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In deze basisregeling vindt u informatie over de regeling Producentenorganisaties, 

Brancheorganisaties en Verbindend Verklaringen. 

De afdeling Marktordening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is bevoegd 

om in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken namens de Minister van 

Economische Zaken in Nederland de regeling uit te voeren.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving, neemt u dan een gratis 

abonnement op de RSS-feeds. Zie hiervoor www.rvo.nl/rss 

 

 

In deze basis is in hoofdstuk 4 een wijziging opgenomen over het aanvragen van een 

mededingingstoets voor een verbindend verklaring. Hiermee komt de vorige versie van 

november 2014 te vervallen.

http://www.rvo.nl/rss
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1 Algemeen 

 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 biedt de mogelijkheid voor oprichting en erkenning van  
samenwerkingsverbanden in de landbouwsector. In de nationale regelgeving van de lidstaten 
kunnen binnen de grenzen van deze verordening nadere regels worden gesteld. Deze 
samenwerkingsverbanden, producentenorganisaties (PO’s), Unies van Producentenorganisaties 

(UPO’s) en brancheorganisaties (BO’s), waren al mogelijk in de sector groente en fruit en in de 
sector melk en zuivelproducten. Met ingang van 1 januari 2014 is de mogelijkheid tot het 
oprichten van dergelijke samenwerkingsverbanden uitgebreid en kunnen deze in alle  
landbouwsectoren worden opgericht. 
In deze basisregeling beschrijven we de regels om tot erkenning als PO of BO te komen en wat de 
voordelen, rechten en verplichtingen van deze organisaties zijn. De PO’s in de sector groenten en 
fruit worden buiten beschouwing gelaten omdat de regels voor deze sector sterk afwijken van die 

van de overige sectoren en al langer bestaan. In deze sector gelden zwaardere erkenningseisen 
omdat PO’s in deze sector in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidies. 
In Nederland is het ministerie van Economische Zaken belast met de erkenning van PO’s, UPO’s, 
BO’s en het Verbindend Verklaren van voorschriften (VV’s). De Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland voert deze taken (deels) voor het ministerie uit.  

 

2 Producentenorganisatie 

2.1 Wat is een PO? 

Een PO is een samenwerkingsverband van producenten in de landbouwsector met als doel het 

versterken van de positie van deze producenten in de voedselketen. Een PO kan beter inspelen op 
de markt door concentratie van het aanbod van de producten. Samenwerking biedt de 
mogelijkheid tot het verbeteren van de afzet, planning en afstemming van de productie op de 
vraag. De productiekosten kunnen worden geoptimaliseerd en er kan meer worden geïnvesteerd in 
onderzoek. 
Alleen producenten van primaire landbouwproducten kunnen een PO oprichten.  

2.2 Voorwaarden voor oprichting en erkenning van een PO 

Een PO kan een erkenning aanvragen als de organisatie voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a) bestaat uit producenten uit één van de sectoren genoemd in bijlage 1,  
 

b) is opgericht op initiatief van de producenten zelf,  en 

c) streeft een specifieke doelstelling na, die kan bestaan uit ten minste één van  doelen 
genoemd in zie bijlage 2. Een PO zal bij een erkenningsaanvraag moeten aantonen dat 
minimaal één van doelen genoemd in bijlage 2 wordt nagestreefd.  

Alleen een PO die  een rechtspersoon of een duidelijk omschreven deel van een rechtspersoon is en 

die voldoet aan genoemde voorwaarden kan worden erkend. Een PO kan geen stichting zijn omdat 
een PO leden moet hebben en dat is bij een stichting niet het geval.  
Een PO moet beschikken over tenminste 15 leden die werkzaam zijn in de betreffende sector. Een 
producent mag maar lid zijn van één PO, tenzij hij actief is in meerdere sectoren. In dat geval mag 
hij lid zijn van één PO per sector, bijvoorbeeld van een PO granen en een PO aardappelen. Andere 
ondernemers mogen wel lid worden van een PO, maar tellen dan niet mee voor het aantal leden. 

 
Een organisatie die als producentenorganisatie erkend wil worden, moet een erkenningsprocedure 

doorlopen bij RVO.nl voordat de Minister van Economische Zaken een erkenning kan toekennen. 
Een erkenning wordt uiterlijk tot en met 31 december 2020 afgegeven. De erkenning loopt af op de 
laatste datum van geldigheid, wanneer de erkenning wordt ingetrokken omdat niet meer aan de 
voorwaarden wordt voldaan of op verzoek van de erkende organisatie. De PO moet opgericht zijn 
op initiatief van de producenten zelf. De hoofdzetel van de organisatie moet in Nederland gevestigd 

zijn. Leden uit andere EU-lidstaten kunnen ook lid worden van een Nederlandse PO (en 
omgekeerd) maar steeds geldt dat de hoofdzetel moet worden gevestigd in het land waar een 
significant deel van de leden het bedrijf uitoefent. 
 
Bij de erkenningsaanvraag moet ten minste de volgende informatie verstrekt worden: 
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 De statuten van de organisatie (zie hieronder de voorwaarden waaraan de statuten moeten 

voldoen);   
 Een omschrijving van de sector waarin de PO actief is (voor de mogelijke sectoren zie 

bijlage 1);  
 Een omschrijving van de doelstelling of doelstellingen die de PO nastreeft (voor mogelijke 

doelen zie bijlage 2);  
 Bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de PO in staat is de doelstelling/doelstellingen uit te 

voeren vanuit het oogpunt van duur, efficiëntie, ondersteuning van de leden en van 
concentratie van het aanbod;  

 Verklaring dat de activiteiten overeenstemmen met de doelstellingen van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en derhalve geen inbreuk vormen op de 
mededingingsregels. Er mogen geen activiteiten worden uitgevoerd die leiden tot identieke 
prijsvorming of tot uitsluiting van mededinging;  

 De naam en vestigingsplaats van de PO;  
 Indien beschikbaar, de KvK nummers van de PO en/of van de leden van de PO; 
 De namen van de bestuursleden van de PO;   

 Verklaring dat de administratie voldoet aan de vereisten die daaraan gesteld worden in de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen; en 

 Een motivering van de erkenningsaanvraag. 

 
 De statuten moeten minimaal de volgende gegevens bevatten: 

 voorschriften voor de verstrekking van productiegegevens en productie, afzet en 
milieubescherming;  

 procedures voor de totstandkoming van bovenstaande voorschriften; 
 financiële bijdragen van de leden; 
 voorschriften voor democratisch toezicht; 
 sancties bij wanbetaling en overtreding van de PO voorschriften; 
 voorschriften over lidmaatschap; en 
 boekhoudkundige en budgettaire voorschriften. 

 

Met betrekking tot erkenning van een PO in de  sector melk en zuivelproducten zijn er enkele 
afwijkende bepalingen. Een belangrijk verschil met de overige sectoren is dat de lidstaat verplicht 
is een PO in de sector melk en zuivelproducten te erkennen als aan de voorwaarden voldaan is. 
Daarnaast is het aantal doelen waarvoor een PO kan worden opgericht beperkter en uitsluitend op 
afzet gericht. In bijlage 2 is een apart lijstje met mogelijke doelen voor de sector melk en 
zuivelproducten opgenomen.  

2.3 Rechten en verplichtingen van een PO 

Een PO is een samenwerking van producenten. Producenten kunnen hun krachten bundelen en 
samenwerken om bepaalde doelstellingen te bereiken. Belangrijke doelen voor PO’s zijn 
geformuleerd op het gebied van afzetbevordering, natuur en milieu en kennisontwikkeling en 
voorlichting. Het belangrijkste doel van een PO is het versterken van de positie van de producent 
van landbouwgoederen in de handelsketen. Elke organisatie van producenten kan deze doelen 
nastreven ongeacht of deze erkend is of niet. Het voordeel van de status van erkende PO  bestaat 
eruit dat uit een erkenning blijkt dat de PO voldoet aan de Europese regelgeving. De activiteiten 

van de PO stemmen overeen met de doelstellingen van het Europees Landbouwbeleid en vormen 
geen inbreuk op de geldende mededingingsregels. De algemene mededingingsregels (kartelverbod, 
verbod op misbruik van een economische machtspositie en concentratietoezicht) zijn in principe 
wel van toepassing op ondernemingen in de landbouwsector. Bij erkende PO’s is echter een van 
het algemene mededingingsrecht afwijkend regime van toepassing. Dit brengt mee dat bepaalde 
afspraken die in het algemeen in andere economische sectoren onder het kartelverbod vallen in de 
landbouw wel kunnen worden toegestaan bij een PO. Het verbod van misbruik van een 

economische machtspositie is daarentegen wel altijd van toepassing. 

Daarnaast kan een erkende PO een Verbindend Verklaring (VV) van bepaalde 
voorschriften aanvragen (zie hoofdstuk 4).  
De erkende PO verstrekt jaarlijks uiterlijk op 1 april de volgende informatie: 

 actuele ledenlijst; 
 jaarverslag en jaarrekening; 

 actuele statuten voor zover hierin wijzigingen zijn opgetreden. 
Een PO in de sector melk en zuivelproducten verstrekt daarnaast, indien van toepassing: 

 het volume rauwe melk waarover contractuele onderhandelingen worden 
gevoerd; 
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 Het feit dat de Europese of nationale mededingingsautoriteit heeft bepaald dat 

onderhandelingen moeten worden heropend of dat geen onderhandelingen mogen worden 
gevoerd omdat dit noodzakelijk werd geacht om te voorkomen dat de mededinging wordt 

uitgesloten of dat de kleine en middelgrote bedrijven die rauwe melk op haar grondgebied 
verwerken, ernstig worden benadeeld. 

 
Een erkende PO mag haar werkzaamheden, met uitzondering van de productie, uitbesteden 
indien de PO zelf verantwoordelijk blijft voor de uitvoering ervan. 

2.4 Unie van Producentenorganisaties (UPO) 

Meerdere erkende PO’s kunnen het initiatief nemen om samen te werken in een UPO en hiervoor 
een erkenning aanvragen. UPO’s kunnen dezelfde activiteiten en taken uitvoeren als PO’s. UPO’s 

zijn nog meer dan een PO in staat om de positie van producenten in de voedselketen te 
versterken en de sector voor te bereiden op een meer marktgeoriënteerde en op continuïteit 
gerichte toekomst. Het betreft hier dan onder andere concentratie van het aanbod, verbeteren 
van de afzet, etc.  
De UPO moet voor erkenning in principe voldoen aan dezelfde voorwaarden die gelden bij de 
erkenning voor een PO. Alleen het minimumvereiste van 15 leden is niet van toepassing, een UPO 

moet minimaal uit drie PO’s bestaan.  

3 Brancheorganisatie  

3.1 Wat is een BO? 

Een BO is een samenwerkingsverband van producenten in de landbouwsector en 

vertegenwoordigers van andere beroepsgroepen verderop in de toeleveringsketen bijvoorbeeld 

verwerkers en distributeurs. BO’s kunnen een belangrijke rol spelen in de onderhandelingen 

tussen de in de bevoorradingsketen actieve partijen en het stimuleren van transparantie van de 

markt. Vraag en aanbod kunnen beter op elkaar worden afgestemd en er kan gezamenlijk 

geïnvesteerd worden om bepaalde doelen te bereiken, bijvoorbeeld op gebied van kennis en 

innovatie of conformering aan milieueisen.  

3.2 Voorwaarden voor oprichting en erkenning van een BO 

Een erkenningsaanvraag voor een BO kan worden ingediend indien de organisatie actief is in een 

van de sectoren genoemd in bijlage 1 en daarnaast voldoet aan de volgende vereisten: 
a) bestaat uit vertegenwoordigers van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de productie en 

bij verwerking en/of verhandeling en/of distributie van producten van één of meer 

sectoren; 

b) is opgericht op initiatief van (een deel van) de aangesloten organisaties zelf, en  

c) behartigt de belangen van de leden en de consumenten en streeft daarbij minimaal één 
van  doelen genoemd in bijlage 3 na. 

Het is niet mogelijk om meerdere sectoren onder te brengen in een BO. Wel kunnen meerdere 

BO’s nauw samenwerken maar dan moet elke BO aan alle vereisten voldoen. Een organisatie die 

als BO erkend wil worden, moet een erkenningsprocedure doorlopen  voordat de Minister van 

Economische Zaken een erkenning kan toekennen. Een erkenning wordt uiterlijk tot en met 31 

december 2020 afgegeven. De erkenning loopt af op de laatste datum van geldigheid, wanneer 

de erkenning wordt ingetrokken omdat niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan of op 

verzoek van de erkende organisatie. De BO zal bij de aanvraag tot erkenning moeten aantonen 

dat wordt voldaan aan vorenstaande vereisten. De BO die in Nederland een erkenning aanvraagt 

moet ook een belangrijk deel van zijn activiteiten in  Nederland uitoefenen.  
Een BO verstrekt bij de erkenningsaanvraag de volgende informatie: 

 De statuten van de organisatie;   

 Een omschrijving van de sector waarin de BO actief is (voor de mogelijke sectoren 
zie bijlage 1);  

 Een omschrijving van de doelstelling of doelstellingen die de BO nastreeft (voor 
mogelijke doelen zie bijlage 3); 
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 Een verklaring dat de BO bekend is met artikel 210 van VO (EU) 1308/2013 

inzake mededinging;  
 De naam en vestigingsplaats van de BO;  

 Indien beschikbaar de KvK nummers van de BO en/of van de leden van de BO; 
 De namen van de bestuursleden van de BO; 
 Verklaring dat de administratie voldoet aan de vereisten die daaraan gesteld 

worden in de Algemene wet inzake rijksbelastingen; en 
 Een motivering van de erkenningsaanvraag. 

 
De activiteiten van BO’s mogen slechts beperkte gevolgen hebben voor de mededinging. 

Een erkende BO moet zelf beoordelen of een activiteit hiertoe leidt en kan naar aanleiding 
van een zelfevaluatie besluiten om de betreffende activiteit ter beoordeling zelfstandig te 
melden aan de Europese Commissie. 
 
Voor erkenning van een BO in de  sector melk en zuivelproducten geldt dat minimaal één 
van de specifiek voor deze sector genoemde doelen in bijlage 3 moet worden nagestreefd. 

In tegenstelling tot een aanvraag voor een PO in de sector melk en zuivelproducten 
bestaat er bij een BO in deze sector geen verplichting voor de Minister de organisatie te 
erkennen. 

3.3 Rechten en verplichtingen van een BO 

BO’s kunnen samenwerking tussen de schakels in de keten bevorderen door goede 
praktijken en markttransparantie te stimuleren. 
Elke organisatie kan dit doel nastreven ongeacht of deze erkend is of niet. Het voordeel 
van de status van erkende BO bestaat eruit dat uit een erkenning blijkt dat de BO voldoet 

aan de Europese regelgeving. De activiteiten van de BO stemmen overeen met de 
doelstellingen van het Europees Landbouwbeleid. De algemene mededingingsregels 
(kartelverbod, verbod op misbruik van een economische machtspositie en 
concentratietoezicht) zijn in principe wel van toepassing op ondernemingen in de 
landbouwsector. Bij erkende BO’s is echter een van het algemene mededingingsrecht 
afwijkend regime van toepassing. Dit brengt mee dat bepaalde afspraken die in het 
algemeen in andere economische sectoren onder het kartelverbod vallen in de landbouw 

wel kunnen worden toegestaan bij een BO. Het verbod van misbruik van een economische 
machtspositie is daarentegen wel altijd van toepassing en vormt geen inbreuk op de 
geldende mededingingsregels. 
Daarnaast kan een erkende BO een VV aanvragen voor bepaalde voorschriften (zie 

hoofdstuk 4). 
De erkende BO verstrekt jaarlijks uiterlijk op 1 april de volgende informatie: 

 actuele ledenlijst; 
 jaarverslag en jaarrekening; 
 actuele statuten voor zover hierin wijzigingen zijn opgetreden. 

Een BO in de sector melk en zuivelproducten verstrekt daarnaast, indien van toepassing: 
 het volume rauwe melk waarover contractuele onderhandelingen worden gevoerd; 
 Het feit dat de Europese of nationale mededingingsautoriteit heeft bepaald dat 

onderhandelingen moeten worden heropend of dat geen onderhandelingen mogen worden 

gevoerd omdat dit noodzakelijk werd geacht om te voorkomen dat de mededinging wordt 
uitgesloten of dat de kleine en middelgrote bedrijven die rauwe melk op haar grondgebied 
verwerken, ernstig worden benadeeld. 

 
Een erkende BO mag haar werkzaamheden niet uitbesteden. 

4 Verbindend Verklaren 

 

Voorschriften van een erkende organisatie kunnen verbindend verklaard worden. Met een 

Verbindend Verklaring (VV) worden de niet bij een erkende PO, UPO of BO aangesloten 

producenten of marktdeelnemers ook gebonden aan bepaalde voorschriften van een erkende 

organisatie. Producenten en marktdeelnemers die wel zijn aangesloten bij de erkende organisatie 

worden niet gebonden door een VV. De organisatie zal moeten aantonen dat de eigen leden of de 

leden die vertegenwoordigd worden in de organisatie, zich ook aan deze voorschriften houden. 
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Een erkende organisatie kan met het voorgeschreven aanvraagformulier een VV aanvragen. De 

minister zal per geval beoordelen of er een wettelijke grondslag is die de minister de mogelijkheid 

geeft om zelf regels te stellen. Indien dit het geval is dan wordt geen VV afgegeven. Als er geen 

wettelijke grondslag is, dan wordt beoordeeld of een VV in het belang van de gehele sector is. 

Ook moet worden  geborgd dat individuele ondernemers niet aan een onredelijke hoeveelheid aan  

voorschriften en heffingen worden onderworpen. In de regeling wordt een opsomming gegeven 

van de doelen waarvoor een VV kan worden aangevraagd. In bijlage 4 worden deze doelen 

vermeld. 

 

Een VV mag in elk geval niet: 

 een onevenredige inbreuk op het vrije ondernemerschap vormen;  

 leiden tot compartimentering van de markten binnen de Unie;  

 de goede werking van de marktordening in gevaar brengen;  

 leiden tot concurrentieverstoringen die niet volstrekt noodzakelijk zijn voor de 

doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;  

 leiden tot vaststelling van prijzen of quota; 

 discriminatie veroorzaken;  

 leiden tot uitschakeling van de concurrentie voor een aanzienlijk deel van de betrokken 

producten; 

 in strijd zijn met nationaal recht of Unierecht. 

 

Een verzoek tot VV kan alleen door een erkende organisatie worden gedaan die representatief is. 

Bij een PO geldt dat deze minimaal 50% van de producenten vertegenwoordigt en 2/3 aandeel 

van de productie in Nederland van het product of de producten waarop het voorschrift, waarvoor 

een bindend verklaring wordt verzocht, betrekking heeft.  

In het geval van een BO geldt dat deze minimaal 2/3 aandeel heeft in alle economische 

activiteiten in Nederland waarop het voorschrift betrekking heeft.  

De erkende organisatie mag zelf kiezen op welke wijze de representativiteit wordt aangetoond, 

bijvoorbeeld door middel van omzetcijfers, aantal bedrijven, areaal of volume. Van belang is dat 

de indiener aan de hand van objectieve cijfers inzichtelijk maakt hoe groot de totale productie en 

in voorkomend geval de totale verhandeling of verwerking van het betrokken product of 

producten is en het aandeel dat de indiener daarin inneemt.  

 

Indien een erkende BO een verzoek tot een VV doet, moet de BO de Europese Commissie in de 

gelegenheid stellen om een mededingingstoets uit te voeren. Voordat hierover een besluit is 

genomen door de Europese Commissie, wordt er geen besluit genomen over het verbindend 

verklaren van het voorschrift. Een erkende organisatie kan gedurende het onderzoek door de 

Europese Commissie al wel een VV aanvragen zodat deze in afwachting van besluit al bekeken 

kan worden. Een mededingingstoets hoeft echter niet te worden aangevraagd indien de VV van 

toepassing is op voorschriften die betrekking hebben op het verrichten van onderzoek. 

 

Een verzoek om een voorschrift verbindend te verklaren kan ook betrekking hebben op een 

verplichting voor de niet bij die erkende organisatie aangesloten marktdeelnemers om een  

financiële bijdrage te leveren. Er kan een verschil in bijdrage zijn tussen wel en niet aangesloten 

marktdeelnemers indien de voordelen die zij uit de VV halen verschillend zijn. Een verzoek van 

een erkende organisatie dat strekt tot het verplichten van het afdragen van een financiële 

bijdrage door marktdeelnemers die niet bij die erkende organisatie zijn aangesloten, wordt  

gepubliceerd op de website van RVO.nl. Via deze website zal ook de openbare raadpleging 

plaatsvinden, zodat degenen die door de betrokken maatregel worden geraakt hierover hun 

mening kenbaar kunnen maken. 

 

Een VV moet van beperkte duur zijn. Een VV wordt uiterlijk tot en met 31 december 2020 

toegekend. De erkende organisatie kan zelf een gemotiveerd voorstel doen voor de duur ervan, 

maar uiteindelijk bepaalt de minister voor welke duur hij een voorschrift verbindend verklaart. 

 

Ook niet aangesloten marktdeelnemers zijn verplicht om verbindend verklaarde voorschriften na 

te leven jegens de erkende organisatie. Indien de erkende organisatie de naleving van de 
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verbindend verklaarde voorschriften niet voldoende handhaaft kan (na waarschuwing) de 

erkenning worden ingetrokken. 

De erkende organisatie die een VV heeft aangevraagd, is zelf verantwoordelijk voor het toezicht 

op en handhaving van de naleving van dat voorschrift en op de afdracht van de financiële 

bijdrage door alle marktdeelnemers, ongeacht of die marktdeelnemers zijn aangesloten bij de 

erkende organisatie.  

Hierbij is het van belang dat de erkende organisatie inzicht heeft in welke marktdeelnemers tot 

de naleving van het verbindend verklaarde voorschrift gehouden zijn. Een erkende organisatie 

kan naast het verzoek tot VV een verzoek indienen waarbij niet aangesloten marktdeelnemers 

verplicht worden zich te registreren. Dit houdt in dat deze niet aangesloten marktdeelnemers zich 

voor een bepaalde peildatum bij de betrokken organisatie moeten melden. 

 

De erkende organisatie kan een actie instellen vanwege wanprestatie jegens een aangesloten 

deelnemer die een voorschrift niet naleeft. Indien een niet aangesloten marktdeelnemer een 

verbindend verklaard voorschrift niet naleeft kan de erkende organisatie een actie instellen 

vanwege een onrechtmatige daad. Een actie uit wanprestatie of onrechtmatige daad kan een eis 

tot nakoming van het voorschrift inhouden, maar ook bestaan uit het verzoek om een sanctie in 

de vorm van een schadevergoeding. 

 

5 Aanvragen en contactgegevens 

Aanvraagformulieren voor een PO, BO of VV vindt u op onze site http://www.rvo.nl/  

 

Meer informatie over de regelgeving vindt u in de onderstaande links: 

Link: VO (EU) nr. 1308/2013 

Link: Ministeriële regeling WJZ / 14152482 (Staatscourant Nr. 29371, d.d. 14 oktober 2014) 

 

Contact: 

E-mail (max 5 mb): basisregistratie@rvo.nl 

Fax: (070) 3786131  

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/marktordening/samenwerkingsverbanden-land-en-tuinbouw
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1416400737722&uri=CELEX:32013R1308
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-29371.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dwjz%2b14152482%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
mailto:basisregistratie@rvo.nl
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Bijlage 1: Specifieke sectoren waarvoor een PO of BO kan worden aangevraagd 

 

Specifieke sectoren VO (EU) nr. 1308/2013 artikel 1, lid 2; 

 

 granen;  

 rijst;  

 suiker;  

 gedroogde voedergewassen;  

 zaaizaad;  

 hop;  

 olijfolie en tafelolijven;  

 vlas en hennep;  

 groenten en fruit (LET OP, afwijkende regels bij PO); wordt niet behandeld in 
deze basisregeling 

 verwerkte groenten en fruit;  

 bananen;  

 wijn;  

 levende planten en producten van de bloementeelt;  

 tabak;  

 rundvlees;  

 melk en zuivelproducten 

 varkensvlees;  

 schapen- en geitenvlees;  

 eieren;  

 pluimveevlees;  

 ethylalcohol uit landbouwproducten;  

 producten van de bijenteelt;  

 zijderupsen; 

 andere producten   
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Bijlage 2: Specifieke doelen PO 

 

 verzekeren dat de productie wordt gepland en op de vraag wordt afgestemd, met 
name wat omvang en kwaliteit betreft;  

 het aanbod en de afzet van de producten van haar leden concentreren, ook via 

direct marketing;  

 de productiekosten en het rendement op investeringen om de normen met 
betrekking tot milieu en dierenwelzijn te halen, optimaliseren en de 
producentenprijzen stabiliseren;  

 onderzoek verrichten en initiatieven ontwikkelen op het gebied van duurzame 
productiemethoden, innovatieve praktijken, economische concurrentiekracht en 
marktontwikkelingen; 

 het gebruik van milieuvriendelijke teeltmethoden, productietechnieken en goede 
praktijken en technieken op het gebied van dierenwelzijn bevorderen en daarvoor 
technische bijstand verstrekken;  

 het gebruik van productienormen bevorderen en daarvoor technische bijstand 
verstrekken, de productkwaliteit verbeteren en producten ontwikkelen met een 

beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geografische aanduiding of een 

nationaal kwaliteitskeurmerk;  

 bijproducten, en met name afval, beheren ter bescherming van de water-, bodem- 
en landschapskwaliteit, en de biodiversiteit in stand houden of verbeteren;  

 bijdragen tot duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en tot matiging van 
de klimaatverandering;  

 initiatieven ontwikkelen op het gebied van afzetbevordering;  

 de nodige technische ondersteuning verlenen voor het gebruik van de regelingen 

voor termijnmarkten en landbouwverzekeringsstelsel. 

 

Specifieke doelstellingen Producentenorganisatie in de sector melk en zuivelproducten 

 

 verzekeren dat de productie wordt gepland en op de vraag wordt afgestemd, met 
name wat omvang en kwaliteit betreft;  

 het aanbod en het op de markt brengen van de producten van haar leden 

concentreren;  

 de productiekosten optimaliseren en de producentenprijzen stabiliseren.  



Basisregeling PO, BO, VV 

12 

 
 

   

 
 

Bijlage 3: Specifieke doelen BO 

 

 de kennis inzake en de doorzichtigheid van de productie en de markt verbeteren; 

 de raming van het productiepotentieel, en de notering van de publieke 

marktprijzen; 

 bijdragen tot een betere coördinatie van de wijze waarop producten op de markt 
worden gebracht, 

 verkenning van potentiële exportmarkten; 

 het opstellen van standaardcontracten die verenigbaar zijn met de voorschriften 
van de Unie voor de verkoop van landbouwproducten aan kopers en/of de 
toelevering van verwerkte producten aan distributeurs en kleinhandelaren; 

 het potentieel van de producten optimaal benutten; 

 gegevens verschaffen en onderzoek verrichten om de productie en in voorkomend 
geval de verwerking en de afzet te vernieuwen, te rationaliseren, te verbeteren en 
te richten op producten die beter op de eisen van de markt en op de smaak en de 
verwachtingen van de consument zijn afgestemd, met name wat de kwaliteit van 

de producten betreft; 

 methoden  zoeken  die  minder  diergeneesmiddelen  en 
gewasbeschermingsmiddelen vergen, het verbruik van andere productiemiddelen 
optimaliseren, de kwaliteit van de producten en het behoud van bodem en water 
garanderen, de voedselveiligheid met name middels traceerbaarheid van producten 
bevorderen, alsook de gezondheid en het welzijn van dieren verbeteren; 

 methoden en instrumenten ontwikkelen om de kwaliteit van het product te 
verbeteren in alle stadia van de productie, alsook in voorkomend geval van de 

verwerking en de afzet; 

 alles in het werk stellen om de biologische landbouw, de oorsprongsbenamingen, de 
kwaliteitslabels en de geografische aanduidingen te verdedigen, te beschermen en 
te bevorderen; 

 onderzoek naar een geïntegreerde, duurzame productie of naar andere 
milieuvriendelijke productiemethoden bevorderen en verrichten; 

 een gezonde en verantwoorde consumptie van de producten in de interne markt 

stimuleren en/of voorlichting verstrekken over de schade die wordt veroorzaakt 

door riskante consumptiepatronen; 

 de consumptie van de producten bevorderen en/of voorlichting over de producten 
in de interne markt en de externe markten verstrekken; 

 bijdragen aan het beheer van bijproducten en de beperking en het beheer van 
afvalstoffen. 

 

Specifieke doelstellingen Brancheorganisatie in de sector melk en zuivelproducten 

 

 verzekeren dat de productie wordt gepland en op de vraag wordt afgestemd, met 
name wat omvang en kwaliteit betreft;  

 het verbeteren van de kennis inzake en de doorzichtigheid van de productie en de 
markt, onder meer door statistische gegevens over de prijzen, de volumes en de 
looptijd van vooraf gesloten contracten voor de levering van rauwe melk bekend te 
maken en door analyses van potentiële toekomstige marktontwikkelingen op 

regionaal, nationaal en internationaal niveau te verstrekken;  

 het bijdragen tot een betere coördinatie van de wijze waarop producten van de 
sector melk en zuivelproducten op de markt worden gebracht, onder meer door 
middel van onderzoek en marktstudies;  

 het bevorderen van consumptie van en informatieverstrekking over melk en 
zuivelproducten op zowel de interne als de externe markten;  

 verkenning van potentiële exportmarkten;  

 het opstellen van standaardcontracten die verenigbaar zijn met de voorschriften 
van de Unie voor de verkoop van rauwe melk aan afnemers of de levering van 
verwerkte producten aan distributeurs en de kleinhandel, rekening houdend met de 
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noodzaak eerlijke concurrentievoorwaarden te verwezenlijken en marktverstoringen 

te voorkomen;  

 het verstrekken van informatie en het verrichten van onderzoek om de productie af 

te stemmen op de eisen van de markt en op de smaak en de wensen van de 
consument, met name inzake productkwaliteit en milieubescherming;  

 het in stand houden en ontwikkelen van het productiepotentieel van de sector melk 
en zuivelproducten, onder meer door het bevorderen van innovatie en het 
ondersteunen van programma's voor toegepaste onderzoek en ontwikkeling om het 
potentieel van melk en zuivelproducten ten volle te benutten, vooral om producten 
met toegevoegde waarde te creëren die aantrekkelijker zijn voor de consument; 

 het zoeken naar methoden die minder veterinaire producten vergen; het verbeteren 
van het beheer van andere productiemiddelen en het bevorderen van de 
voedselveiligheid en de diergezondheid;  

 het ontwikkelen van methoden en instrumenten om de kwaliteit van het product te 
verbeteren in alle stadia van de productie en de afzet;  

 het beter benutten van het potentieel van de biologische landbouw en het 

bevorderen van deze landbouw alsmede van de vervaardiging van producten met 

oorsprongsbenamingen, kwaliteitsmerken en geografische aanduidingen; en  

 het bevorderen van geïntegreerde productie of van andere milieuvriendelijke 
productiemethoden. 
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Bijlage 4: Specifieke doelen waarvoor een VV kan worden aangevraagd 

 

 Rapportage over productie en afzet; 

 Productievoorschriften die stringenter zijn dan de in de nationale of de regelgeving 

van de Unie vastgestelde voorschriften; 

 De opstelling van met de regelgeving van de Unie verenigbare 
standaardcontracten; 

 De afzet; 

 De milieubescherming; 

 Maatregelen om het potentieel van producten te bevorderen en optimaal te 
benutten; 

 Maatregelen ter bescherming van de biologische landbouw, oorsprongsbenamingen, 
kwaliteitslabels en geografische aanduidingen; 

 Onderzoek met het oog op de valorisatie van de producten, met name via nieuwe 
gebruiksmogelijkheden die de volksgezondheid niet in gevaar brengen; 

 Studies om de productkwaliteit te verbeteren; 

 Onderzoek naar met name teeltmethoden die een geringer gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen of diergeneesmiddelen mogelijk maken en het behoud 
van de bodem en het behoud of de verbetering van het milieu garanderen; 

 De definitie van minimumkenmerken en -normen inzake verpakking en 
aanbiedingsvorm; 

 Het gebruik van gecertificeerd zaaizaad en de monitoring van de kwaliteit van de 
producten; 

 De gezondheid van dieren of planten of de voedselveiligheid; en 

 Het beheer van bijproducten 

 

 


