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Producentenorganisatie Consumptieaardappelen 
De Schepel 79 
8252JN DRONTEN

Datum - 2 9 JULI M-
Betreft Erkenning producentenorganisatie

Besluit
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 2:1 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

Besluit:
Vereniging Producentenorganisatie Consumptieaardappelen statutair gevestigd te 
Dronten, met ingang van heden te erkennen als producentenorganisatie voor de 
aardappelsector als bedoeld in artikel 152, eerste lid, jo bijlage I, deel XXIV 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 zover relevant voor deze erkenning en gelet op artikel 152, eerste lid, onder
deel c van Verordening (EU) nr. 1308/2013, streeft de producentenorganisatie de 
volgende doelen na:
i. verzekeren dat de productie wordt gepland en op de vraag wordt afgestemd, 

met name wat omvang en kwaliteit betreft;
ii. het aanbod en de afzet van de producten van haar leden concentreren, ook 

via direct marketing;
lil. de productiekosten en het rendement op investeringen om de normen met 

betrekking tot milieu en dierenwelzijn te halen, optimaliseren en de 
producentenprijzen stabiliseren;

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

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

vi. het gebruik van productienormen bevorderen en daarvoor technische bijstand 
verstrekken, de productkwaliteit verbeteren en producten ontwikkelen met
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een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geografische 
aanduiding of een nationaal kwaliteitskeurmerk;

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

viii. bijdragen tot duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en tot 
matiging van de klimaatverandering;
initiatieven ontwikkelen op het gebied van afzetbevordering; 
het beheer waarnemen van de onderlinge fondsen die zijn bedoeld in de 
operationele programma's in de sector groenten en fruit bedoeld in artikel 33, 
lid 3, onder d), van deze verordening en artikel 36 van Verordening (EU) nr. 
1305/2013;
de nodige technische ondersteuning verlenen voor het gebruik van de 
regelingen voor termijnmarkten en landbouwverzekeringsstelsels.
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ix.
X.

xi.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze:

Drs. Marije Beens
Wnd. Directeur-Generaal Agro

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar indienen. De termijn voor het 
indienen van bezwaar bedraagt zes weken en vangt aan na de dag van verzending 
van dit besluit aan de aanvrager. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via 
mijn.rvo.nl. Voor de ondertekening heeft u een TAN-code nodig. Bij een digitaal 
bezwaarschrift stuurt u een kopie van dit besluit 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 Nederland, 
afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van dit besluit mee met uw bezwaarschrift.
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