VERSLAG INTERNETCONSULTATIE AVVVERZOEK POV

I.
Inleiding
Van 3 juli 2019 tot en met 31 juli 2019 kon via de website
www.internetconsultatie.nl worden gereageerd op het verzoek van de vereniging
Producentenorganisatie Varkenshouderijsector (hierna: POV), gericht aan de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om verbindend
verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de
financiering daarvan.
Toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring betekent dat niet
verbonden ondernemers in de varkenshouderijsector worden verplicht zich te
registreren bij de producentenorganisatie. Voorts worden zij verplicht een financiële
bijdrage te betalen aan de producentenorganisatie.
De beoogde periode waarbinnen de verplichting tot jaarlijkse afdracht van de
financiële bijdrage jegens de POV van toepassing zal zijn loopt vanaf het tijdstip dat
de verzoeken door de Minister van LNV zijn toegekend, tot en met 31 december
2020.
Met deze internetconsultatie is uitvoering gegeven aan artikel 5:6 van de Regeling
producenten- en brancheorganisaties en artikel 165 van de Europese integrale
marktordeningsverordening (iGMO).
Het verzoek van de POV heeft betrekking op de Onderzoekagenda varkenshouderij
2017-2020 en heeft tot doel dat ook ondernemers die niet aan de
producentenorganisatie zijn verbonden, tot en met 31 december 2020 verplicht
worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.
II.
Doel van de consultatie
Het doel van deze consultatie is om alle belanghebbenden en vooral de niet bij de
POV aangeslotenen in de gelegenheid te stellen te reageren op het voorstel van de
POV.
In het kader van de uitvoering van artikel 5:6 van de Regeling producten- en
brancheorganisaties en artikel 165 van de IGMO zijn de reacties van belang voor de
besluitvorming van de Minister van LNV op het verzoek van de POV ten aanzien van:
- De mate waarin wordt voldaan aan het vereiste van artikel 165 van de iGMO dat
de Onderzoekagenda van algemeen economisch belang is voor marktdeelnemers
wier activiteiten met het houden van varkens verband houden
- De mate waarin niet bij de POV aangesloten varkenshouders, op wie de
financieringsverplichting komt te rusten, voordeel zullen hebben van de
onderzoeken die ter uitvoering van de Onderzoekagenda zullen worden uitgevoerd.
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Er kon op het hele voorstel worden gereageerd en de volgende vragen zijn aan
respondenten voorgelegd:
1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat de Onderzoekagenda varkenshouderij 2017-2020 van
algemeen economisch belang en van nut is voor de varkenshouderijsector als
geheel?
b. Bent u van mening dat de Onderzoekagenda varkenshouderij 2017-2020 van
algemeen economisch belang en van nut is voor alle marktdeelnemers in de
varkenshouderijsector?
2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor
marktdeelnemers:
De aan de POV verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het
onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de
verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan de POV
zijn verbonden.
c. Bent u van mening dat elke ondernemer in de varkenshouderijsector ten opzichte
van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de uitvoering van de
Onderzoekagenda varkenshouderij 2017-2020?
III.
Resultaat van de consultatie
De link naar de website www.internetconsultatie.nl is via de website van RVO onder
de aandacht gebracht.
Er zijn vier korte reacties binnengekomen. Deze zijn alle vier negatief over het
voorstel op basis van onder meer onvoldoende draagvlak van de POV, de politieke
gedrevenheid van de Onderzoekagenda, of juist het niet aansluiten van de
onderzoeken op de denkrichting van de overheid.
IV. Wat is op hoofdlijnen met de reacties gedaan?
De vier negatieve reacties zijn gebaseerd op weerlegbare argumenten. Blijkens
draagvlakonderzoek voldoet de POV aan het draagvlakvereiste van de EUregelgeving. Op de producentenorganisatie rust de verantwoordelijkheid om aan
zowel de aangesloten als aan de niet aangesloten ondernemers het belang van de
onderzoeksthema’s toe te lichten en te communiceren over selectie van
onderwerpen en de uitkomsten ervan. Aan de internetconsultatie kunnen daarom
geen gezichts- en vraagpunten worden ontleend die aan AVV-verlening in de weg
staan.
V. Vervolg
Het besluit wordt aangeboden aan de Minister. Dit besluit wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en gemeld aan de Europese Commissie.
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