is gelijk aan €100.
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d. De bijdrage per LPC wordt vastgesteld op € 10 wanneer de leverancier tevens deelnemer is van SecureFeed
en het betreffende product ook door de leverancier-deelnemer als LPC is aangemeld (dit betreft de
zogenaamde onderlinge LPC’s);
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