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

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Naam van contactpersoon

Theo Duteweerd

Postadres:

Postbus 240, 8000 AE Zwolle

Bezoekadres:

Nieuwe Kazernelaan 2 D42, 6711 JC Ede (GLD)

Telefoonnummer

088 888 66 05 / 06 38 33 05 33

E-mailadres:

info@pov.nl / tdutweerd@pov.nl

Website

www.pov.nl

Nummer KvK

61024341

Datum erkenning

17 december 2014

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.
Aanvraag van de producentenorganisatie Producenten Organisatie Varkenshouderij (hierna te
noemen: “POV”) tot:
I.
verbindend verklaring door de Minister van Economische Zaken 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
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Gemeenschappelijke Marktordeningsverordening (Verordening EU Nr. 1308/2013, hierna:
iGMO).
II.
het nemen van een besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna te
noemen: “Minister LNV”) overeenkomstig artikel 5:1 van de Regeling ter uitvoering van artikel
165 van de iGMO op grond waarvan niet bij de PO aangesloten producenten 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 PO aangesloten
producenten, een financiële bijdrage periodiek af te dragen aan de PO ter financiering van de
hiervoor bedoelde onderzoeken.
III.
het nemen van een besluit van de Minister van LNV op grond waarvan de niet bij de PO
aangesloten producenten als bedoeld onder II worden verplicht zich te registeren bij de PO.
Ten behoeve van de beoordeling door de Minister van LNV van de hiervoor bedoelde aanvragen
zijn door de PO de volgende gegevens verstrekt.

I. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder I.
1.
Een omschrijving van de onderzoeken waarvoor verbindend verklaring wordt gevraagd.
De verbindend verklaring wordt aangevraagd voor de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse
varkenssector 2021 – 2027 (hierna te noemen: “Agenda”) en het bepaalde bij of krachtens de Agenda
waaronder de Registratieregeling en de Financiële regeling .
Met de Agenda werkt de POV aan een vitale, duurzame en toekomstbestendige varkenshouderij, inclusief
een passend verdienmodel voor de varkenshouders. De onderzoeksvragen die met behulp van deze
Agenda beantwoord worden, zijn relevant voor alle varkenshouders. Het beantwoorden van deze vragen
draagt bij aan meer kennis voor de gehele varkensvleesketen. Hierdoor kunnen varkenshouders, met hulp
van ketenpartners, hun bedrijfsvoering optimaliseren en nog beter zorg dragen voor hun dieren, de
volksgezondheid, het milieu en de consument. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van de
internationale koploperpositie van de Nederlandse varkenssector.
De onderzoeksvragen zoals beschreven in de Agenda sluiten aan bij de ambities en actielijnen uit het
Programma Vitale Varkenshouderij (hierna te noemen: “Programma”) van de Coalitie Vitale
Varkenshouderij (hierna te noemen: “CoViVa”). Deze werkwijze waarborgt aansluiting van de Agenda bij
thema’s die voor alle varkenshouders relevant zijn en zorgt hiermee voor draagvlak onder varkenshouders.
De Agenda is daarom ingedeeld volgens de vijf thema’s van het Programma:
1.
2.
3.
4.
5.

Goede zorg voor de leefomgeving
Centrale positie in de circulaire economie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

De Agenda is dusdanig veelzijdig dat iedere varkenshouder de benodigde informatie kan gebruiken.
Resultaten zijn beschikbaar via vakmedia, communicatie vanuit POV en onderzoeksinstellingen. Wensen
vanuit de sector worden met varkenshouders en de verwerkende keten besproken in het Landelijk Bestuur
en de ledencommissie.
Jaarlijks wordt een jaarplan met een concrete invulling van de Agenda opgesteld. Deze wordt samen met
de begroting voor dit jaarplan ter vaststelling voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
POV. Zo bepalen de leden (varkenshouders zijnde de marktdeelnemers) jaarlijks zelf welke onderzoeken
worden uitgezet en hoeveel men bereid is hieraan bij te dragen. Niet bij de POV aangesloten

varkenshouders kunnen bij de POV hun input geven voor het door de POV op te stellen jaarplan inclusief
begroting. Varkenshouders dragen bij naar rato van hun omvang.
De Agenda is dynamisch. Dat wil zeggen dat er nieuwe onderzoeksvragen en voorstellen aan toegevoegd
kunnen worden. Deze onderzoeksvragen zullen passen binnen de genoemde thema’s. Hiermee wordt
ruimte geboden en genomen aan concrete nieuwe onderzoeksvragen die passen binnen de thema’s van de
Agenda. Bijzondere en spoedeisende onderzoeksvragen kunnen worden opgeworpen door ziekten en
contaminaties die snel om nieuwe en toepasbare kennis vragen. Ook aan dergelijke onderzoeksvragen zal
de Agenda plaats bieden.
Naast de inhoudelijke onderzoeken heeft deze verbindend verklaring ook toepassing op:
 Reservering actuele projecten en issues
 Opstart- en uitvoeringskosten
 Kennisverspreiding vanuit onderzoek
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 onderzoeken hebben betrekking op het product varkensvlees en de productie daarvan in de ruimste zin
van het woord. De statutaire grondslag voor de Agenda van de POV is verwerkt in artikel 2 van de statuten
van de POV.
3.
Geef de berekening van het aandeel van de productie, verhandeling of verwerking van de
producten waarop de onderzoeken zich zullen richten.
De berekening van het aandeel van de productie en verhandeling van de producten waarop de
onderzoeken zich zullen richten is uitgewerkt in de als bijlage bijgevoegde rapportage ter zake de
representativiteit van de POV.
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.
De onderzoeken zijn gericht op de volgende doelen:
d) De afzet
De Agenda gaat uit van onderzoeken naar de basisrandvoorwaarden die nodig zijn voor een verantwoorde
en veilige productie van varkensvlees. Daarnaast zijn de onderzoeken gericht op een economisch gezonde
en maatschappelijk verantwoorde positie van varkenshouders en hun bedrijven. De onderzoeken in de
Agenda richten zich op de maatschappelijke uitdagingen waar de varkenshouderij voor staat.
Meer kennis over en inzicht in de basisrandvoorwaarden voor productie van varkensvlees betekent voor
varkenshouders dat bedrijfsspecifieke keuzes beter onderbouwd kunnen worden. Dit draagt direct bij aan
een beter verdienmodel. De onderzoeksprojecten zorgen voor het behoud van de voorsprong in kennis
over het produceren van hoogwaardig varkensvlees en mogelijkheden voor verwaarding van producten
(waaronder ook mest). Het behouden van de voorsprong in kennis en het behoud van de sterke export
positie van de Nederlandse varkenshouderij zorgt voor een verbetering van nationale en internationale
afzetmogelijkheden.
e) De milieubescherming
De varkenshouderij wil relevante stappen voorwaarts maken en samen werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij. Een beter klimaat in de stal voor de dieren en de mensen die er werken, hoort
daar bij. Evenals vermindering van emissies richting de omgeving. In de Agenda wordt ingezet op de
ontwikkeling van nieuwe kennis en technieken om emissies in en uit stallen aan de bron te reduceren.

h) Onderzoek met het oog op de valorisatie van de producten, met name via nieuwe
gebruiksmogelijkheden die de volksgezondheid niet in gevaar brengen;
De Agenda richt zich op verbetering van gezondheid en welzijn van varkens. Kennis wordt omgezet in
concrete handvaten voor de Nederlandse varkenshouderij. Het in gevaar brengen van de volksgezondheid
is op basis van de Agenda niet opportuun. Het is immers ons doel om de sector verder te verbeteren op
onder meer de onderwerpen diergezondheid inclusief dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid
en keteninnovatie.
i) Studies om de productkwaliteit te verbeteren;
De onderzoeken binnen de Agenda varkenshouderij hebben direct betrekking op het verbeteren van het
product en het proces. Verbeteringen op onderwerpen als voedselveiligheid, diergezondheid en
dierenwelzijn hebben een directe invloed op verbetering van de productkwaliteit (het varken en
varkensvlees). Onderzoek in het kader van verwaarding van mest, mineralen en kringlopen heeft direct
invloed op verbetering van het product mest en toepassing daarvan.
m) De gezondheid van dieren of planten of de voedselveiligheid;
De varkenshouderij werkt aan verdere verbetering van gezondheid en welzijn van varkens en bedrijven.
De sector wil daarmee dierenwelzijn verder verbeteren, antibiotica verder verminderen en bedrijfsresultaten optimaliseren. Verbeteren van gezondheid van dieren vraagt om kennis en sturingsmogelijkheden op veel facetten binnen het bedrijf. Denk daarbij aan voeding, klimaat, huisvesting en management.
Het thema verbetering van gezondheid en welzijn is een belangrijk onderdeel binnen de Agenda. Hierbij
wordt zoveel mogelijk integraliteit gewaarborgd, waarbij de gezondheid van varkens centraal staat.
5.
Geef de periode aan waarvoor de verbindend verklaring wordt gevraagd en motiveer
waarom deze periode is gekozen.
Het onderzoek en de kennisontwikkeling op de in de Agenda uitgewerkte onderzoeksthema’s is vooral
meerjarig. De effecten van een bedrijfsspecifieke keuze zijn soms seizoensafhankelijk of afhankelijk van
voor- of opvolgende schakels in de keten. Onderzoeken kennen hierdoor een langere doorlooptijd.
In verband met het bovenstaande heeft POV besloten zich tot ten minste 31 december 2027 aan de
Agenda te conformeren onder het voorbehoud van een algemeen verbindend verklaring. Dit sluit overigens
niet uit dat eenjarige projecten onderdeel kunnen vormen van het onderzoeksprogramma in het kader van
de Agenda of dat tussentijds bijstelling nodig is. Ook eenjarige projecten kunnen, mits deze passen binnen
de in de Agenda geformuleerde onderzoeksthema’s, bijdragen aan de verbetering van het verdienmodel
van de varkenshouder. Denk hierbij aan projecten die bijdragen aan de kennisontwikkeling van de
varkenshouder, zodat een varkenshouder beter in staat is om bedrijfsspecifieke keuzes te maken.
De onderwerpen die terugkomen in de agenda zijn dermate essentieel dat deze voortdurend actueel zijn
voor de (ondernemers in de) varkenshouderij. Omdat er op deze onderwerpen voortdurend ontwikkelingen
zijn, moet deze Agenda breed worden ingestoken. Deze ontwikkelingen laten zich niet in alle gevallen
voorspellen waardoor POV de ruimte moet hebben om efficiënt en effectief in te spelen op de
ontwikkelingen.
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.
Varkenshouders houden varkens voor de productie van varkensvlees, danwel het (op)fokken van dieren
voor de volgende schakel in de keten. De varkenshouder verdient zijn inkomen met de verkoop van zijn
dieren. De keuzes die kenmerkend zijn voor elke varkenshouder en diens verdienmodel zijn onder meer de
keuzes in de wijze van houden van de varkens. Denk daarbij aan huisvesting, stalklimaat, kwaliteit van
voer en drinkwater. Maar ook verzorging, hygiëne, preventieve gezondheidszorg en milieumanagement.

Verzamelen van data en data uitwisseling, met het oog op afzet- en productinnovaties zijn ook belangrijk
voor een optimale bedrijfsvoering. Het maatschappelijk speelveld (nationaal en internationaal) is van groot
belang voor de ‘license to produce’, echter dit thema past uitsluitend in een collectieve aanpak.
Bovengenoemde productiefactoren zijn voor elke varkenshouder basisrandvoorwaarden, onafhankelijk van
de grootte van het bedrijf, het staltype of het soort varken dat gehouden wordt. Zij zijn bepalend voor de
kwaliteit van het eindproduct, de basis van het verdienmodel van de varkenshouder. Beter inzicht in deze
bedrijfsspecifieke keuzes en basisrandvoorwaarden vanuit de Agenda opgezette en gefinancierde projecten, stellen de varkenshouder in de gelegenheid om kennis tot zich te nemen om de juiste keuzes te
maken voor een gezond bedrijf en verdienmodel. De resultaten van het collectief gefinancierde onderzoek
zijn van meerwaarde voor elk bedrijf en hebben een precompetitief karakter.
De onderzoeksresultaten zijn voor iedereen en op hetzelfde moment toegankelijk. Het zijn onderwerpen
waarop varkenshouders ook genegen zijn om kennis met elkaar te delen. Dit zal ook gestimuleerd worden
vanuit het collectief POV.
Kennis uit onderzoek is van meerwaarde wanneer het voldoende gegevens en onderbouwing bevat. Dit
vraagt om onderzoek op meerdere bedrijven en/of in een gestandaardiseerde omgeving. Hieruit komen
uiteindelijk concrete handelingsperspectieven voor individuele varkenshouders. Op basis van ontwikkelde
kennis maakt de varkenshouder zijn eigen keuzes, passend bij zijn bedrijf en zichzelf als ondernemer. Het
collectieve onderzoek richt zich ook op randvoorwaarden die met elkaar interacteren. Een individuele
varkenshouder is niet in staat om relaties te leggen en interacties in beeld te brengen.
Zonder collectief onderzoek verliest een varkenshouder, danwel varkensbedrijf, op termijn zijn bestaansrecht. Kwaliteit en productie blijven dan achter en het verdienmodel wordt ondermijnd. Dit geldt voor alle
type bedrijven, of er nu geproduceerd wordt voor de reguliere markt of in niche concepten.
2.
Geef informatie waaruit blijkt dat niet bij de PO aangesloten individuele marktdeelnemers of
groepen voordeel hebben bij de onderzoeken. Geef aan welke marktdeelnemers of groepen dit
betreft en motiveer dit.
De Agenda richt zich op basis randvoorwaarden voor het houden van varkens. Het is dusdanig veelzijdig
dat elke varkenshouder (marktdeelnemer) de benodigde informatie eruit kan halen. Welke informatie een
varkenshouder gebruikt, is afhankelijk van zijn bedrijfstype, ligging en bedrijfsopzet. Het maakt voor het te
behalen voordeel niet uit of een varkenshouder is aangesloten bij POV of niet. De resultaten worden breed
ontsloten en het stelt alle varkenshouders in staat het tot zich te nemen en te verankeren in zijn
bedrijfsvoering. De resultaten komen voor alle varkenshouders tegelijkertijd beschikbaar (ongeacht of ze
bij POV zijn aangesloten of niet).
3.
Geef informatie waaruit blijkt bij welke niet bij de PO aangesloten producenten de PO beoogt
om de financiële bijdrage te vorderen ten behoeve van de financiering van de onderzoeken (als
bedoeld onder II).
Financiële bijdrage
Op grond van de door de POV opgestelde Financiële regeling, wordt de financiële bijdrage voor alle
varkenshouders (marktdeelnemers en producenten) vastgesteld volgens een vastomlijnd kader. In deze
regeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen wel en niet bij de POV aangesloten varkenshouders. De
Financiële regeling is als bijlage bijgesloten.
Na verbindendverklaring van de Agenda, zijn leden van POV en LTO-leden met varkens gehouden de
voorschriften na te leven en financiële bijdragen te voldoen. Hiertoe is in de statuten een bepaling
opgenomen op basis waarvan POV en LTO hun leden kunnen binden aan de verbindend verklaarde Agenda
en de daaruit voortkomende voorschriften en financiële bijdragen. De financiële bijdragen ter zake de
Agenda voor het jaar 2021 zijn reeds gefactureerd aan de bij POV aangesloten varkenshouders.

Voor niet aangesloten varkenshouders beoogt POV te komen tot een verplichte financiële bijdrage door
middel van verbindendverklaring door de Minister van LNV.
Tariefstructuur en profijt van de Agenda
Uit bovenstaande punt vloeit, nadat het besluit door de Minister van LNV als bedoeld onder II is genomen,
eenzelfde verplichte financiële bijdrage voor alle relevante marktdeelnemers (varkenshouders), ongeacht
of zij bij de POV zijn aangesloten, voort. Dit is gerechtvaardigd omdat alle varkenshouders in gelijke mate
van de resultaten van de Agenda profiteren.
Het maakt verder geen verschil of het bedrijf varkens houdt voor het fokken van dieren of de productie
van varkensvlees. Een tarief per dier is logisch, omdat de extra verdiensten door onderzoek recht
evenredig zijn met het aantal dieren dat gehouden wordt.
Uitgangspunt bij de systematiek is afrekening op basis van nge (Nederlandse Grootte Eenheid). Het is een
maat waarmee de economische omvang van agrarische activiteiten wordt weergegeven. De contributie
systematiek van POV is op eenzelfde manier opgebouwd.
Een tweetal voorbeeldberekeningen zijn als bijlage bijgevoegd.
Er bestaan op voorhand geen aanwijzingen dat het risico op wanbetaling verschilt tussen de
varkenshouders die aangesloten zijn bij POV of niet. Gelet hierop wordt de doorberekening van de kosten
van inning en incasso in gelijke mate omgeslagen over de bij POV aangesloten marktdeelnemer en de niet
bij POV aangesloten varkenshouders.
4.
Indien er bij de PO aangesloten producenten zijn die geen financiële bijdrage afdragen ten
behoeve van de financiering van de onderzoeken, wordt gemotiveerd aangegeven waarom deze
producenten uitgezonderd zijn van de afdracht.
Alle varkenshouders die bij de POV zijn aangesloten, zijn gehouden aan de afdracht. Hierin wordt geen
uitzondering gemaakt.
5.
Geef informatie waaruit blijkt dat de financiële bijdrage die de PO wil vorderen voor de
financiering van de onderzoeken bij niet bij de PO aangesloten producenten (als bedoeld onder
punt 3) uitsluitend bestemd is voor de kosten die rechtstreeks bestemd zijn voor de financiering
van de onderzoeken.
POV wil vanuit deze agenda jaarlijks maximaal 500.000 euro inzetten. Daar waar mogelijk zoekt POV naar
meerwaarde (multiplier) met derden, zoals private partijen en overheid om zo het te innen bedrag zo laag
mogelijk te houden voor de varkenshouders.
Hoe het budget over de diverse onderzoeksthema´s wordt verdeeld, is vooraf niet exact in te schatten.
Budgetten kunnen in voorkomende gevallen en op basis van ontwikkelingen in de markt en de
maatschappelijk visie tussen verschillende thema’s worden verschoven. Wel is richting te geven aan hoe de
ambities zich verhouden tot het budget (zie Tabel 3). In dit budget is onder andere de financiering van de
uitvoeringskosten inbegrepen.
Thema
Goede zorg voor de leefomgeving
Centrale positie in de circulaire economie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

Totaal

Jaarlijks (K€ maximaal)
100
100
100
100
100

500

De verplichte financiële bijdrage zal uitsluitend worden benut voor de kosten die deze onderzoeks- en
innovatie agenda met zich meebrengt (kosten van onderzoek en innovatieprojecten en de verspreiding van
de onderzoeksresultaten) en de kosten van de uitvoering van deze agenda. De uitvoeringskosten betreffen
met name:
 kosten van coördinatie van onderzoek, inclusief agendering en prioritering van onderwerpen;
 kosten voor de verzameling van gegevens over het nge’s waarover de financiële bijdrage wordt
opgelegd;
 kosten van inning en incasso;
 kosten van communicatie over de onderzoeks- en innovatieagenda en de verplichtingen.
Door de keuze voor een financiële bijdrage per nge, draagt elke varkenshouder naar rato van zijn omvang
bij aan de Agenda. Door de jaarlijkse cyclus met een jaarplan en begroting die vastgesteld wordt door de
varkenshouders, houden de varkenshouders grip op de kosten. Dit wordt extra geborgd door de
ledencommissie.
6.
Geef informatie waaruit blijkt dat de financiële bijdrage die de PO wil vorderen voor de
financiering van de onderzoeken van niet bij PO aangesloten marktdeelnemers (als bedoeld
onder punt 3) niet meer bedraagt dat de financiële bijdrage die de leden van de PO afdragen ter
financiering van de onderzoeken.
De financiële bijdrage per nge is voor niet bij POV aangesloten marktdeelnemers gelijk aan die van bij POV
aangesloten deelnemers.
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 PO afdragen ter financiering van de
onderzoeken bestemd is voor de kosten die rechtstreeks uit het uitvoeren van de onderzoeken
en daarmee gepaard gaande kennisverspreiding voortvloeien.
POV wil vanuit deze agenda jaarlijks maximaal 500.000 euro inzetten. Daar waar mogelijk zoekt POV naar
meerwaarde (multiplier) met derden, zoals private partijen en overheid om zo het te innen bedrag zo laag
mogelijk te houden voor de varkenshouders.
Hoe het budget over de diverse onderzoeksthema´s wordt verdeeld, is vooraf niet exact in te schatten.
Budgetten kunnen in voorkomende gevallen en op basis van ontwikkelingen in de markt en de
maatschappelijk visie tussen verschillende thema’s worden verschoven. Wel is richting te geven aan hoe de
ambities zich verhouden tot het budget (zie Tabel 3). In dit budget is onder andere de financiering van de
uitvoeringskosten inbegrepen.
Thema
Goede zorg voor de leefomgeving
Centrale positie in de circulaire economie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

Totaal

Jaarlijks (K€ maximaal)
100
100
100
100
100

500

De verplichte financiële bijdrage zal uitsluitend worden benut voor de kosten die deze onderzoeks- en
innovatie agenda met zich meebrengt (kosten van onderzoek en innovatieprojecten en de verspreiding van
de onderzoeksresultaten) en de kosten van de uitvoering van deze agenda. De uitvoeringskosten betreffen
met name:
 kosten van coördinatie van onderzoek, inclusief agendering en prioritering van onderwerpen;
 kosten voor de verzameling van gegevens over het nge’s waarover de financiële bijdrage wordt
opgelegd;
 kosten van inning en incasso;
 kosten van communicatie over de onderzoeks- en innovatieagenda en de verplichtingen.

8.
Geef een omschrijving van de manier waarop de PO toe zal zien op de naleving van de afdracht
van de financiële bijdrage bij de bij de PO aangesloten producenten én bij de niet bij de PO
aangesloten producenten (als bedoeld in punt 3). Voor beide groepen producenten 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 aangesloten marktdeelnemers (leden van de POV en leden van LTO met varkens) zijn op basis van de
aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen, gehouden tot de naleving van de op verzoek van de POV
algemeen verbindend verklaarde financiële afdrachten.
Varkenshouders, aangesloten en niet aangesloten bij POV, gaan jaarlijks een bijdrage leveren aan
onderzoek en innovatie in de vorm van een financiële afdracht. Via een centrale administratie wordt
gecontroleerd of de financiële bijdrage wordt afgedragen. Indien de bijdrage niet tijdig wordt voldaan,
zullen nadere maatregelen worden genomen om in goed overleg alsnog te innen. In voorkomende gevallen
zal er een incassoprocedure worden opgezet en zal er handhavend worden opgetreden.
Wanneer mogelijk zal samengewerkt worden met andere sectoren om een efficiënt administratiesysteem
en organisatie in te richten.
9.
Geef een omschrijving van de manier waarop de PO sancties zal opleggen bij niet naleving van
de afdracht van de financiële bijdrage bij de bij de PO aangesloten producenten en bij de niet
bij de PO aangesloten producenten (als bedoeld in punt 3).
Van niet betalende leden van POV en LTO kan het lidmaatschap worden geschorst óf ingetrokken. De niet
bij POV aangesloten marktdeelnemers zullen, na herhaaldelijk tot betaling te zijn aangemaand, een in de
AVV vooraf vastgestelde boete verbeuren. Handhaving is in eerste instantie civielrechtelijk.

III. Wat betreft de aanvraag als bedoeld onder III.
Indien van toepassing: geef een toelichting op de wijze waarop de PO de niet-aangesloten
producenten wil verplichten zich te registreren bij de PO en welke gegevens de PO daartoe
vraagt van de niet-aangesloten producenten.
De verplichte registratie is nodig om zowel aangesloten- en niet-aangesloten marktdeelnemers (varkenshouders) 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 Registratieregeling is vastgelegd welke gegevens geregistreerd dienen te worden. We beroepen ons
hierbij op de verantwoordelijkheid van de overheid hierin, voor het beschikbaar stellen van de benodigde
informatie hiervoor (adressen van niet bij POV aangesloten varkenshouders).

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 producenten die niet bij de PO zijn
aangesloten en die opereren op markten binnen de Unie, niet tot schade leidt.
De uit hoofde van de Agenda uit te voeren onderzoeken en projecten zijn volgens POV van algemeen
economisch belang. Dit algemeen economisch belang kan op verschillende niveaus worden benoemd. De

Agenda van de POV betreft onderzoeksthema’s die betrekking hebben op de basisrandvoorwaarden voor
het agrarisch ondernemen van een varkenshouder. De resultaten van de (onderzoeks)projecten moeten de
ondernemer in staat stellen beter onderbouwde bedrijfsspecifieke keuzen te maken (bijvoorbeeld op de
diergezondheid en voedselveiligheid), waardoor zijn verdienmodel wordt versterkt.
Er is geen schade van de verbindend verklaring voor marktdeelnemers die niet bij POV zijn aangesloten en
eveneens op – in casu – de markt voor varkensvlees binnen de Europese Unie opereren. Deze
marktdeelnemers krijgen, onder dezelfde voorwaarden als bij POV 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 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 varkensvleesproducten 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 heeft
betrekking op de basisrandvoorwaarden voor elke varkenshouder. De basisrandvoorwaarden zijn,
onafhankelijk van de grootte van het bedrijf, het staltype of het soort varkens dat gehouden wordt. De
resultaten van het collectief gefinancierde onderzoek naar deze basisrandvoorwaarden gelden daarmee
voor elk bedrijf en hebben een precompetitief karakter.
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 marktordening 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 Agenda, 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 niet op de markten binnen de Unie tot
concurrentieverstoringen leidt die niet volstrekt noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de activiteit
van de door de PO 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 varkenshouder én van belang is
voor de door de varkenshouder te maken bedrijfsspecifieke keuzes. Onderzoek naar het inzichtelijk maken
van interacties en concrete handelingsperspectieven voor de varkenshouder 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 varkens en de productie van varkensvlees toekomstgericht te kunnen laten plaatsvinden.
Zonder de onderzoeken die vanuit de Agenda worden geïnitieerd, verliest het varkensbedrijf op termijn zijn
bestaansrecht. Kwaliteit en productie blijven dan achter en het verdienmodel wordt ondermijnd. Dit geldt
ongeacht het afzetkanaal (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 varkenshouder de benodigde informatie eruit kan halen, in verhouding tot zijn
bijdrage. Welke informatie de varkenshouder 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 varkenshouder (marktdeelnemer) die wel of niet is aangesloten bij de POV. 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 varkenshouders) 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 thema’s omtrent basisrandvoorwaarden en productiefactoren binnen de
Nederlandse varkenshouderij en discrimineert daarmee niet tussen varkenshouders;
 de resultaten van het onderzoek zijn – zonder discriminatie – publiek beschikbaar;
 binnen de beoogde financiering dragen alle varkenshouders naar rato van hun bedrijfsomvang 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 Unie recht 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 varkensvlees. Meer inzicht in de basisrandvoorwaarden betekent
dat de varkenshouder zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan onderbouwen.
i Motivering dat verbindend verklaring van het onderzoek doelmatig is.
De Agenda richt zich op onderzoeksthema’s die volgens de POV van belang zijn voor de gehele
varkenshouderij. Deze onderzoeken zijn niet uit te voeren door een individuele varkenshouder of een
collectief. Door de gehele varkenshouderij te kunnen betrekken, 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 varkenshouderij. De
resultaten uit de onderzoeken zijn beschikbaar voor alle marktdeelnemers.
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