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ZuivelNL 
t.a.v. het bestuur 
Postbus 755 
2700 AT Zoetermeer 

1? ö̂ C. 2014 
Datum ' ' 
Betreft erkenning brancheorganisatie 

De Minister van Economische Zaken, 

Gelet op artikel 4 :1 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. 

Besluit: 

ZuivelNL statutair gevestigd te Zoetermeer; 
te erkennen als brancheorganisatie als bedoeld in artikel 157, derde lid, en artikel 
163, eerste lid, 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 de sector melk en zuivelproducten, deel XVI van Verordening 1308/2013; 
met ingang van heden tot en met 31 december 2020. 

Voor zover relevant voor deze erkenning, en gelet op artikel 157, eerste lid, 
onderdeel c, vari Verordening (EU) nr. 1308/2013, streeft de brancheorganisatie 
ter behartiging van de belangen van hun leden en de consumenten de volgende 
doelen na: 
(i) het verbeteren van de kennis inzake en de transparantie van de productie en 
de markt van melk en zuivelproducten, onder meer door statistische gegevens 
bekend te maken, door onderzoek en marktstudies en door analyses van 
potentiële toekomstige marktontwikkelingen op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau te verstrekken; 
(ii) het verstrekken van informatie over melk en zuivelproducten op zowel interne 
als externe markten; 
(Iii) 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; 
(iv) het in stand houden en ontwikkelen van het productiepotentieel van de 
sector, onder meer door het bevorderen van innovatie en het ondersteunen van 
programma's voor toegepast onderzoek en ontwikkeling om het potentieel van 
melk en zuivelproducten ten voile te benutten; 

Directoraat-generaal Agro 
Directie Europees 
Landbouwbeleid en 
Voedselzekerheid 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag 

Overheidsidentif icatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez 

Behandeld door 
drs. D.M.S. Lutz 

T 070 378 4436 
F 070 378 6126 
d.m.s.lutz@minez.nl 

Ons kenmerk 
DGA-ELV / 14204945 

Uw kenmerk 

Bij lage(n) 

Pagina 1 van 2 



(v) het zoeken naar methoden die minder veterinaire producten vergen en het 
verbeteren van het beheer van andere productiemiddelen en het bevorderen van 
de voeldselveiligheid én de diergezondheid; 
(vi) het ontwikkelen -van methoden en instrumenten om de kwaliteit van het 
product te verbeteren in alle stadia van de productie en de afzet; 
(vii) het beter benutten van het .potentieel, van de biologische'landbouw en het 
bevorderen van deze landbouw alsmede van de vervaardiging van producten met 
oorsprongstjenamingen, /'kvyaliteitsmerken en geografische aanduidingen; en 
(viii) het bevorderen van geïntegreerde productie of van andere milieuvriendelijke 
productiemethoden. 

van Economische Zaken, 

Directoraat-generaai Agro' 
Directie Europees 
Landbouwbeleid en 
Voedselzeket-heid 
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Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief 
digitaal of schriftelijk een bezvyaarschrift indienen. 

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 deze brief 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 Nederiand, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk 
bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 
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