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 G&F Nederland (hierna BO G&F)

Naam van contactpersoon

Q. von Bannisseht, secretaris

Postadres:

Postbus 447
2700 AK Zoetermeer

Bezoekadres:

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer
Telefoonnummer

085-003 6400

E-mailadres:

qvonbannisseht@glastuinbouwnederland.nl

Website

n.v.t.

Nummer KvK

63954613

Datum erkenning

1 april 2016

Betreft het een verlenging van een
eerdere verbindend verklaring?

Ja

Indien 'Ja' datum (dd-mm-jjjj) van

12 september 2019; in werking 25 september 2019

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

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 G&F Nederland (BO G&F) tot:
I.

verbindend verklaring door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
tot het verrichten van onderzoeken, ter uitvoering van het "Gezamenlijk programma
onderzoek en innovatie Kennis in je Kas" (bijlage l) 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).
u.

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 G&F
aangesloten marktdeelnemers die voordeel hebben van de resultaten die met de in de
onder I bedoelde onderzoeken kunnen worden behaald, overeenkomstig de "Regeling
verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en
innovatie Kennis in je Kas" (bijlage 3), gehouden zijn ook een financiële bijdrage periodiek
af te dragen aan de BO G&F ter financiering van de hiervoor bedoelde onderzoeken
overeenkomstig de periodieke afdracht van de bij de BO G&F aangesloten marktdeelnemers
ter financiering van de hiervoor bedoelde onderzoeken.
De in de vorige alinea bedoelde bij de BO G&F aangesloten marktdeelnemers zijn de leden
van de lid-organisaties van de BO G&F Nederland1, zijnde Vereniging GroentenFruitHuis,
Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Nederlandse Fruittelersorganisatie, voor zover
dit glastuinbouwondernemers betreft als bedoeld in de "Regeling verplichte financiële
bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je
Kas".

De niet bij de BO G&F aangesloten marktdeelnemers zijn alle glastuinbouwondernemers als
bedoeld in paragraaf l van de "Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v.
gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas" die geen lid zijn van de
lid-organisaties van de BO G&F.
III.
het nemen van een besluit van de Minister van LNV op grond waarvan de niet bij de BO G&F
aangesloten marktdeelnemers als bedoeld onder II worden verplicht zich overeenkomstig
de "Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F
Nederland 2019-2022" (bijlage 2) te registeren bij de BO G&F.
Ten behoeve van de beoordeling door de Minister van LNV van de hiervoor bedoelde
aanvragen zijn door de BO G&F de volgende aeaevens verstrekt.
Het "Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas" (bijlage l) is opgesteld en
wordt gefinancierd door de Brancheorganisatie Sierteeltproducten en de onderhavige BO G&F. Daarom
is tegelijk met de onderhavige aanvraag bij de Minister van LNV een gelijksoortige aanvraag ingediend
door de Brancheorganisatie Sierteeltproducten. De BO G&F verzoekt de Minister van LNV de
onderhavige aanvraag uitsluitend in te willigen indien de Minister van LNV tevens overgaat tot
inwilliging van de aanvraag van de Brancheorganisatie Sierteeltproducten. Alleen dan kan het
"Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas", dat van gezamenlijk belang is
voor de betreffende bij de beide brancheorganisaties aangesloten glastuinbouwondernemers,
overeenkomstig de opzet worden uitgevoerd.
De uitvoering van het "Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas" zal worden
verzorgd door beide genoemde brancheorganisaties gezamenlijk.

' Geef aan uit welke leden de BO bestaat en op welke wijze zij de marktdeelnemers in de BO vertegenwoordigen.
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I. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder I.
l.

Een omschrijving van de onderzoeken waarvoor verbindend verklaring wordt gevraagd.
In het geval de BO een onderzoeksprogramma heeft opgesteld, zal hier een verwijzing kunnen worden
opgenomen naar het onderzoeksprogramma; met zoveel mogelijk concrete verwijzingen naar de
pagina's waarde onderzoeken worden beschreven.

De verbindend te verklaren maatregel betreft het "Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie
Kennis in je Kas" (hierna; programma KijK; bijlage l). Het programma KijK beoogt onderzoek en
kennisverspreiding op gewasoverschrijdende kennisvragen en richt zich op de volgende
onderzoeksonderwerpen:

(l) energietransitie "Kas als Energiebron"
(2) vitaal gewas "Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid"
(3) milieu en omgeving "Glastuinbouw Waterproof"
Het programma KijK is als bijlage bij dit aanvraagformulier gevoegd. In hoofdstuk 2 daarvan zijn de
onderzoeksonderwerpen nader uitgewerkt. De uit te voeren onderzoeken zullen steeds binnen deze
onderwerpen passen. Het is niet mogelijk en niet gewenst het programma op dit moment al volledig
met concrete onderzoeksprojecten in te vullen. Vanaf de start van de uitvoering van het programma
zal jaarlijks ruimte worden geboden voor concrete onderzoeksvragen die passen binnen deze
onderwerpen en zullen onderzoeksresultaten soms vragen om nu nog niet te definiëren
vervolgonderzoeken. Ook kunnen bijzondere en spoedeisende onderzoeksvragen opkomen die snel om
nieuwe en toepasbare kennis vragen. Ook aan dergelijke onderzoeksvragen zal het programma plaats
bieden.
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.
00 kan (artikelsgewijs) verwijzen naar de statuten (daar moet uit zijn af te leiden uit welke
beroepsgroepen en bepaalde daarop gerichte telers de BO is samengesteld), en dat het gaat om
producten als bedoeld in art. l, tweede lid, iGMO. Ook moet uit de aanvraag volgen dat de
onderzoeken op die producten betrekking hebben.
De BO G&F verricht activiteiten voor organisaties die ondernemingen vertegenwoordigen die actief zijn
in de Nederlandse groenten en fruit op het vlak van teelt en handel.
De doelgroep van het Programma KijK waarop dit verzoek tot Verbindend Verklaring is gericht, is
beschreven in de regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw onderzoek en innovatie Kennis
in je Kas en de regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F
Nederland.

Deze doelgroep wordt vermeld in de bijlagen IX van Verordening 1308/2013 van de Europese Unie

(iGMO).
3.

Geef de berekening van het aandeel van de productie, verhandeling of verwerking van de
producten waarop de onderzoeken zich zullen richten.
Een verzoek tot verbindend verklaren kan alleen door een erkende organisatie worden gedaan die
representatief is. De iGMO schrijft voor dat in het geval van een brancheorganisatie deze een 2/3
aandeel heeft in alle economische activiteiten in Nederland waarop het voorschrift betrekking heeft.
Gelet op de mogelijke variatie in voorschriften waarvoor om een verbindend verklaring kan worden
verzocht, is er voor gekozen om geen criterium voor te schrijven aan de hand waarvan het aandeel
van de productie en, in voorkomend geval, het aandeel in de verhandeling en/of verwerking van het
betrokken product of producten kan worden aangetoond. Het staat een erkende organisatie vrij om
het voor het betrokken voorschrift gepaste criterium (omzetcijfers, aantal bedrijven, areaal, volume)
te kiezen. Van belang is dat de indiener aan de hand van objectieve cijfers inzichtelijk kan maken hoe
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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.
Voor de representativiteitstoets wordt uitgegaan van het areaal teeltoppervlak. Volgens CBS gegevens
bedraagt het totale teeltoppervlak voor Glasgroente in 2017 4490 hectare. Het ledenbestand van
GroentenFruitHuis bedroeg per 1-1-2018 3383 ha. Daarmee vertegenwoordigt de BO G&F 75,3% van
het totale areaal.
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.
Vermeld hier uitsluitend de doelen (één of meerdere) die worden genoemd in artikel 164, vierde lid
van de iGMO en licht toe.
e) de milieubescherming
Motivering: Milieubescherming (of beter: het minimaliseren van de milieubelasting als gevolg van
tuinbouwmatig handelen) komt aan de orde bij kennisontwikkeling op alle gewasoverschrijdende
thema's. Denk bijvoorbeeld aan: energiebesparing en duurzame energietoepassingen (kas als
energiebron), optimale bemesting en voeding en sluiten van de waterkringloop (glastuinbouw
waterproof), minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bevordering plantgezondheid
(het nieuwe doen in plantgezondheid). Genoemde voorbeelden dragen concreet bij aan de
verminderde milieubelasting en klimaatverandering.
i) studies om de productkwaliteit te verbeteren
Motivering: Productkwaliteit wordt in hoge mate bepaald door een vitale water- en
voedingsvoorziening, kasklimaat en juiste omgang met energie, weerbaar gewas en management
van gewasbescherming. Studies, projecten en meerjarige (praktijkproeven dragen bij aan de
continuïteit en verbetering van de geteelde producten in termen van opbrengst, productkwaliteit,
gewasgezondheid, duurzaamheid en rentabiliteit.
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
Motivering: De input van gewasbeschermingsmiddelen is het resultaat van het niveau van de vitale
water- en voedingsvoorziening, kasklimaat, weerbaar gewas en management van

gewasbescherming en het handelen in de kas. De BO G&F streeft naar minimaal gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en richt zich derhalve op weerbare en vitale gewassen en
teeltomstandigheden. Kennisontwikkeling naar nieuwe en verbeterde teeltmethoden draagt hier
nadrukkelijk aan bij.
m) de gezondheid van dieren of planten of de voedselveiligheid
Motivering: een vitale water- en voedingsvoorziening, kasklimaat en juiste omgang met energie,
weerbaar gewas en management van gewasbescherming en goede beheersing van ziekten en
plagen, optimale plantengroei resulteert in duurzame producten met een hoge opbrengst van
excellente kwaliteit welke geschikt zijn voor humane consumptie en export.
5.

Geef de periode aan waarvoor de verbindend verklaring wordt gevraagd en motiveer
waarom deze periode is gekozen.

BO moet in ieder geval beschrijven binnen welke periode de onderzoeken worden uitgevoerd. Omdat
op grond art. 6:5 van de Regeling het verzoek tot verbindend verklaring (art. 164-verzoek) én het
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verzoek inzake een financiële bijdrage (art. 165-verzoek) uiterlijk kan worden toegewezen tot en met
31 december 2020, zal de BO een periode moeten aanduiden (voor het verrichten van de onderzoeken
(aangeven begindatum onderzoek en einddatum onderzoek inclusief kennisverspreiding, zal daaraan
voldoen). Het ligt voor de hand in deze omschrijving de connectie te leggen met looptijd van de
financiële bijdrage. BO moet tevens aangeven waarom voor deze periode is gekozen.

De periode waarvoor de verbindendverklaring wordt gevraagd is l januari 2021 tot en met 31
december 2022, zijnde een verlenging van de eerder verleende verbindendverklaring t/m 2020.
Motivering: In 2019 is een verzoek ingediend voor een meerjarige verbindendverklaring, bij voorkeur
4 jaar. Onderhavige aanvraag betreft een verlenging naar de oorspronkelijk gewenste looptijd t/m
2022, en is ten eerste ingegeven door de aard van het verbindend te verklaren voorschrift, te weten
een programma waarin kennisontwikkeling op te doen door uitvoering van onderzoeken de kern
vormt. Zoals beschreven in Hoofdstuk l van het programma Kijk (bijlage l) vereist
kennisontwikkeling over verschijnselen in een open ecosysteem veelal een beoordeling van effecten
op volgtijdelijke teelten en zijn meerjarige proeven nodig om de invloeden van buitenaf (ziekten,
plagen, meteorologische omstandigheden, etc.) te kunnen beoordelen en te kunnen neutraliseren.
Ook vanuit een financieringsoogpunt is een ruime periode van verbindendverklaring gewenst. Het is
het voornemen over een periode van vier jaar (2019 - 2022) jaarlijks een bijdrage te innen op basis
van het areaal glastuinbouw. Deze financieringswijze maakt dat het tarief voor de verplichte financiële
bijdragen beperkt kan blijven en schommelingen in de beoogde basis voor de verplichte financiële
bijdrage (het areaal) worden geneutraliseerd. In september 2019 is slechts goedkeuring verleend t/m
2020 vanwege de looptijd van het iGMO programma. Nu duidelijk is dat in het vervolg iGMO
programma de mogelijkheid van verbindendverklaren behouden blijft, verzoekt de BO G&F om
verlenging naar de gewenste 4-jarige looptijd.
Naast de meer onderzoek inhoudelijke argumenten en argumenten die voortvloeien uit de financiering
van het onderzoek gelden er programmatische argumenten die pleiten voor de gevraagde periode
voor de verbindendverklaring. Om tot programmering van onderzoeken te kunnen komen die recht
doet aan de onderzoeksvragen van het programma is de zekerheid van een beschikbaar budget
gewenst.

II. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder II.
l.

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.
BO beschrijft hier de macro-economische betekenis van het verrichten van onderzoek voor de
marktdeelnemers wier activiteiten verband houden met de producten waarop de onderzoeken zijn
gericht.

De uit hoofde van het programma uit te voeren onderzoeken zijn volgens de BO G&F van algemeen
economisch belang. Dit algemeen economisch belang kan op verschillende niveaus worden benoemd.
Het programma van de BO G&F Nederland en de BO Sierteeltproducten betreft
onderzoeksonderwerpen die betrekking hebben op de basisrandvoorwaarden voor het agrarisch
ondernemen op een glastuinbouwbedrijf. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 2 van het programma. De
resultaten van de onderzoeksprojecten moeten de ondernemer in staat stellen beter onderbouwde
bedrijfsspecifieke keuzen te maken waardoor het verdienmodel en concurrentiepositie wordt versterkt.
Keuzes die kenmerkend zijn voor elke glastuinbouwonderneming en diens verdienmodel, zijn onder
meer keuzes op de terreinen van het optimaliseren van de inrichting van de energievoorziening en het
energiegebruik, de bestrijding resp. het voorkomen van ziekten en plagen en toe te passen
bewerkingen, de inrichting van de waterhuishouding en de dosering van water en voedingsstoffen. Op
deze terreinen noodzaken ook de voortschrijdende eisen van markt en maatschappij tot continue
verbeteringen. Het creëren en in stand houden van een informatierijke omgeving is algemeen
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aanvaard en erkend als bevorderlijk voor het daadwerkelijk benutten van de resultaten van
onderzoeken.

Bovengenoemde productiefactoren zijn voor elke glastuinbouwonderneming basisrandvoorwaarden,
onafhankelijk van de grootte van het bedrijf, kastype of het product dat geteeld wordt. Ze zijn
bepalend voor het eindproduct, de basis voor het verdienmodel. Beter inzicht in deze
basisrandvoorwaarden door de vanuit het Programma opgezette en gefinancierde projecten stellen de
glastuinbouwondernemer in staat om weloverwogen bedrijfsspecifieke keuzes te maken voor het
bereiken en behouden van een optimale bedrijfsvoering en verdienmodel. De resultaten van het
collectief gefinancierde onderzoek naar deze basisrandvoorwaarden gelden daarmee voor elk bedrijf
en hebben een precompetitief karakter.
De onderzoeksresultaten zullen voor iedereen én op hetzelfde moment beschikbaar komen. Het gaat
hier om onderwerpen waarover glastuinbouwondernemers bereid zijn elkaar te informeren en samen
te werken in de kennisontwikkeling. Onderzoek op één enkel individueel bedrijf zal nooit leiden tot
voldoende gegevens om statistisch en wetenschappelijk onderbouwd maatregelen en interventies aan
te bevelen voor dat bedrijf. Dit noodzaakt tot onderzoek op meerdere bedrijven of in een
gestandaardiseerde omgeving om tot concrete en onderbouwde handelingsperspectieven te komen.
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.
De resultaten van het onderzoek moeten de individuele ondernemer is staat stellen beter
onderbouwde bedrijfsspecifieke keuzen te maken waardoor zijn verdienmodel wordt versterkt. De
resultaten van het programma komen gelijkelijk beschikbaar voor aangesloten en niet bij de BO G&F
aangesloten marktdeelnemers. Het maakt voor het te behalen voordeel niet uit of een glastuinder wel
of niet is aangesloten bij de BO G&F.
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),
De verbindend verklaring (I) en het besluit financiële bijdrage (II) zijn alleen van toepassing op
marktdeelnemers die niet zijn aangesloten bij de leden van de BO. Dat betekent dat de BO tevens
moet besluiten en ook in de aanvraag moet aantonen dat marktdeelnemers die door de BO-leden
worden vertegenwoordigd ook juridisch gebonden zijn aan de naleving.

(l) financiële bijdrage
Op grond van de door de BO G&F opgestelde "Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw
Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas" wenst de BO G&F een financiële
bijdrage te vragen aan alle niet bij de leden van de BO G&F aangesloten glastuinbouwondernemingen
groter dan 5000 m2. De bijdrage bedraagt € 350,00 per hectare glastuinbouw. In de regeling is
gedefinieerd voor welke teelten onder glas de regeling geldt. De regeling is als bijlage l bij deze
aanvraag bijgesloten.
De telers die niet via de BO G&F gebonden worden vallen niet onder de één of andere formele groep.
Vermoedelijk zal het bij de niet gebonden deelnemers in de glasgroente een mix zijn van kleinere
bedrijven met glas als nevenactiviteit en grotere bedrijven met eigen afzet.
De deelnemers die via de leden van de BO G&F Nederland gebonden zijn aan het Programma KijK
moeten voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in het programma KijK en bijbehorende regelingen
op basis van de statuten van de leden van de BO G&F Nederland.
De "Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma onderzoek en
innovatie kennis in je Kas" zoals opgenomen als bijlage l bij de onderhavige aanvraag zal door de BO
G&F worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip dat de Minister van LNV de aanvraag inwilligt.
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(2) tariefstructuur en profijt van het programma
Uit bovenstaand punt (l) vloeit, nadat het besluit door de Minister van LNV als bedoeld onder II is
genomen, eenzelfde verplichte financiële bijdrage voor alle glastuinbouwondernemingen voort,
ongeacht of de ondernemer bij de BO G&F is aangesloten. Dit is gerechtvaardigd omdat alle
glastuinbouwondernemers in gelijke mate van de resultaten van het programma (kunnen) profiteren.
Met een systeem van een verplichte bijdrage per hectare wordt geborgd dat glastuinbouwondernemingen met een groter areaal, waarbij het verdienmodel sterker wordt verbeterd door de
resultaten van het onderzoek, meer bijdragen aan het onderzoek. Dit uitgangspunt is ook de reden
dat de bijdrage niet wordt gevraagd van ondernemingen met een areaal kleiner dan 0,5 ha (5000
m2). Deze ondernemingen hebben een bedrijfsstructuur waarbij de onderzoeksresultaten naar
verwachting minder relevant zijn. Ook betreft het een relatief beperkt glastuinbouwareaal met juist
relatief hoge perceptiekosten.
(3) samenhang met de financiering door de BO Sierteeltproducten
Het Programma KijK focust op onderzoek en kennisontwikkeling t.b.v. de totale glastuinbouwsector,
dus zowel de glasgroenteteelt als de bloemisterij onder glas. De BO Sierteelt zal een gelijkluidende
aanvraag indienen, met als bijlagen hetzelfde onderzoeksprogramma en gelijkluidende regelingen
m.b.t. financiering en registratie. De aansturing van het programma zal door de beide BO's
gezamenlijk worden georganiseerd middels een in te stellen Programmaraad Kennis in je Kas. Zie het

programma KijK (bijlage l) in hoofdstuk 4.
(4) kosten programma en bijdrage van de BO G&F.
De bijdrage die de BO G&F levert aan het Programma Kennis in je Kas bedraagt € 1.663.750,- per
jaar. Dit is 55% van de kosten van het totale glastuinbouwprogramma, waaraan de sector bloemisterij
onder glas 45% bijdraagt (zie parallel aanvraag verbindend verklaring BO Sierteelt). Deze verdeling is
gemaakt op basis van de hectareverdeling CBS. In de realisatie kan de verdeling iets afwijken.
Indien gedurende de projectduur zou blijken dat voor de uitvoering van het programma een geringer
budget vereist is dan wordt bijeengebracht uit de verplichte financiële bijdragen, zal de BO G&F
overgaan tot opschorting of beëindiging van het opleggen of innen van de verplichte bijdragen.
Er bestaan op voorhand geen aanwijzingen dat het risico op wanbetaling verschilt tussen marktdeelnemers die op grond van de verbindendverklaring de financiële bijdrage moeten betalen en
marktdeelnemers die hiertoe verplicht zijn omdat zij lid zijn van een lid-organisatie van de BO G&F.
Gelet hierop wordt de doorberekening van de kosten van inning en incasso in gelijke mate
omgeslagen (via de financiële bijdrage) over de bij de leden van de BO G&F aangesloten
glastuinbouwbedrijven en de niet bij de BO G&F aangesloten glastuinbouwbedrijven.
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.
De BO moet aantonen welke van zijn leden de onderzoeken financieren en welke niet; en waarom
niet.

Zie onder 11.3 (2) tariefstructuur en profijt van het programma.
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.

De 80 za/ een overzicht moeten indienen dat aangeeft welke kosten rechtstreeks gemoeid zijn met de
financiering van de onderzoeken (per onderzoeksonderwerp als basis, en met informatie dat
budgetverschuiving binnen de AVV-periode aan de orde kan zijn; uitgaande van de door de BO
onderbouwde stelling dat een ieder in gelijke mate profijt heeft van de resultaten van de verschillende
onderzoeksonderwerpen). Operationele kosten (zoals administratie ten behoeve van inning en
invordering) kunnen onder dergelijke kosten vallen, alsmede de personeelskosten die daarvoor
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moeten worden ingezet. De BO moet die onderdelen van de kosten, dus naast de kosten die direct aan
de uitvoering van onderzoek met kennisverspreiding kleven, dan wel inzichtelijk maken.
Voor de uitvoering van het programma is een benodigd budget begroot van € 3.025.000,- per jaar.
Het aandeel van de BO G&F hierin bedraagt € 1.663.750,- (55%). In onderstaande tabel is een
indicatie gegeven van de besteding per activiteit voor de uitvoering van het totale programma
glastuinbouw, dus inclusief de BO Sierteelt.
Benadrukt wordt dat onderzoeksvragen moeten passen binnen de onderzoeksthema's en er sprake is
van een maximumbudget. Zoals opgemerkt zal, indien gedurende de projectduur zou blijken dat voor
de uitvoering van het programma een geringer budget vereist is dan wordt bijeengebracht uit de
verplichte financiële bijdragen, de BO G&F overgaat tot opschorting of beëindiging van het opleggen of
innen van de verplichte bijdragen benodigd voor de financiering.

2021

(euro)
Onderzoek/kennisverspreidincL
Uitvoeringskosten
Totaal per jaar (max.)

2.750.000
275.000
3.025.000
Totaal

2022
2.750.000
275.000
3.025.000
6.050.000

De verplichte financiële bijdrage (van zowel de bij de leden van de BO G&F aangesloten
marktdeelnemers en de niet bij de BO G&F aangesloten marktdeelnemers) zal uitsluitend worden
benut voor de kosten die het programma met zich meebrengt, dus de kosten van onderzoek en de
verspreiding van de onderzoeksresultaten en de kosten van uitvoering van het programma, zijnde:
kosten van coördinatie van het onderzoek,
kosten van het systeem van registratie van glastuinbouwondernemingen die verplicht zijn de
financiële bijdrage te voldoen,
kosten van de jaarlijkse verzameling van gegevens over de arealen waarover de financiële
bijdrage wordt opgelegd,
kosten van inning en incasso,

kosten van communicatie over het programma en de verplichtingen.
Baten en lasten die verband houden met de exploitatie van de BO G&F zelf worden apart
geadministreerd van de baten en lasten die betrekking hebben op het programma.
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.

Dit overzicht zou kunnen aansluit bij het overzicht van punt 5 (kan dus hetzelfde totaaloverzicht zijn).
Zie ook het antwoord onder 5. Leden van de leden van de BO G&F én niet bij de BO G&F aangesloten
marktdeelnemers betalen een gelijk tarief van € 350,- / ha glas.
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.
Ook dit overzicht (begroting) zou kunnen aansluiten bij het overzicht van punt 5. Er zou dus één soort
begroting moeten komen die de punten 5, 6 en 7 afdekt, maar waar wel de afzonderlijke informatie
zoals gevraagd in de punten 6 en 7 wordt aangeduid.
Bij vraag 1.3 is aangegeven dat de marktdeelnemers die zijn aangesloten bij de leden van de BO G&F
(gemeten naar areaal) representatief zijn voor - afgerond - 75,3% van het totaal. Op basis van dit
percentage en van het aandeel van de bijdrage van de BO G&F in de financiering van het gezamenlijke
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programma (begroot op € 1.663.750,- per jaar (zie vraag 11.3) bedragen de aandelen gefinancierd
door aangesloten en niet-aangesloten marktdeelnemers:
- aangeslotenen: 75,3% * € 1.663.750,- = € 1.252.804,-.
- niet-aangeslotenen: 24,7% * € 1.663.750,- = € 410.946,-.

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.
Uitgangspunt voor de naleving van de verplichting tot afdracht van de financiële bijdragen uit hoofde
van de "Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. gezamenlijk programma
onderzoek en innovatie Kennis in je Kas" is een deugdelijk bestand van - voor de BO G&F glastuinbouwbedrijven met glasgroenten producten. Hiervoor is een registratieverplichting van belang
(zie UI).
Uitgaande van het beschikbaar hebben van een zo volledig mogelijk bestand van bijdrageplichtigen is
het van belang een juist beeld te krijgen van de grondslag voor de verplichte bijdrage (oppervlakte
kas voor primaire productie van glasgroente). Op basis van de opgaven van de
glastuinbouwondernemingen, zal de nota voor de verplichte financiële bijdragen worden toegezonden.
Vanzelfsprekend zal één en ander vergezeld gaan van informatie over achtergrond van de financiële
bijdrage en het (verplichte) karakter van de bijdrage.
Het toezicht op de naleving van de verplichte afdracht zal de Stichting Kennis in je Kas (opgericht 22
augustus 2019; KvK 62079255) , namens de BO G&F, administratief uitvoeren. Vanzelfsprekend zal
een financiële administratie worden gevoerd waarin de betaling van vorderingen wordt gemonitord. Bij
uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn, zal actief worden gerappelleerd en gemaand en,
indien nodig, tot incasso worden overgegaan. Voor het incassotraject zal - waar nodig - een beroep op

de deurwaarder worden gedaan. Deze zal worden ingeschakeld voor de advisering over stappen
gericht op een zo groot mogelijke kans op succes en voor de uitvoering.
Ten aanzien van de naleving zal geen onderscheid worden gemaakt tussen marktdeelnemers die zijn
aangesloten bij leden van de BO G&F en niet-aangesloten marktdeelnemers.
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).
De "Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw gezamenlijk programma onderzoek en
innovatie Kennis in je Kas" voorziet in sancties bij niet betaling (§ 3.2). Samengevat voorziet
genoemde regeling in sancties in de vorm van het in rekening brengen van wettelijke rente over het
niet betaalde bedrag. Voorts zullen de invorderingskosten voor rekening komen van de schuldenaar.
De BO G&F kiest er i.v.m. draagvlak voor om geen boetes te hanteren, maar te volstaan met

genoemde kostendoorberekening bij de invordering.
In de "Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland
2019-2022" is opgenomen dat bij niet nakoming een boetebeding kan worden ingeroepen uit hoofde
van wanprestatie (art. 6:91 e.v. BW).

Bij de toepassing van de sancties zal geen onderscheid worden gemaakt tussen marktdeelnemers die
zijn aangesloten bij leden van de BO G&F en niet-aangesloten marktdeelnemers.
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.
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Voor de uitvoering en de handhaving bij niet bij de erkende organisatie aangesloten marktdeelnemers
/s het van belang dat de erkende organisatie inzicht heeft in welke marktdeelnemers tot de naleving
van het verbindend verklaarde voorschrift gehouden zijn. Daartoe kan de erkende organisatie het
verzoek tot verbindend verklaring vergezeld doen gaan van een verzoek tot het verbindend verklaren
van een verplichte registratie voor niet bij de erkende organisatie aangesloten marktdeelnemers op
wie het voorschrift van toepassing is verklaard. Dit betekent dat niet-aangesloten marktdeelnemers
zich voor een bepaalde peildatum bij de betrokken organisatie moeten melden.
Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 20192022.
De BO G&F verzoekt de Minister van LNV op grond van artikel 5:1 van de Regeling producenten- en
brancheorganisaties tevens te besluiten dat de "Regeling verplichte registratie en
gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019-2022", zoals opgenomen als bijlage 2
bij de onderhavige aanvraag, van toepassing is op ondernemers als bedoeld in paragraaf 2, eerste lid,
van laatstbedoelde regeling die geen lid zijn van Glastuinbouw Nederland of haar leden of van
Vereniging GroentenFruitHuis of haar leden.
De "Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 20192022", zoals opgenomen als bijlage 2 bij de onderhavige aanvraag, zal door de BO G&F worden
vastgesteld uiterlijk op het tijdstip dat de Minister van LNV de aanvraag inwilligt.
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 verbindend verklaring voor marktdeelnemers die niet bij de BO G&F zijn
aangesloten en eveneens op - in casu - de markt voor glasgroenteproducten binnen de Europese Unie

opereren. Deze marktdeelnemers krijgen, onder dezelfde voorwaarden als bij de BO G&F 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
glasgroente producten. Het versterkt de basisrandvoorwaarden waarbinnen de ondernemer zijn
bedrijfsspecifieke keuzen maakt. 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 glasgroentekolommen: onderwerpen met een
gedeeld belang en een gedeelde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van energie,
gewasbescherming en plantgezondheid, water- en emissiebodemweerbaarheid.
c. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek de goede werking van de marktordening
niet in gevaar brengt.
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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.
Binnen het programma draait het om de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de
basisrandvoorwaarden waardoor de glastuinbouwondernemer beter onderbouwde bedrijfsspecifieke
keuzen kan maken met positieve gevolgen voor zijn verdienmodel.
Het doel is om het energiegebruik te verduurzamen, de plantgezondheid, voeding en bemesting te
verbeteren, de belasting naar het milieu te minimaliseren en de kwaliteit en het rendement van de
glastuinbouw te verhogen. Het voorschrift (onderzoeken) richt zich dus op factoren die de
basisrandvoorwaarden vormen om glastuinbouw in Nederland toekomstgericht te kunnen laten
plaatshebben. Het voorschrift ondersteunt daarmee de doelstellingen van het GLB en met name de
doelstelling opgenomen in artikel 39, lid l, onder a) van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (".... de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische
vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwproductie als een
optimaal gebruik van de productiefactoren, met name de arbeidskrachten, te verzekeren;").
Er vindt geen concurrentieverstoring plaats: de financiering heeft plaats naar rato van de bijdrage die
het programma levert aan het verdienmodel van de glastuinbouwondernemer: er is sprake van een
tarief per hectare. Het enige mogelijke concurrentieverstorende element is dat de resultaten van het
programma openbaar beschikbaar zijn en dus -weliswaar met enige vertraging- ook toegankelijk zijn
voor derden (bijvoorbeeld buitenlandse glastuinbouwondernemers) die niet hebben bijgedragen aan
de financiering. Hierbij kan worden aangetekend dat het onderzoek zich richt op de glastuinbouw in de
Nederlandse context.

e. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek niet tot vaststelling van prijzen of quota
leidt.
Het vaststellen van prijzen of quota is geen onderdeel van het programma.
ƒ. 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 voorschrift (onderzoeken) en de beoogde financiering veroorzaken geen discriminatie:
het richt zich op gewasoverschrijdende onderzoeksonderwerpen binnen de Nederlandse
glastuinbouw en discrimineert daarmee niet tussen glastuinbouwondernemers;
de resultaten zijn - zonder discriminatie - publiek beschikbaar;
binnen de beoogde financiering dragen alle glastuinbouwondernemingen naar rato van hun areaal
bij.
Ook schakelt het programma de concurrentie op de markten binnen de Unie niet uit: het programma
heeft geen noemenswaardige invloed op het aantal aanbieders (glastuinbouwondernemingen). Met de
resultaten van het onderzoek kan het marktaanbod wel kwalitatief worden verbeterd. De resultaten
van dit onderzoek zijn, hoewel gericht op de onderwerpen binnen de context van de Nederlandse
glastuinbouw, eveneens publiek beschikbaar voor andere glastuinbouwondernemingen binnen de EU.
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.
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Met name voor het kunnen opleggen van de financiële bijdragen is een bestand van bijdrageplichtigen
noodzakelijk. Voor zover de Uitvoeringsorganisatie, namens de BO G&F, de beschikking krijgt over
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal de Uitvoeringsorganisatie
voldoen aan de vereisten van deze wet.

Er is aanvrager geen ander communautair of nationaal voorschrift bekend, waarmee de verbindend te
verklaren maatregelen onverenigbaar zouden zijn.

h. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek geen inbreuk maakt op
de ondernemersvn'jheid,

Het programma levert kennis op voor de glastuinbouwondernemer/onderneming. De baten van het
programma worden gevormd door kennis die op toegankelijke wijze door de BO G&F wordt verspreid.
Het voorschrift (onderzoeken en financiering) brengt slechts beperkte verplichtingen, en daarmee een
inbreuk op de ondernemersvrijheid, met zich mee in de vorm van geringe administratieve
verplichtingen (zoals registratie en opgave areaal) en in de vorm van de betaling van de financiële
bijdrage. Deze verplichtingen die op de betrokken glastuinbouwondernemingen komen te rusten zijn
volgens de BO G&F ten minste evenredig met de baten van het programma.
/'. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek doelmatig is.
Het programma richt zich op onderzoeksonderwerpen (energie, plantgezondheid/gewasbescherming,
water en emissie kringloop) die volgens de leden van de BO G&F van belang zijn voor de gehele
glastuinbouwsector en alle glastuinbouwondernemers en hun bedrijven, ongeacht hun gewas. Een
dergelijk programma - dat zich richt op de basisrandvoorwaarden voor de door alle
glastuinbouwondernemingen te maken bedrijfsspecifieke keuzen - is niet goed denkbaar op het niveau
van een glastuinbouwbedrijfofeen beperkt collectief van glastuinbouwbedrijven. Door de gehele
glastuinbouwsector te kunnen betrekken bij het programma en de financiering ontstaat een zo breed
mogelijk draagvlak, waardoor een inspanning op een zinvolle schaalgrootte en met professionele
begeleiding mogelijk wordt en tegen een beperkte financiële bijdrage per individuele
glastuinbouwonderneming. De resultaten van het programma staan ter beschikking van alle
individuele glastuinbouwondernemers.
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