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:

Stichting AVINED (AVINED)

Naam van contactpersoon

Ir. B.M. Dellaert

Postadres:

Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein

Bezoekadres:

Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein

Telefoonnummer

088 – 998 43 40

E-mailadres:

bdellaert@avined.nl

Website

www.avined.nl

Nummer KvK

59546247

Datum erkenning

10 november 2020

Betreft het een verlenging van een
eerdere verbindend verklaring?

Ja/Neen

Indien ‘Ja’ datum (dd-mm-jjjj) van
verbindend verklaring

n.v.t.

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 brancheorganisaties AVINED1 (hierna: BO) tot:
I.
verbindend verklaring door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV)
van de “Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector” (hierna: Agenda)
overeenkomstig artikel 5:1 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties (hierna:
Regeling) en ter uitvoering van artikel 164, eerste lid, van de integrale Gemeenschappelijke
Marktordenings-verordening (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 Regeling verplichte
financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse Pluimveesector
(hierna: Financiële regeling), periodiek een financiële bijdrage af te dragen aan de BO ter
financiering van de onderzoeken die betrekking hebben op de in de Agenda uitgewerkte
onderzoeksthema’s overeenkomstig de periodiek door de bij de BO aangesloten
marktdeelnemers, aan de BO af te dragen financiële bijdrage ter financiering van de hiervoor
bedoelde onderzoeken.
De in de vorige alinea bedoelde bij de BO aangesloten marktdeelnemers zijn de leden van de in
het bestuur van de BO vertegenwoordigde dragende organisaties: de Algemene Nederlandse
Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (hierna: ANEVEI), de Centrale
Organisatie Broedeieren en Kuikens (hierna: COBK), de Nederlandse Organisatie van
Pluimveehouders van de Drie Centrale Landbouworganisaties (hierna: NOP), de Nederlandse
Vakbond
van
Pluimveehouders
(hierna:
NVP),
Vereniging
van
de
Nederlandse
Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI), en de leden van de lid-organisaties van Land- en
Tuinbouworganisatie Nederland (hierna: LTO Nederland), 2 voor zover dit ondernemers betreft
als bedoeld in paragraaf 1 van de Financiële regeling.
De in de vorige alinea bedoelde niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers zijn ondernemers
als bedoeld in paragraaf 1 van de Financiële regeling die geen lid zijn van de dragende
organisaties.
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 overeenkomstig de
Financiële regeling en de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeksen innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector (hierna: Registratie regeling), te registreren 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.
Algemeen
De Agenda is opgesteld en wordt uitgevoerd door de brancheorganisatie AVINED (hierna: BO). De
financiering komt uit de bijdragen van de aangesloten marktdeelnemers en via de verbindend verklaring,
door de niet bij de BO aangesloten markt-deelnemers.
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Vermeld de naam van de erkende brancheorganisatie.
Geef aan uit welke leden de BO bestaat en op welke wijze zij de marktdeelnemers in de BO vertegenwoordigen.

2

I.

Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder I.

1.
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
waar de onderzoeken worden beschreven.
De BO werkt vanuit de Agenda aan onderzoek naar de basisrandvoorwaarden die nodig zijn ter verbetering
van het verdienmodel van de pluimveehouder. De Agenda richt zich op de volgende onderzoeksonderwerpen:

Milieu en circulariteit;

Diergezondheid en dierenwelzijn;

Voedselveiligheid en volksgezondheid
In hoofdstuk 2 van de Agenda worden de onderzoeksonderwerpen beschreven. De uit te voeren onderzoeken
zullen steeds binnen deze onderwerpen passen.
Bijzondere en spoedeisende onderzoeksvragen kunnen worden opgeworpen door ziekten en contaminaties
die snel om nieuwe en toepasbare kennis vragen. Ook voor dergelijke onderzoeksvragen biedt de Agenda
ruimte. Hiertoe oormerkt de BO jaarlijks een calamiteitenbudget (circa 5% van het budget), dat indien
onbenut jaarlijks vrijvalt voor onderzoek zoals in dit programma bedoeld. Deze mogelijkheid vergroot de
effectiviteit en daarmee het resultaat van het programma.
Het vergroten van de kennis over- en het inzicht in de basisrandvoorwaarden betekent dat een
pluimveehouder zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan onderbouwen en beter kan inspelen op de
(export)markt en het maatschappelijk draagvlak. Dit draagt direct bij aan de toekomstbestendigheid van de
pluimveehouder die zonder onderzoek naar de basisrandvoorwaarden, op termijn zijn bestaansrecht verliest.

Deze basisrandvoorwaarden hebben daarnaast ook effect op de bedrijfsvoering van de verwerkende schakels.
Het bepaalt ook de kwaliteit van de producten die de slachterijen, pakstations en eierverwerkers afzetten op de
markt.
Het onderzoek naar de basisrandvoorwaarden is dusdanig veelzijdig dat iedere pluimveehouder, in
verhouding tot zijn bijdrage, de benodigde informatie (kennis over- en inzicht in de basisrandvoorwaarden)
kan halen uit de onderzoeken die worden geïnitieerd vanuit de Agenda. De Agenda loopt vanaf het moment
van inwerkingtreding van de verbindend verklaring van de Agenda en bijbehorende regelingen (AVV) tot en
met 31 december 2027. Gedurende deze periode wordt onderzoek uitgevoerd op de onderzoeksonderwerpen
die in de Agenda zijn beschreven. De brancheorganisaties voor de Nederlandse pluimveesector willen
hiermee kennis ontwikkelen, die de Nederlandse pluimveehouder in staat stelt zijn verdienmodel te
verbeteren.

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.
De BO handelt in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en afzet van
(leg)pluimvee, broedeieren, (vlees- en slacht)pluimvee, pluimveevlees(producten), eieren en eiproducten.
De Agenda is opgesteld voor de ondernemers in de sector eieren en pluimveevlees. In de sector
pluimveevlees richt de Agenda zich op de producten:

broedeieren;

levend pluimvee (kippen, eenden en vleeskalkoenen);

vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee.
In de sector eieren richt de Agenda zich op de producten:
broedeieren;
levend pluimvee (kippen);
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eieren van pluimvee in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt;
vaccineieren;
vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee en eieren.
De onderzoeksonderwerpen zijn geselecteerd en onderverdeeld naar de wijze van ondersteuning van de
basisrandvoorwaarden. De onderzoeksonderwerpen maken geen onderscheid in pluimveehouders die
pluimvee houden voor de productie van (broed)eieren, pluimveevlees of actief zijn in de reproductiefase.
De verwerkende keten profiteert naar rato mee van meer kennis en inzicht in de basisrandvoorwaarden en
de verbeterde mogelijkheden van de pluimveehouder om zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter te onderbouwen
en daarmee het eindproduct te verbeteren en draagvlak te houden. De mogelijkheden om beter in te kunnen
spelen op de (export)markt en het maatschappelijk draagvlak zijn ook voor de verwerkende keten van grote
waarde.
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 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.
Via een representativiteitstoets is vastgesteld dat de BO via de bij de dragende organisaties aangesloten
marktdeelnemers die kwalificeren als producent van de hiervoor onder 2 bedoelde producten, een aandeel
vertegenwoordigt van 83% in de sector eieren en 87% in de sector pluimveevlees.
De BO voldoet met dit percentage aan het criterium als bedoeld in artikel 164, lid 3, onder a, ii) iGMO: de
BO is voldoende representatief omdat zij via de dragende organisaties meer dan 2/3 e
aandeel
vertegenwoordigt van de Nederlandse productie, verwerking en afzet van pluimvee, broedeieren, eieren,
respectievelijk (vlees- en slacht)pluimvee en pluimveevlees(producten).
De geledingen in de verwerking en afzet van pluimvee (vlees- en slachtpluimvee en pluimveevleesproducten)
dragen privaat bij aan de onderzoek- en innovatieagenda.
De onderzoeksrapportage is als bijlage 3 bij dit formulier gevoegd.
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.
De Agenda heeft door de samenhang van de geselecteerde onderzoeksonderwerpen gekoppeld aan
kennisverspreiding en de registratie en verwerking van bedrijfsgebonden marktstatistieken, direct en indirect
betrekking op meerdere doelen uit artikel 164, vierde lid, van de iGMO. De na te streven doelen zijn nader
onderbouwd in de Agenda.
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d. Afzet
De Agenda gaat uit van onderzoeken naar de basisrandvoorwaarden die nodig zijn voor een goede productie
van de producten waar de Agenda zich op richt en om de pluimveehouders toekomstbestendig te houden op
zowel economisch als maatschappelijk gebied. Het vergroten van de kennis over- en inzicht in de
basisrandvoorwaarden betekent dat een pluimveehouder zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan
onderbouwen. Dit heeft een direct effect op het verdienmodel. De onderzoeks- en innovatieprojecten zorgen
voor het behoud van de voorsprong in kennis over het produceren van hoogwaardige producten en de
daarmee samenhangende afzet en afzetmogelijkheden voor de pluimveehouder en de exportpositie van de
Nederlandse pluimveesector in zijn algemeenheid.
e. Milieubescherming
In de Agenda zijn milieu en circulariteit opgenomen als onderzoeksonderwerpen waarbinnen onderzoeks- en
innovatieprojecten worden opgezet en gefinancierd. Het verminderen van emissies houdt rechtstreeks
verband met het doel milieubescherming. Het vergroten van kennis en inzicht in de basisrandvoorwaarden
die verband houden met milieumanagement en milieubescherming zijn in het licht van de milieueisen die
worden gesteld aan het houden van pluimvee, van essentieel belang voor de door de pluimveehouder te
maken bedrijfsspecifieke keuzes en zijn verdienmodel. De keuzes over het milieumanagement hebben direct
invloed op productiefactoren zoals de wijze van houden van het pluimvee (kwaliteit van huisvesting, het
stalklimaat, de kwaliteit van het voer en het drinkwater), het diergericht management (verzorging, hygiëne,
preventieve diergezondheidszorg),de keuze over de dierenwelzijns-situatie op het pluimveebedrijf en de
omgeving (stalemissies).
h. Onderzoek met het oog op de valorisatie van de producten, met name via nieuwe gebruiksmogelijkheden die de volksgezondheid niet in gevaar brengen
Binnen het budget voor de onderzoeksonderwerpen in de Agenda is budget gereserveerd voor onderzoeksen innovatieprojecten die kennis omzetten naar voor de pluimveehouder commercieel haalbare producten,
processen of diensten. Het is voor de pluimveehouder van belang dat de beschikbare en nieuw te verkrijgen
kennis en inzichten in de basisrandvoorwaarden, ook daadwerkelijk gebruikt en toegepast kunnen worden.
Het is immers ons doel om verdere verbetering te bewerkstelligen op onder meer de onderwerpen
diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid, effecten op het milieu en
keteninnovatie. Valorisatie draagt daarnaast bij aan maatschappelijk draagvlak en daarmee aan het
verdienmodel van de pluimveehouder.
i. Studies om de productkwaliteit te verbeteren
Verbeteringen op onderwerpen als voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn, is indirect ook een
verbetering van de productkwaliteit. De pluimveesector streeft naar pluimveehouders die verantwoord
produceren (de productie en het gebruik van gezond en duurzaam pluimvee en de productie van
pluimveeproducten met een hoog kwaliteitsniveau).
m. De gezondheid van dieren of de voedselveiligheid
De gezondheid van dieren en de voedselveiligheid zijn vanwege de invloed die deze onderwerpen hebben op
de basisrandvoorwaarden van de pluimveehouder verwerkt in de onderzoeksonderwerpen diergezondheid
en dierenwelzijn alsmede voedselveiligheid en volksgezondheid. De onderzoeken die betrekking hebben op
een betere borging van dierenwelzijn en verlaging van het antibioticagebruik houden (in)direct verband met
de gezondheid van dieren. Kennisverspreiding over de resultaten en de uitgewerkte handvaten hebben
daarnaast ook in zekere mate betrekking op de gezondheid van dieren. Voedselveiligheid is hieraan direct
gelinkt door het realiseren van een verhoogde kwaliteit (broed)ei en pluimvee door verbeterde
productiesystemen en door de aanpak van antibioticaresistentie.
5.
Geef de periode aan waarvoor de verbindend verklaring wordt gevraagd en motiveer
waarom deze periode is gekozen.
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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 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 BO vraagt een verbindend verklaring aan voor de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van
de AVV tot en met 31 december 2027. Gedurende deze periode wordt onderzoek uitgevoerd op de
onderzoeksonderwerpen die in de Agenda zijn beschreven.
Motivering: Het verzoek om een meerjarige verbindendverklaring is ten eerste ingegeven door de aard van
het verbindend te verklaren voorschrift, te weten een agenda waarin kennisontwikkeling door onderzoek de
kern vormt. Het effect van een bedrijfsspecifieke of sector overkoepelende keuze is soms seizoensafhankelijk en heeft vaak langere tijd nodig om zich uit te kristalliseren. Ook zijn effecten van een
bedrijfsspecifieke keuze soms afhankelijk van voor- of opvolgende schakels in de keten, waardoor
onderzoeken een langere doorlooptijd kennen. Daarnaast geldt dat gezien de met de Agenda nagestreefde
doelen, bepaalde resultaten nader onderzoek vergen en kunnen onderzoeken arbeidsintensief zijn. De
einddatum 31 december 2027 is mede gekozen, omdat dit de verwachte looptijd is van het nieuwe GLB.
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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.
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 de Agenda uit te voeren onderzoeken en innovatieprojecten zijn volgens de BO van
algemeen economisch belang. Dit algemeen economisch belang kan op verschillende niveaus worden
benoemd.
De Agenda betreft onderzoeksonderwerpen die betrekking hebben op de basisrandvoorwaarden voor het
agrarisch ondernemen van pluimveehouders. Deze zijn nader beschreven in de Agenda. De resultaten van
de onderzoeksprojecten moeten de ondernemers in staat stellen beter onderbouwde bedrijfsspecifieke
keuzen te maken waardoor het verdienmodel wordt versterkt.
Pluimveehouders houden kippen voor de productie van (broed)eieren of pluimveevlees dan wel het
(op)fokken van dieren voor de volgende schakel in de keten. De pluimveehouder verdient zijn inkomen met
de verkoop van geproduceerde (broed)eieren of pluimvee. De keuzes die kenmerkend zijn voor elke
pluimveehouder en diens verdienmodel, zijn onder meer keuzes in de wijze van houden van het pluimvee
(kwaliteit van huisvesting, het stalklimaat, de kwaliteit van het voer en het drinkwater), diergericht
management (verzorging, hygiëne, preventieve diergezondheidszorg) en milieumanagement. De minder
voor de hand liggende keuzes zoals mogelijke harmonisatie van data-uitwisseling met het oog op afzet- en
productinnovatie en keuzes met betrekking tot het maatschappelijk speelveld (nationaal en internationaal)
zijn net zo bepalend voor een optimale bedrijfsvoering en het verdienmodel van de pluimveehouder.
Bovengenoemde productiefactoren zijn voor elke pluimveehouder basisrandvoorwaarden, onafhankelijk van
de grootte van het bedrijf, het staltype of het soort pluimvee dat gehouden wordt. Ze zijn bepalend voor het
eindproduct, de basis voor het verdienmodel van de pluimveehouder. Deze basisrandvoorwaarden hebben
daarnaast ook effect op de bedrijfsvoering van de verwerkende schakels. Het bepaalt ook de kwaliteit van
de producten die de slachterijen, pakstations en eiverwerkers afzetten op de markt. Beter inzicht in deze
bedrijfsspecifieke keuzes en basisrandvoorwaarden door de vanuit de Agenda opgezette en gefinancierde
projecten, stellen de pluimveehouder in de gelegenheid om op basis van deze weloverwogen bedrijfsspecifieke keuzes een optimale bedrijfsvoering en verdienmodel te bereiken en te behouden. De resultaten
van het collectief gefinancierde onderzoek naar deze basisrandvoorwaarden gelden daarmee voor elk bedrijf
en hebben een precompetitief karakter.
Onderzoek op één enkel individueel bedrijf zal nooit leiden tot voldoende gegevens om statistisch
onderbouwd maatregelen en interventies aan te bevelen voor dat bedrijf. Dit vraagt daarom om onderzoek
op meerdere bedrijven of in een gestandaardiseerde omgeving waar uiteindelijk concrete handelingsperspectieven voor de individuele pluimveehouder naar voren komen. Voor alle individuele pluimveehouders
zijn de basisrandvoorwaarden van belang voor hun bedrijfsvoering. Er zijn afhankelijk van de
bedrijfsstrategie verschillende bedrijfsspecifieke keuzes te maken. Meer inzicht in de basisrand-voorwaarden
betekent dat de pluimveehouder zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan onderbouwen. Dit vraagt kennis en
kunde bij de pluimveehouder over de verschillende basisrandvoorwaarden die met elkaar interacteren of
relatief nieuw zijn.
Pluimveehouders en de verwerkende ketens kunnen wensen voor onderzoek en innovatie indienen en
zich uitspreken over prioriteit. Via klankbordgroepen met sectorgenoten worden wensen besproken en
voorgelegd aan adviescommissies en vervolgens aan het bestuur die het programma voor het
betreffende jaar vaststelt. Meerjarige projecten worden ondersteund door een begeleidingscommissie
waarin pluimveehouders en de verwerkende keten zitting hebben die belang hebben bij het onderzoek.
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De onderzoeksresultaten zullen voor iedereen én op hetzelfde moment toegankelijk worden via vakmedia,
AVINED en de betrokken onderzoeksinstellingen. Het gaat hier om onderwerpen waarover ondernemers
bereid zijn elkaar van informatie te voorzien. Ze zijn van oudsher voor iedereen van belang en beïnvloeden
sterk het inkomen van het bedrijf. Door de voortschrijdende eisen van markt en maatschappij moeten er
continu verbeteringen worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering.
Onderzoek naar het inzichtelijk maken van interacties en concrete handelingsperspectieven voor de
pluimveehouder faciliteert het maken van goed onderbouwde bedrijfsspecifieke keuzes. Deze keuzes zijn
zeer bepalend voor het verdienmodel van individuele ondernemers.
Zonder dit onderzoek verliest een pluimveehouder dan wel pluimveebedrijf op termijn zijn bestaansrecht.
Kwaliteit en productie blijven dan achter en het verdienmodel wordt ondermijnd. Dit geldt ongeacht het
afzetkanaal van de (broed)eieren of het pluimvee (nationale of internationale markt) of dat er geproduceerd
wordt voor de reguliere markt of voor een niche-concept.
Op macro-economisch niveau leveren kennisontwikkeling en –verspreiding en innovatie een bijdrage aan
economische groei.
Het algemeen economisch belang voor de verwerkende keten is reeds verder onderbouwd onder I.2.
Het bovenstaande wordt onderschreven in het door het LEI opgestelde Essay Kennisinfrastructuur
Pluimveesector. Dit document is als bijlage 4 bijgevoegd.

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.

Het onderzoek naar de onder punt 1 genoemde basisrandvoorwaarden is dusdanig veelzijdig, dat iedere
pluimveehouder de benodigde informatie eruit kan halen, in verhouding tot zijn bijdrage. Welke informatie
de pluimveehouder gebruikt, is afhankelijk van zijn bedrijfsopzet en werkwijze, dat veel meer omvat dan
alleen het onderscheid regulier/biologisch. Het maakt voor het te behalen voordeel niet uit of een
pluimveehouder, slachterij, pluimveevleesverwerker of broederij wel of niet is aangesloten bij de BO.
De resultaten van het onderzoek moeten de individuele ondernemer in staat stellen beter onderbouwde
bedrijfsspecifieke keuzes te maken waardoor zijn verdienmodel wordt versterkt. De resultaten van de Agenda
komen gelijkelijk beschikbaar voor wel en niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers. De plaats van het
onderzoek en de relatie met het verdienmodel van de individuele ondernemer zijn uitgebreider toegelicht in
de inleiding van de Agenda.
Het voordeel voor de niet bij de BO aangesloten individuele marktdeelnemers in de verwerkende keten, is
reeds onderbouwd onder I.2.
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.
1. Financiële bijdrage
Op grond van de door de BO opgestelde Financiële regeling, wordt de financiële bijdrage voor alle
marktdeelnemers (ondernemers als bedoeld in de Financiële regeling) vastgesteld volgens een vastomlijnd
kader. In deze regeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen wel en niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers.
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De Financiële regeling zal door de BO, voor de bij de BO aangesloten marktdeelnemers, worden vastgesteld
uiterlijk op het tijdstip dat de Minister van LNV de aanvraag van de verbindend verklaring inwilligt.
Na verbindend verklaring van de Agenda en de regelingen die daar onderdeel vanuit maken, worden ook de
marktdeelnemers die zijn aangesloten bij de dragende organisaties van de BO, gehouden de voorschriften
na te leven en financiële bijdragen te voldoen. Hiertoe is in de statuten van de lid-organisaties van LTO
Nederland een bepaling opgenomen op basis waarvan de lid-organisaties van LTO Nederland, hun leden
kunnen binden aan de verbindend verklaarde Agenda en de daaruit voortkomende voorschriften en financiële
bijdragen. De andere dragende organisaties hebben deze verplichting van hun leden vastgesteld in door de
Algemene Ledenvergadering van deze dragende organisaties vastgestelde reglementen. De binding van de
leden van LTO Nederland wordt nader bewerkstelligd door de overeenkomst die wordt gesloten tussen de
BO en LTO Nederland.
Voor niet aangesloten marktdeelnemers beoogt de BO te komen tot een verplichte financiële bijdrage door
middel van verbindend verklaring door de Minister van LNV.
2. Tariefstructuur en profijt van de Agenda
Uit bovenstaande punt (1.) vloeit, nadat het besluit door de Minister van LNV als bedoeld onder II is
genomen, eenzelfde verplichte financiële bijdrage voor alle relevante marktdeelnemers (ondernemers als
bedoeld in de Financiële regeling) ongeacht of zij bij de BO zijn aangesloten. Dit is gerechtvaardigd omdat
alle pluimveehouders, kuikenbroederijen, fokbedrijven, pakstations en eiverwerkende bedrijven in gelijke
mate van de resultaten van de Agenda profiteren. Het onderzoek naar de basisrandvoorwaarden is dusdanig
veelzijdig, dat iedere pluimveehouder de benodigde informatie eruit kan halen, in verhouding tot zijn
bijdrage. Welke informatie de pluimveehouder gebruikt, is afhankelijk van zijn bedrijfsopzet en werkwijze,
dat veel meer omvat dan alleen het onderscheid regulier/biologisch. Daarbij zijn er ook geen verschillen
tussen een pluimveehouder die wel of niet is aangesloten bij de BO.
Het maakt verder geen verschil of een pluimveehouder pluimvee houdt voor de productie van (broed)eieren
of pluimveevlees. Een tarief per (broed)ei of dier is logisch, omdat de extra verdiensten door onderzoek recht
evenredig is met het aantal (broed)eieren of dieren.
De tariefstructuur is opgebouwd in 3 stappen.
i. Vanwege de onderlinge samenhang zijn in
marktdeelnemers gedefinieerd:
a. reproductie vleespluimvee;
b. vleeskuikens;
c. vleeskalkoenen;
d. vleeseenden;
e. reproductie legpluimvee
f. legpluimvee
g. verwerking en verhandeling van eieren.
ii.

de

Financiële

regeling,

zeven

categorieën

De kosten van onderzoeks- en innovatieprojecten die overstijgend zijn over één of meerdere van
deze categorieën, worden procentueel verdeeld naar rato van het belang dat deze categorieën
hebben bij het desbetreffende project. Deze procentuele verdeelsleutel wordt vastgesteld door de
BO na raadpleging van de AVINED adviescommissies praktijkonderzoek en pluimveegezondheidszorg. Deze procedure is nader omschreven in bijlage II van de Financiële regeling (bijlage 5).

iii. De verdeling van de kosten binnen bovengenoemde deelsectoren worden verdeeld op basis van een
wegingscoëfficiënt, zijnde een procentuele verdeelsleutel gebaseerd op productiewaarde en aantallen
dieren of ingelegde eieren.
3. Kosten Agenda en bijdrage van de BO
De bijdrage aan de Agenda bedraagt voor de totale projectduur
maximaal € 2.500.000 euro per jaar.
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Indien gedurende de projectduur zou blijken dat voor de uitvoering van de Agenda een geringer budget
vereist is dan wordt bijeengebracht uit de verplichte financiële bijdragen, zal de BO overgaan tot verlaging,
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 verbindend verklaring de financiële bijdrage moeten betalen en marktdeelnemers die
hiertoe verplicht zijn, omdat zij lid zijn van een dragende organisatie van de BO. 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 aangesloten marktdeelnemers en de niet bij de BO aangesloten
marktdeelnemers.

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.
Dragende organisatie NEPLUVI vertegenwoordigt de slachterijen en pluimveeverwerkers. Gezien de hoge
organisatiegraad heeft deze dragende organisatie ervoor gekozen via private financiering bij te dragen in
de voor hun relevante onderzoeken in de Agenda.
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 BO zal 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 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 de Agenda is een benodigd budget begroot van maximaal € 2,5 miljoen per jaar. In
onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de besteding per activiteit voor de uitvoering van de Agenda.
Voorts geldt dat indien blijkt dat het begrote budget voor een project niet behoeft te worden ingezet, of
wanneer uit voortschrijdend inzicht blijkt dat het niet verstandig is het project in de oorspronkelijk
geformuleerde opzet voort te zetten, dit voor andere onderzoeks- en innovatieprojecten binnen de Agenda
kan worden ingezet. Besluitvorming hiertoe zal plaatsvinden in het bestuur van de BO, op advies van de
AVINED adviescommissie praktijkonderzoek of adviescommissie pluimveegezondheidszorg. Deze procedure
is nader omschreven in bijlage II van de Financiële regeling (bijlage 5).
Benadrukt wordt dat onderzoeks- en innovatieprojecten moeten passen binnen de onderzoeksonderwerpen
en er sprake is van een maximumbudget. Zoals opgemerkt zal, indien op enig moment zou blijken dat voor
de uitvoering van de Agenda een geringer budget vereist is dan wordt bijeengebracht uit de verplichte
financiële bijdragen, de BO overgaat tot verlaging, opschorting of beëindiging van het opleggen of innen van
de verplichte bijdragen benodigd voor de financiering.
De verplichte financiële bijdrage van zowel de bij de dragende organisaties van de BO aangesloten
marktdeelnemers en de niet bij de BO aangesloten marktdeelnemers zal uitsluitend worden benut voor de
kosten die de Agenda met zich meebrengt (kosten van de projecten en de verspreiding van de kennis en
resultaten) en de kosten van uitvoering van de Agenda. De uitvoeringskosten betreffen met name:
 kosten van coördinatie van projecten;
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kosten van het systeem van registratie van marktdeelnemers die verplicht zijn de financiële bijdrage
te voldoen;
kosten van de jaarlijkse verzameling van gegevens over de dieraantallen, (broed)eieren waarover de
financiële bijdrage wordt opgelegd;
kosten van inning en incasso;
kosten van communicatie over de Agenda en de verplichtingen.

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 aansluiten bij het overzicht van punt 5 (kan dus hetzelfde totaaloverzicht zijn).
De financiële bijdrage voor niet bij BO aangesloten marktdeelnemers is gelijk aan die van aangesloten
marktdeelnemers, conform de Financiële regeling (bijlage 5).
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op de vragen 3 en 7.
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.
De financiële bijdrage voor niet bij BO aangesloten marktdeelnemers is gelijk aan die van aangesloten
marktdeelnemers, omdat gebruik wordt gemaakt van eenzelfde verdeelsleutel (zie II3 en Bijlage 5, de
Financiële regeling)
Uit het bij vraag I.3. bedoelde representativiteitstoets blijkt dat de marktdeelnemers die zijn aangesloten
bij de BO (gemeten naar aantallen dieren en ingelegde eieren) representatief zijn voor (afgerond) 83%
(sector eieren) en 87% (sector pluimveevlees) van het totaal, zie bijlage 3. Op basis van dit percentage en
van het aandeel van de bijdrage van de BO’s in de financiering van de Agenda is de bijdrage van bij de BO
aangesloten deelnemers gelijk aan deze percentages.
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.
Uitgangspunt voor de naleving van de verplichting tot afdracht van de financiële bijdragen uit hoofde van de
Financiële regeling is voor de BO een deugdelijk bestand van de relevante marktdeelnemers. (zie III)
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. Op basis van de opgaven
van de marktdeelnemers, zal de nota voor de verplichte financiële bijdragen worden toegezonden.
Vanzelfsprekend zal een en ander vergezeld gaan van informatie over achtergrond van de financiële bijdrage
en het (verplichte) karakter van de bijdrage.
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Vanzelfsprekend zal een financiële administratie worden uitgevoerd waarin de betaling van de vorderingen
worden 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.
Ten aanzien van de naleving zal geen onderscheid worden gemaakt tussen marktdeelnemers die zijn
aangesloten bij leden van de BO en niet aangesloten marktdeelnemers.
De werkwijze is opgenomen in de Financiële regeling.
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 werkwijze is opgenomen in de Financiële regeling.
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 uitvoering en de handhaving bij niet bij de erkende organisatie aangesloten marktdeelnemers is 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.
De verplichte registratie is nodig om zowel aangesloten- als niet-aangesloten marktdeelnemers financieel te
laten bijdragen aan de Agenda en een voor alle marktdeelnemers redelijke uitvoering. Het beschikbaar
hebben van de juiste gegevens en een controlemiddel voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens
is van essentieel belang voor een voor alle marktdeelnemers redelijke uitvoering.
In de Registratie regeling is vastgelegd welke gegevens geregistreerd dienen te worden.
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.
De maatregel betreft een onderzoeks- en innovatieagenda gericht op de pluimveesector, die met het
verplichtend karakter van de verbindend verklaring en de verplichtingen van de leden van de dragende
organisaties door de gehele pluimveesector wordt betaald. Het voorschrift heeft geen invloed op de
marktuitkomst voor de betrokken pluimveeproducten en werkt dus niet marktverstorend. De resultaten van
de Agenda zijn precompetitief van aard en toegankelijk voor de gehele pluimveesector (alle
marktdeelnemers). De resultaten dragen daarmee dus bij aan een algehele verhoging van het “level playing
field”, zonder de marktuitkomst te beïnvloeden. De financiering van de agenda wordt gedragen door alle
marktdeelnemers, die bedrijfsactiviteiten hebben voor de producten die onder de BO vallen. Er wordt geen
verplichte financiële bijdrage opgelegd op ingevoerde producten en het handelsverkeer wordt door de
maatregel niet negatief beïnvloed.
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.
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Het karakter van de Agenda berokkent geen schade aan andere marktdeelnemers: de Agenda richt zich op
de primaire producent en in bepaalde mate de verwerker dan wel verhandelaar van pluimvee- en
pluimveeproducten, die met de verbindendverklaring gezamenlijk de (verbindend te verklaren) financiering
voor hun rekening nemen. De resultaten van de projecten die worden geïnitieerd vanuit de Agenda leiden
vaak mede tot positieve effecten op bijvoorbeeld de verwerkings- en verhandelingseigenschappen van
pluimvee-producten. De Agenda en de financiering werken neutraal uit naar “andere” marktdeelnemers, in
de zin van marktdeelnemers die niet tot de pluimveevleessector behoren. Zij worden immers niet door het
voorschrift geraakt.
b. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek niet tot compartimentering van de markten
binnen de Unie leidt, ongeacht in welke vorm.
Het voorschrift leidt noch tot een geografische noch tot een economische compartimentering van de markten
binnen de Unie.
Het voorschrift en de financiering brengen geen belemmeringen met zich mee voor het handelsverkeer in de
betrokken producten. Er is dus geen sprake van geografische compartimentering.
Ook in economische zin is er geen sprake van compartimentering: de Agenda heeft geen invloed op de
marktuitkomst van de individuele pluimveeproducten en beïnvloedt dus niet de vraag-/aanbodverhouding in
de markten van andere producten. De afwezigheid van compartimentering vloeit voort uit het karakter van
de Agenda. De in het kader van de agenda te verwerven en te verspreiden kennis hebben betrekking op de
basisrandvoorwaarden voor elke pluimveehouder. De basisrandvoorwaarden zijn, onafhankelijk van de
grootte van het bedrijf, het staltype of het soort pluimvee dat gehouden wordt. De resultaten van het
collectief gefinancierde onderzoek naar deze basisrandvoorwaarden gelden daarmee voor elk bedrijf en
hebben een precompetitief karakter. Bij het vaststellen van de tarieven is vooraf bepaald dat onderzoeken
voor een specifieke groep pluimveehouders of sector, worden gefinancierd op basis van de financiële bijdrage
van deze groep of sector.
c. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek de goede werking van de marktordening niet in
gevaar brengt.
Het voorschrift brengt de goede werking van de marktordening3 niet in gevaar. De gemeenschappelijke
marktordening 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
De beoogde onderzoeks- en innovatieagenda, de financiering ervan en de verplichte registratie van en
gegevensverstrekking door ondernemingen hebben 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 de Agenda draait het om de ontwikkeling en verspreiding van kennis die betrekking heeft op de
basisrandvoorwaarden die van invloed zijn op het verdienmodel van de pluimveehouder én van belang is
voor de door de pluimveehouder te maken bedrijfsspecifieke keuzes. Onderzoek naar het inzichtelijk maken
van interacties en concrete handelingsperspectieven voor de pluimveehouder faciliteert het maken van goed
onderbouwde bedrijfsspecifieke keuzes. Deze keuzes zijn zeer bepalend voor het verdienmodel van
individuele ondernemers. De Agenda richt zich op factoren die de basisrandvoorwaarden vormen om het
houden van pluimvee en de productie van pluimvee en pluimveeproducten toekomstgericht te kunnen laten
plaatshebben.
Zonder de onderzoeken die vanuit de Agenda worden geïnitieerd, verliest een pluimveebedrijf op termijn zijn
bestaansrecht. Kwaliteit en productie blijven dan achter en het verdienmodel wordt ondermijnd. Dit geldt

3

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor
landbouwproducten 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
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ongeacht het afzetkanaal van de (broed)eieren of het pluimvee (nationale of internationale markt) of dat er
geproduceerd wordt voor de reguliere markt of voor een niche-concept. Het onderzoek naar de
basisrandvoorwaarden is dusdanig veelzijdig, dat iedere pluimveehouder de benodigde informatie eruit kan
halen, in verhouding tot zijn bijdrage. Welke informatie de pluimveehouder gebruikt, is afhankelijk van zijn
bedrijfsopzet en werkwijze, dat veel meer omvat dan alleen het onderscheid regulier/biologisch. Daarbij zijn
er ook geen verschillen tussen een pluimveehouder die wel of niet is aangesloten bij de BO.
De Agenda veroorzaakt geen concurrentieverstoring: de financiering heeft uitsluitend plaats door de
marktdeelnemers die profiteren. Het enige mogelijke concurrentieverstorende element is dat de resultaten
van de Agenda, op enig moment gebruikt kunnen worden door derden (bijvoorbeeld buitenlandse
pluimveehouders) die niet hebben bijgedragen aan de financiering.
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 voorschrift.
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 voorschrift en de beoogde financiering veroorzaken geen discriminatie:

het voorschrift richt zich op ’onderzoeksonderwerpen omtrent basisrandvoorwaarden en productiefactoren binnen de Nederlandse pluimveesector en discrimineert daarmee niet tussen
pluimveehouders;

de resultaten van het onderzoek zijn – zonder discriminatie – publiek beschikbaar;

binnen de beoogde financiering dragen alle pluimveehouders naar rato van hun bedrijfsomvang,
diersoort of eisoort bij.
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.
Het voorschrift is niet in strijd met communautair of nationaal recht.
h. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek geen inbreuk maakt op
de ondernemersvrijheid.
Het voorschrift maakt geen inbreuk op de ondernemersvrijheid. Het voorschrift heeft geen
concurrentiebeperkende effecten op de markten voor betrokken producten.
Meer inzicht in de basisrandvoorwaarden betekent dat de pluimveehouder zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter
kan onderbouwen.
i. Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek doelmatig is.
De Agenda richt zich op onderzoeksonderwerpen (diergezondheid incl. dierenwelzijn, voedselveiligheid en
vermindering van milieuemissies) die volgens de dragende organisaties en aangesloten marktdeelnemers
van de BO van belang zijn voor de gehele Nederlandse pluimveesector, ongeacht hun productie. Een
dergelijke Agenda - die zich richt op de basisrandvoorwaarden voor de door alle pluimveehouders te maken
bedrijfsspecifieke keuzen - is niet goed denkbaar op het niveau van een pluimveehouder of een beperkt
collectief van pluimveehouders. Door de gehele pluimveesector te kunnen betrekken bij de Agenda ontstaat
in de sector 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
pluimveehouder. De resultaten van de Agenda staan ter beschikking van alle markt-deelnemers.
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