Aanvraagformulier voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van
onderzoek en innovatie door brancheorganisaties
Het formulier s.v.p. volledig invullen, ondertekenen en met de gevraagde bijlagen zenden naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Afdeling Marktordening/Team Sectorregelingen
Postbus 93119
2509 AC DEN HAAG
Na indiening van uw aanvraag kan RVO.nl contact opnemen voor nadere informatie.
Naam Brancheorganisatie:

Brancheorganisatie Akkerbouw

Naam van contactpersoon

A.N. Hoogendijk

Postadres:

Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER

Bezoekadres:

Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER

Telefoonnummer

079 30 30 330

E-mailadres:

hoogendijk@bo-akkerbouw.nl

Website

www.bo-akkerbouw.nl

Nummer KvK

61136662

Datum erkenning

02-12-2020

Betreft het een verlenging van een
eerdere verbindend verklaring?

Ja/Neen

Indien ‘Ja’ datum (dd-mm-jjjj) van
verbindend verklaring
Verzoek heeft (ook) betrekking op
verplichte financiële bijdrage van de
activiteit(en) die verband houd(t)(en)
met de (het) doel(en) waarvoor een
verbindendverklaring wordt gevraagd

Ja/Neen

Een verzoek om een voorschrift of maatregel verbindend te verklaren, waaronder ook begrepen een verzoek
om een financiële bijdrage, wordt slechts in behandeling genomen als de volgende informatie met dit
aanvraagformulier wordt ingediend/verstrekt. De gevraagde informatie kan in één of meerdere bijlagen worden
bijgevoegd.
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Aanvraag van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw tot:
I.
verbindend verklaring door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot het
verrichten van onderzoeken overeenkomstig artikel 5:1 van de Regeling producenten- en
brancheorganisaties (hierna: Regeling) en ter uitvoering van artikel 164, eerste lid, van de
integrale Gemeenschappelijke Marktordeningsverordening (Verordening EU Nr. 1308/2013,
hierna: iGMO).
II.
het nemen van een besluit van de Minister van LNV overeenkomstig artikel 5:1 van de Regeling
ter uitvoering van artikel 165 van de iGMO op grond waarvan niet bij de BO aangesloten
marktdeelnemers die voordeel hebben van de resultaten die met de in de onder I bedoelde
onderzoeken kunnen worden behaald, gehouden zijn overeenkomstig de periodieke afdracht
van de bij de BO aangesloten marktdeelnemers, ook een financiële bijdrage periodiek af te
dragen aan de BO ter financiering van de hiervoor bedoelde onderzoeken.
De in de vorige alinea bedoelde bij de BO aangesloten marktdeelnemers zijn telers van aardappelen,
granen en/of suikerbieten die direct of indirect zijn aangesloten bij LTO Nederland, de Nederlandse
Akkerbouw Vakbond en/of het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. De in de vorige alinea bedoelde
niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers zijn niet bij de bij genoemde leden van BO Akkerbouw
aangesloten telers van aardappelen, granen en/of suikerbieten.
III.
het nemen van een besluit van de Minister van LNV op grond waarvan de niet bij de BO
aangesloten marktdeelnemers als bedoeld onder II worden verplicht zich te registeren bij de
BO.
Ten behoeve van de beoordeling door de Minister van LNV van de hiervoor bedoelde aanvragen
zijn door de BO de volgende gegevens verstrekt.
Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw verzoekt om verbindendverklaring van haar programma Onderzoek en
Innovatie 2021-2030 voor de periode 2021 tot en met 2030. Voor de uitvoering van de financiering van
het programma is het gewenst tevens te beschikken over een verbindend verklaarde regeling voor
registratie en gegevensverstrekking (de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking BO
Akkerbouw). Onder verwijzing naar artikel 165 iGMO verzoekt BO Akkerbouw tevens om
verbindendverklaring van de verplichting tot betaling van de financiële bijdragen door niet bij leden van BO
Akkerbouw aangesloten telers die een overeenkomstig voordeel hebben van het programma. Het opleggen
en innen van de financiële bijdragen is vastgelegd in de Regeling verplichte financiële bijdragen BO
Akkerbouw. Het programma en de beide regelingen zijn bijgevoegd als bijlagen 1 tot en met 3.
Hiermee wordt gekomen tot een programma Onderzoek en Innovatie dat van belang is voor het
verdienmodel van alle Nederlandse akkerbouwers en door de teeltsector zelf wordt gefinancierd.
Onderstaand wordt in detail ingegaan op de verschillende aspecten van de aanvraag.
I. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder I.
1.
Een omschrijving van de onderzoeken waarvoor verbindend verklaring wordt gevraagd.
BO Akkerbouw heeft een programma Onderzoek en Innovatie vastgesteld dat zich richt op de periode 2021
tot en met 2030 (zie bijlage 1). Het programma richt zich op de kernthema’s bodem(vruchtbaarheid),
klimaat en plantgezondheid die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van alle Nederlandse
akkerbouwbedrijven.
Onderzoek en innovatie versterken de economische positie van de Nederlandse akkerbouw, die zich
kenmerkt door kleinschaligheid en een kapitaalintensief karakter. Alleen met een collectief
onderzoeksprogramma is de akkerbouw opgewassen tegen de uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst ziet.
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Het programma Onderzoek en Innovatie beoogt zo goed en efficiënt mogelijk te voorzien in de
kennisbehoefte op genoemde thema’s. Omdat de akkerbouw een open en grondgebonden sector betreft, is
voor veel thema’s meerjarig onderzoek van belang. Daarvoor is 2030 een logische horizon: voor veel
thema’s zijn namelijk beleidsdoelen geformuleerd en is de inzet van beleidsinstrumenten voorzien voor een
tijdvak tot en met 2030.
Voor de inhoud van de onderzoeken wordt aangesloten bij bestaande beleidsprogramma’s zoals
opgenomen in het programma Onderzoek en Innovatie. De exacte onderzoeksvraag en –reikwijdte wordt
bepaald aan de hand van een zogeheten oproep onder akkerbouwers waarbij iedereen ideeën en vragen
kan indienen. Deze vragen en ideeën worden vervolgens vertaald in onderzoeksvragen en gescoord door
een panel van akkerbouwers, waarna het bestuur van de BO het uiteindelijke besluit neemt. Met deze
werkwijze kan er worden ingespeeld op actuele vraagstukken en wordt nauwe aansluiting gehouden met
degenen die verplicht bijdragen aan de financiering van het programma.
Hoewel opbrengsten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, geeft de brochure ‘Projecten
2020: Onderzoek voor de akkerbouw van morgen’ (zie bijlage 4) een overzicht van de lopende projecten
anno 2020. De verwachting is dat projecten in de periode 2021-2030 hier qua thematiek en invulling bij
zullen aansluiten.

2.
Geef een omschrijving van het product of de producten als bedoeld in artikel 164, derde lid,
eerste alinea waarop de onderzoeken zich zullen richten.
BO Akkerbouw richt zich op de volgende akkerbouwproducten waarvoor zij een erkenning als bedoeld in
artikel 4.1 van de Regeling heeft aangevraagd (opsomming cf. de lijst van in artikel 1, lid 2 van iGMO
bedoelde landbouwproducten):
1) sector granen
-

tarwe (zomer- en winter-)
gerst (zomer- en winter-)
haver
rogge (geen snijrogge)
triticale
spelt

2) sector suiker
- suikerbieten
3) sector andere producten
-

aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeel-)
droge peulvruchten (bruine bonen, tuinbonen, veldbonen en droog te oogsten erwten)
handelsgewassen (blauwmaanzaad, karwijzaad, koolzaad, lijnzaad en raapzaad)
cichorei
niet bittere lupinen
sojabonen
witlofwortel

Het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw richt zich - gelet op de onderzoeksthema’s – op de totale
teelt van akkerbouwgewassen. De producten die ressorteren onder BO Akkerbouw vertegenwoordigen ruim
80% van het Nederlandse akkerbouwareaal (bron: CBS, 2018).
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3.
Geef de berekening van het aandeel van de productie, verhandeling of verwerking van de
producten waarop de onderzoeken zich zullen richten.
De onderzoeken richten zich uitsluitend op de productie. De berekening van het aandeel van de telers die
zijn aangesloten bij de leden van BO Akkerbouw in de productie van de onder 2) vermelde producten is
uitgevoerd door Wageningen Economic Research. De resultaten van de berekening zijn opgenomen in
bijlage 5.

4.
Benoem de doelen (als bedoeld in artikel 164, vierde lid, van de iGMO) waarop de onderzoeken
waarvoor verbindend verklaring wordt gevraagd zijn gericht en geef informatie waarom de
onderzoeken op die doelen zijn gericht.
Het programma Onderzoek en Innovatie richt zich op de volgende – in artikel 164, vierde lid van de iGMO
bedoelde – doelen:
“e) de milieubescherming”: de thema’s plantgezondheid, bodemvruchtbaarheid en klimaat raken veelal aan
een duurzamer en minder milieubelastende productiewijze;
“f) maatregelen om het potentieel van producten te bevorderen en optimaal te benutten”: zowel vanuit het
oogpunt van milieubelasting als dat van economie zal het optimaal benutten van het potentieel van
producten welhaast automatisch onderdeel zijn van de onderzoeken;
“i) studies om de productkwaliteit te verbeteren”: het programma Onderzoek en Innovatie omvat mede
onderzoeken gericht op de verbetering van de eigenschappen van het product;
“j) 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”: onderzoek naar teeltmethoden die de plantgezondheid versterken door onder
meer gebruik te maken van de natuurlijke eigenschappen van de plant kunnen leiden tot een geringer
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een verdere vermindering van de belasting van het milieu.
Dergelijke onderzoeksprojecten zijn onderdeel van het programma;
“m) de gezondheid van dieren of planten of de voedselveiligheid”: plantgezondheid is één van de centrale
thema’s van het programma Onderzoek en Innovatie.
5.
Geef de periode aan waarvoor de verbindend verklaring wordt gevraagd en motiveer
waarom deze periode is gekozen.
BO Akkerbouw vraagt een verbindendverklaring aan voor de periode van 2021 tot en met 2030, passend
bij de looptijd van het programma Onderzoek en Innovatie. Deze periode volgt uit de opgaven waarvoor de
akkerbouwsector zich gesteld ziet en waarvoor beleidsstukken zijn vastgesteld met acties tot en met 2030.
BO Akkerbouw staat aan de lat voor het uitvoeren van verschillende acties die voor een deel bestaan uit
het uitvoeren van onderzoek. Om de ambities in de verschillende beleidsstukken waar te kunnen maken –
en de noodzakelijke onderzoeken te kunnen financieren – is het van belang dat de verbindendverklaring
wordt verleend voor een periode die strekt tot het einde van de beleidsperiode.
In het bijzonder gaat het om de volgende beleidsstukken:
Actieplan Plantgezondheid, waarin alle leden van BO Akkerbouw samenwerken aan doelstellingen op
het gebied van plantgezondheid voor 2030 met vier speerpunten:
o omslag maken naar een weerbaar teeltsysteem
o precisielandbouw en vergroening van het middelenpakket
o versterken van de biodiversiteit
o milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt
Klimaatagenda Akkerbouw, waarin alle leden van BO Akkerbouw samenwerken aan doelstellingen
voor het klimaat voor 2030 met vier speerpunten:
o groene energieproductie
o koolstofvastlegging in de bodem
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o teelt van eiwit- en rustgewassen
o precisielandbouw
Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden voor een omslag naar
kringlooplandbouw in 2030. De visie is uitgewerkt in een realisatieplan met inzet op de volgende
zaken die voor de akkerbouw in het bijzonder relevant zijn:
o duurzaam bodembeheer
o weerbare teelt- en plantsystemen
o beperken van emissies
Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 op basis van de Toekomstvisie
Gewasbescherming 2030 met drie strategische doelen voor 2030:
o plant- en teeltsystemen zijn weerbaar
o land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden
o nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten
Bodemstrategie met als streefbeeld dat in 2030 alle landbouwbodems duurzaam worden beheerd.
Daartoe is in 2019 het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) van start gegaan met inzet
op het ontwikkelen van kennis, meetinstrumenten, praktische maatregelen en monitoring.
Klimaatakkoord met als doel om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Voor de
akkerbouw relevante teksten vallen onder C4.5.3. ‘Landbouwbodems en vollegrondsteelt’ en
betreffen inzet op het verhogen van koolstofvastlegging in de bodem en het verminderen van
lachgasemissies.
Voor alle beleidsstukken geldt dat 2030 wordt gesteld als laatste jaar. Op basis van deze inhoud kan een
ander jaartal als eindjaar voor de verbindendverklaring – eerder of later – niet worden beargumenteerd.
II. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder II.
1.
Geef informatie waaruit blijkt dat activiteiten waarop de onderzoeken (als bedoeld onder I) van
toepassing zijn van algemeen economisch belang zijn voor marktdeelnemers wier activiteiten
verband houden met de producten waarop de onderzoeken zijn gericht. Daarbij gemotiveerd
aangeven welke activiteiten en welke marktdeelnemers dit betreft.
Onderzoek en innovatie zijn van belang voor economische groei en het concurrentievermogen van de
Nederlandse economie. Ook voor de Nederlandse akkerbouw geldt dat het hoge opbrengst- en
kwaliteitsniveau uitsluitend kan worden geborgd indien onderzoek en innovatie antwoorden opleveren op
uitdagingen op het terrein van bodem, plantgezondheid (waaronder bemesting en gewasbescherming) en
klimaat. Dit zijn vraagstukken en uitdagingen die naar hun aard van invloed zijn op het verdienmodel van
alle akkerbouwers, ongeacht bouwplan, geografische locatie, bedrijfsomvang of al dan niet georganiseerd
zijn.
De aard van de onderzoeksvragen maakt het zelfs voor in de Nederlandse context “grote” telers of
collectieven van telers lastig of onmogelijk het onderzoek zelf te laten uitvoeren. Tegelijkertijd is het lastig
om marktdeelnemers uit te sluiten van de resultaten van het programma. Daarom is een collectieve
aanpak, waarbij alle Nederlandse akkerbouwers naar rato van het profijt dat zij van het onderzoek hebben
bijdragen in de financiering, de aangewezen route voor de uitvoering van het programma Onderzoek en
Innovatie. Marktdeelnemers die niet zijn aangesloten bij lid-organisaties van BO Akkerbouw hebben in
gelijke mate voordeel van het programma Onderzoek en Innovatie als aangesloten marktdeelnemers en
betalen volgens de voorliggende Regeling verplichte financiële bijdragen BO Akkerbouw dan ook dezelfde
financiële bijdrage als aangesloten marktdeelnemers.
Een nadere onderbouwing van de bijdrage van het programma Onderzoek en Innovatie aan het algemeen
economisch belang van de sector is gegeven in de publicatie “Essay kennisinfrastructuur akkerbouw en
algemeen economisch belang” (Wageningen Economic Research, 2015, bijlage 6). Hoewel opgesteld voor
het thans in uitvoering zijnde Gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie van de drie erkende
brancheorganisaties die ressorteren onder BO Akkerbouw, zijn de bevindingen eveneens van toepassing op
het thans voorliggende onderzoeksprogramma.
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2.
Geef informatie waaruit blijkt dat niet bij de BO aangesloten individuele marktdeelnemers of
groepen voordeel hebben bij de onderzoeken. Geef aan en motiveer welke marktdeelnemers of
groepen dit betreft.
Zoals gemotiveerd onder 1) zijn de onderzoeksthema’s van het programma Onderzoek en Innovatie in
gelijke mate van belang voor aangesloten en niet-aangesloten telers van de onder I.2. genoemde
gewassen. Omdat de onderzoeksresultaten in gelijke mate toegankelijk zijn voor aangesloten en nietaangesloten marktdeelnemers hebben beide groepen telers dus een gelijk voordeel van de activiteiten.
3.
Geef informatie waaruit blijkt bij welke niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers de BO
beoogt om de financiële bijdrage te vorderen ten behoeve van de financiering van de
onderzoeken (als bedoeld onder II).
Voor de financiering van het programma Onderzoek en Innovatie heeft BO Akkerbouw de Regeling
verplichte financiële bijdragen BO Akkerbouw vastgesteld. De regeling voorziet in door telers te betalen
financiële bijdragen die afhankelijk zijn van gewas en areaalomvang. De regeling voorziet in de volgende
tarieven voor de financiële bijdragen:

pootaardappelen
consumptieaardappelen
zetmeelaardappelen
suikerbieten
granen (tarwe, gerst, haver en rogge)

(in EUR per ha)
16,00
13,50
9,00
9,00
4,50

Op niet in de tabel genoemde gewassen wordt geen financiële bijdrage opgelegd.
Omdat aangesloten en niet-aangesloten marktdeelnemers een gelijk voordeel van het programma
Onderzoek en Innovatie hebben, gelden voor beide categorieën telers dezelfde financiële bijdragen en
worden de financiële bijdragen op dezelfde wijze opgelegd en geïnd.
Telers die direct of indirect zijn aangesloten bij de leden van BO Akkerbouw (LTO Nederland, Nederlandse
Akkerbouw Vakbond en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) zijn op grond van de statuten van de
organisatie waarbij zij zijn aangesloten, in samenhang met een ledencontract in de zin van artikel 2:46
BW, rechtstreeks gebonden aan de verplichtingen van genoemde Regeling verplichte financiële bijdragen
BO Akkerbouw. Beoogd wordt niet-aangesloten telers te binden door het besluit van de Minister tot
verbindendverklaring. De binding aan de verplichtingen op grond van Regeling verplichte registratie en
gegevensverstrekking BO Akkerbouw door aangesloten respectievelijk niet-aangesloten marktdeelnemers
is op analoge wijze voorzien.
4.
Indien er bij de BO aangesloten beroepsgroepen zijn die geen financiële bijdrage afdragen ten
behoeve van de financiering van de onderzoeken, wordt gemotiveerd aangegeven waarom deze
beroepsgroepen uitgezonderd zijn van de afdracht.
Het programma Onderzoek en Innovatie richt zich op thema’s die primair van belang zijn voor de teelt van
akkerbouwproducten. Het teeltsegment van BO Akkerbouw is dan ook leidend bij de programmering van
en de besluitvorming over de uitvoering van het programma. De verplichtingen tot registratie en
gegevensverstrekking en tot betaling van financiële bijdragen gelden dan ook alleen voor telers van
aardappelen, granen en/of suikerbieten. Binnen de door BO Akkerbouw gerepresenteerde akkerbouwsector
zijn alleen marktdeelnemers (telers) die zijn aangesloten bij LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw
Vakbond en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt verplicht tot betaling van de financiële bijdragen.
Marktdeelnemers (veredelaars, verwerkers, handelaren) die zijn aangesloten bij de leden van BO
Akkerbouw werkzaam op het terrein van uitgangsmateriaal, handel en verwerking zijn uitgesloten van de
verplichtingen: zij oefenen immers niet het teeltbedrijf uit en het onderzoek richt zich dan ook niet primair
op de bedrijfsvoering van deze marktdeelnemers.
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5.
Geef informatie waaruit blijkt dat de financiële bijdrage die de BO wil vorderen voor de
financiering van de onderzoeken bij niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers (als bedoeld
onder punt 3) uitsluitend bestemd is voor de kosten die rechtstreeks bestemd zijn voor de
financiering van de onderzoeken.
BO Akkerbouw administreert de baten en lasten die verbonden zijn aan het programma Onderzoek en
Innovatie apart van de baten en lasten van de vereniging en van andere programma’s die zij uitvoert.
Binnen het programma Onderzoek en Innovatie wordt – samengevat – het gehele bedrag aan baten uit de
verplichte financiële bijdragen geadministreerd alsmede het bedrag van de kosten van alle activiteiten die
nodig zijn om het programma te kunnen uitvoeren.
De baten van het programma Onderzoek en Innovatie bestaan uit de baten uit de verplichte financiële
bijdragen.
De lasten van het programma bestaan uit:
i) de kosten voor de financiering van de onderzoeksprojecten en het verspreiden van de resultaten van het
onderzoek en
ii) de operationele kosten, te weten:
- de personeels- en bureaukosten van onderzoekscoördinatie en –begeleiding en
- de kosten van registratie, gegevensverstrekking, opleggen en innen van de verplichte financiële
bijdragen en toegerekende secretariaatskosten.
Onder 7) is een indicatieve jaarlijkse begroting opgenomen, waarbij tevens een specificatie is gegeven van
de kosten van de onderzoeksprojecten naar onderzoeksonderwerp.

6.
Geef informatie waaruit blijkt dat de financiële bijdrage die de BO wil vorderen voor de
financiering van de onderzoeken van niet bij BO aangesloten marktdeelnemers (als bedoeld
onder punt 3) niet meer bedraagt dat de financiële bijdrage die de leden van de BO afdragen ter
financiering van de onderzoeken.
Voor aangesloten en niet-aangesloten marktdeelnemers gelden gelijke tarieven. Niet bij de BO aangesloten
marktdeelnemers dragen dus niet meer bij dan aangesloten marktdeelnemers.

7.
Een begroting waaruit blijkt dat de totale financiële bijdrage als bedoeld onder punt 6 tezamen
met de totale financiële bijdragen die de leden van de BO afdragen ter financiering van de
onderzoeken bestemd zijn voor de kosten die rechtstreeks uit het uitvoeren van de
onderzoeken en daarmee gepaard gaande kennisverspreiding voortvloeien.
De indicatieve jaarlijkse begroting is op de volgende pagina samengevat. De specificatie van de kosten van
de onderzoeksprojecten naar onderzoeksonderwerp is onder meer gebaseerd op ervaringen met het
eerdere programma (2016-2020). Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren heeft BO Akkerbouw
voldoende vertrouwen om voor de periode van 10 jaar te begroten. Naast de ervaringen met de kosten
van onderzoeken, ziet de BO ook duidelijkheid voor telers met betrekking tot hun jaarlijkse bijdrage als
een argument om de begroting voor 10 jaar vast te stellen. Vanzelfsprekend kunnen accenten in de
behoefte aan kennisverwerving gedurende de looptijd van het programma leiden tot verschuivingen in de
inzet van budget voor de verschillende onderzoeksonderwerpen.
De uitvoeringskosten zijn onder meer afhankelijk van de wijze waarop BO Akkerbouw het verkrijgen van
NAW- en areaalgegevens kan inrichten. Met de in de Regeling verplichte financiële bijdragen BO
Akkerbouw opgenomen tarieven en uitgaande van het huidige areaal van de bijdrageplichtige gewassen
ontstaat het begrote bedrag aan baten.
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Begroting onderzoeksprogramma
(in EUR per jaar)
BATEN
opbrengst financiële bijdragen

3.500.000
3.500.000

totaal baten
LASTEN
onderzoeksprojecten & kennisverspreiding per onderzoeksonderwerp:
Vitale bodem
Vitaal gewas
Biodiversiteit, Kringlopen, Klimaat en Energie
Management, Economie, Data en Techniek

1.300.000
1.000.000
400.000
300.000
3.000.000

operationele kosten
onderzoekscoördinatie en –begeleiding
uitvoeringskosten (registratie, gegevensverstrekking, opleggen en innen
financiële bijdragen, aandeel in secretariaatskosten)
totaal lasten

200.000
300.000
3.500.000

8.
Geef een omschrijving van de manier waarop de BO toe zal zien op de naleving van de afdracht
van de financiële bijdrage bij de bij de BO aangesloten marktdeelnemers én bij de niet bij de BO
aangesloten marktdeelnemers. Voor beide groepen marktdeelnemers wordt aangetoond dat
sancties in verhouding staan tot de ernst van de niet-naleving en op welke wijze de
marktdeelnemers worden aangespoord tot afdracht van de financiële bijdrage.
De afdracht van de verplichte financiële bijdrage door bij de BO aangesloten marktdeelnemers en nietaangesloten marktdeelnemers verloopt op gelijke wijze. Op basis van door of namens de teler verstrekte
perceelsgegevens ontvangt de teler een factuur. Bij het uitblijven van betaling ontvangt de teler een
herinnering respectievelijk een aanmaning, gevolgd door overdracht van de vordering aan de deurwaarder.
De kosten van invordering, waaronder het in rekening brengen van wettelijke rente, komt voor rekening
van de teler. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aangesloten en niet-aangesloten telers.
De leden van de BO staan buiten de administratieve uitvoering van de regeling.
Voor het opleggen van de financiële bijdragen is het nodig te beschikken over de areaalgegevens van de
bijdrageplichtige gewassen. Ook bij de naleving van de verplichting tot registratie en gegevensverstrekking
maakt BO Akkerbouw geen onderscheid tussen aangesloten en niet-aangesloten marktdeelnemers. Bij niet
nakoming van de verplichting tot registratie en gegevensverstrekking volgt een herinnering respectievelijk
een aanschrijving door de deurwaarder. Blijft een teler in gebreke bij de verstrekking van areaalgegevens
of beschikt BO Akkerbouw over gegevens die doen twijfelen aan de juistheid van de opgave door de teler,
dan is zij genoodzaakt op basis van hem ter beschikking staande gegevens een schatting te maken van de
areaalomvang. De teler wordt hierbij in de gelegenheid gesteld binnen een bepaalde periode alsnog de
verplichting tot gegevensverstrekking na te komen. Ook kan bij de bevoegde rechter nakoming van de
verplichting tot registratie en gegevensverstrekking worden gevorderd onder verbeurte van een
dwangsom.

9.
Geef een omschrijving van de manier waarop de BO sancties zal opleggen bij niet naleving van
de afdracht van de financiële bijdrage bij de bij de BO aangesloten marktdeelnemers en bij de
niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers (als bedoeld in punt 3).
Zoals toegelicht onder 8) maakt BO Akkerbouw bij het opleggen van sancties geen onderscheid tussen
telers die zijn aangesloten bij de leden van BO Akkerbouw en niet-aangesloten telers.
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III. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder III.
Indien van toepassing: geef een toelichting op de wijze waarop de BO de niet-aangesloten
deelnemers wil verplichten zich te registreren bij de BO en welke gegevens de BO daartoe
vraagt van de niet-aangesloten deelnemers.
Voor de registratie en gegevensverstrekking heeft BO Akkerbouw de Regeling verplichte registratie en
gegevensverstrekking BO Akkerbouw vastgesteld. Op grond van deze regeling zijn alle telers van
aardappelen, granen en suikerbieten verplicht zich te registreren en jaarlijks areaalgegevens te
verstrekken van bijdrageplichtige gewassen. De registratie betreft – samengevat – de naam-, adres- en
vestigingsplaatsgegevens van het bedrijf en het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel. De
verplichting tot registratie en gegevensverstrekking kan door telers worden ingevuld door BO Akkerbouw
te machtigen in hun mijn.RVO.nl-account.
Voor de wijze waarop telers die zijn aangesloten bij de leden van de BO aan de verplichting zijn gebonden,
wordt verwezen naar bovenstaand punt II.3.

IV. Overige informatie.
Motivering waaruit blijkt dat de onderzoeken (als bedoeld onder I) andere marktdeelnemers in
de Unie geen schade berokkenen, geen gevolgen hebben als bedoeld in artikel 210, vierde lid,
iGMO en niet op andere wijze onverenigbaar zijn met het Unierecht of met vigerende nationale
voorschriften.
a. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek bij marktdeelnemers die niet bij de BO zijn
aangesloten en die opereren op markten binnen de Unie niet tot schade leidt.
Er is geen schade van de verbindendverklaring voor marktdeelnemers die niet bij de BO zijn aangesloten
en eveneens op de markt voor aardappelen en/of granen en/of suikerbieten binnen de Europese Unie
opereren. Deze marktdeelnemers krijgen, onder dezelfde voorwaarden als bij de BO aangesloten
marktdeelnemers, de beschikking over de resultaten van het programma en dragen in gelijke mate bij aan
de financiering.
b. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek niet tot compartimentering van de markten
binnen de Unie leidt, ongeacht in welke vorm.
Het voorschrift (onderzoeken en de financiering) leidt noch tot een geografische noch tot een economische
compartimentering van de markten binnen de Unie.
Het voorschrift (onderzoeken en de financiering) brengt geen belemmeringen met zich mee voor het
handelsverkeer in de betrokken producten. Het programma noch de financiering hebben invloed op het
aanbieden van producten op de markten van verschillende Lidstaten. Er is dus geen sprake van
geografische compartimentering.
Ook in economische zin wordt geen compartimentering voorzien: het programma heeft geen
noemenswaardige invloed op de onderlinge vraag-/aanbodverhouding van de verschillende
akkerbouwproducten. Het versterkt de basisrandvoorwaarden waarbinnen ondernemers hun
bedrijfsspecifieke keuzen maken. De in het kader van het programma te verwerven en te verspreiden
kennis is hiermee precompetitief van aard. Het programma legt primair focus op onderwerpen die niet
direct kunnen worden toegerekend aan de separate akkerbouwkolommen: onderwerpen met een gedeeld
belang en een gedeelde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van bodemkwaliteit,
gewasbescherming, klimaat, bodemweerbaarheid en bodemgezondheid.

9

c. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek de goede werking van de marktordening niet in
gevaar brengt.
Het voorschrift (onderzoeken en de financiering) brengt de goede werking van de marktordening niet in
gevaar. De iGMO kent de volgende groepen van instrumenten:
- instrumenten gericht op marktinterventie;
- voorschriften betreffende de afzet en de producentenorganisaties;
- instrumenten gericht op het handelsverkeer met derde landen.
Het programma, de eraan verbonden financiering en de verplichte registratie van en gegevensverstrekking
door ondernemingen hebben geen invloed op de werking van genoemde groepen van instrumenten. Omdat
de werking van deze instrumenten niet wordt geraakt door de verbindend te verklaren maatregelen
(onderzoeken en financiering) hebben deze geen negatieve invloed op de werking van deze instrumenten
van de marktordening.
d. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek op de markten binnen de Unie niet tot
concurrentieverstoringen leidt die niet volstrekt noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de activiteit
van de door de BO nagestreefde doelstelling van het GLB.
Met het programma Onderzoek en Innovatie beoogt BO Akkerbouw het verdienmodel van de teler te
versterken door het verkrijgen en verspreiden van kennis over generieke thema’s als bodem, klimaat en
plantgezondheid. Het onderzoek wordt gefinancierd door de telers zelf en richt zich met name op de
Nederlandse context. Van concurrentieverstoring op de binnenlandse en interne markt is dan ook geen
sprake: op de binnenlandse markt dragen alle telers bij aan de financiering van het onderzoek en hebben
zij onder gelijke voorwaarden toegang tot de onderzoeksresultaten en in andere Lidstaten dragen telers
niet bij aan het onderzoek dat zich dan ook met name richt op de Nederlandse context.
e. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek niet tot vaststelling van prijzen of quota leidt.
De vaststelling van prijzen of quota is geen onderdeel van het programma Onderzoek en Innovatie.
f. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek geen discriminatie op de markten binnen de
Unie kan veroorzaken of de concurrentie op de markten binnen de Unie van een aanzienlijk deel van de
producten waarvoor het onderzoek relevant is kan uitschakelen.
Het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw richt zich met generieke thema’s als bodem,
klimaat en plantgezondheid op de basis voor de bedrijfsvoering van een akkerbouwbedrijf. Het onderzoek
beoogt met de beschikbaarstelling van kennis het verdienmodel van de Nederlandse akkerbouwer te
versterken. Het onderzoek beïnvloedt niet de uitkomst van het marktproces en leidt niet tot discriminatie
onder aanbieders: alle aanbieders kunnen onder gelijke voorwaarden hun producten aanbieden. Het
voorschrijven van productkenmerken of –eigenschappen is geen onderdeel van het programma Onderzoek
en Innovatie, waardoor de concurrentie niet wordt beperkt of uitgeschakeld.
g. Motivering dat verbindend verklaring niet op andere wijze dan als bedoeld in de punten a tot en met f
onverenigbaar is met het Unirecht of met nationale wet- en regelgeving.
Met name voor het kunnen opleggen van de financiële bijdragen is een bestand van bijdrageplichtige telers
noodzakelijk. Voor zover BO Akkerbouw de beschikking krijgt over persoonsgegevens in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal zij voldoen aan de ter zake geldende wettelijke
voorschriften.
Er is aanvrager geen ander communautair of nationaal voorschrift bekend, waarmee de verbindend te
verklaren maatregelen onverenigbaar zouden zijn.
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h. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek geen inbreuk maakt op de ondernemersvrijheid.
Afgezien van de administratieve verplichting tot een beperkte verstrekking van gegevens en tot de betaling
van de verplichte financiële bijdrage, zijn er geen inbreuken op de ondernemersvrijheid; het programma
Onderzoek en Innovatie heeft voor de ondernemer juist een faciliterend karakter.
i. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek doelmatig is.
Het onderzoek is doelmatig omdat:
- de verbindendverklaring collectief onderzoek mogelijk maakt dat praktisch niet door individuele telers of
collectieven van telers kan worden uitgevoerd;
- de invulling van de onderzoeksthema’s en de programmering van het onderzoek binnen BO Akkerbouw
in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers uit de teeltsector plaatsheeft, zodat het zo goed mogelijk
aansluit bij de behoeften van de sector;
- de leden van BO Akkerbouw in de sectoren uitgangsmateriaal, handel en verwerking veelal een goed
beeld hebben van reeds lopend of bestaand onderzoek, waardoor zij goed in staat zijn te adviseren over
het voorkomen van eventuele dubbellingen en overlappingen met lopend of uitgevoerd onderzoek;
- waar mogelijk en relevant aansluiting wordt gezocht bij initiatieven van overheid of derden (bijvoorbeeld
in de vorm van PPS-en) die meerwaarde en efficiënte inzet van middelen mogelijk maken.
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