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Inleiding 
Waar te situeren binnen GLB?

Pijler I

Directe steun = inkomenssteun aan de landbouwers

Marktmaatregelen�:

PO’s en BO’s

marktinterventie

private opslag

crisismaatregelen

handelsnormen

In- en uitvoerregelingen

Pijler II

Programma’s voor Plattelandsontwikkeling



Inleiding

Een producent hoeft niet alleen te staan:

PO

UPO

BO



Producentenorganisaties
Doel?

Versterking van de marktpositie van producenten
samen onderhandelen en informatie uitwisselen

meer prijstransparantie 

aanpassing van aanbod op vraag van de markt

en…..

De land- of tuinbouwer moet er beter van worden!

PO is slechts een instrument! 



Producentenorganisaties
uitzondering op de mededinging



Doelstellingen



Producentenorganisaties
voor welke sectoren?

akkerbouw dierlijke sectoren tuinbouw andere 

granen zuivel groenten + fruit wijn 

rijst rundvlees verwerkte groenten + fruit … 

zaaizaden varkensvlees sierteelt  

voedergewassen vlees van pluimvee   

hop eieren   

ruwe tabak konijnen   

vlas en hennep schapen- en geitenvlees   

chicorei bijenteelt   

aardappelen    
 



Producentenorganisaties 
sectoren en historiek

Groenten en fruit 

Groenten en fruit voor de verwerking
BVR / MB

Operationele Programma’s

Zuivel
BVR / MB

Andere sectoren
BVR / MB’s



Producentenorganisaties 
Voorwaarden?

Opgericht op initiatief van producenten en 

gecontroleerd door producenten (zeggenschap)

Vlaanderen:

Rechtsvorm = coöperatie (erkend door NRC) (uitz. zuivel)

Hoofdzetel in een van de gewesten � in Vlaanderen
Belangrijk deel van zijn leden of omzet in VL

Erkenningsvoorwaarden vast te stellen door minister

minimum aantal leden (vb. zuivel en g&f en varkens: 40)

(minimum volume aan vermarktbare productie)



Uniek lidmaatschap

• “Een producent kan zich slechts bij een enkele PO 
aansluiten per product”

• basisvoorwaarde erkenning (verordening)

• product (zie tabel)

• onafhankelijk van doelstellingen van PO

• onafhankelijk van soort (afmesten-vermeerdering…- ras)

• LS kan enkel uitzondering toestaan in geval van 1 producent met bedrijven in 
verschillende geografische gebieden



Verkoop via PO
Contractuele onderhandelingen

Algemene regel: 

onderhandelen over prijs en volume enkel 
toegelaten indien eigendomsoverdracht van de 
producten naar de PO



Verkoop via PO
Contractuele onderhandelingen

verplichte eigendomsoverdracht    leveringsplicht

• ttz er is geen 100% leveringsplicht

• deel kan via vrije verkoop

• nooit verkoop via meer dan een PO

• PO kan wel strengere regels bepalen

(groenten en fruit � 100% leveringsplicht)



Producentenorganisaties

Praktisch?

Erkenning door de Lidstaat:
erkenningsaanvraag moet worden ingediend bij:

Departement voor Landbouw en Visserij

Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen 

� vraag tot erkenning / statuten / HR / doelstellingen / partners, leden en 
omzet

erkenning binnen  4 maanden
door de Minister 

bepaalde verplichte mededelingen

controles op werking nadien



Producentenorganisaties
startsteun?

in het kader van PDPO 2014-2020

BVR / MB (in procedure)

werking 
via oproep(en) met gesloten enveloppe

voorwaarden
basis erkenning als PO (na 01/1/2014) en recent opgericht

aanvraag vergezeld van bedrijfsplan

selectiecriteria indien meer aanvragen dan budgettair toegelaten
steun gedurende 5 jaren 

forfaitaire vergoeding op basis van omzet PO of som van leden PO, 
begrensd op maximaal 30.000 euro/ jaar



Andere vormen van samenwerking 

Unie van Producentenorganisaties:

Brancheorganisatie



Andere vormen van samenwerking

Unie van Producentenorganisaties 

opgericht door PO’s

kan dezelfde activiteiten/taken uitvoeren als een PO

PO’s bepalen delegatie naar UPO

Brancheorganisatie

vertegenwoordigers van beroepsgroepen 

zelf geen productie, verwerking of handel

geen prijsafspraken

ter behartiging van hun leden en de consumenten een 
specifieke doelstelling nastreven




