
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Bijlage 3  

Specifieke doelstellingen Brancheorganisatie 

 

 

 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 gewasbeschermings-

middelen 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;  
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 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 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. 


