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Leuven, 6 september 2013. 

 

 

"Aanbevelingen bij de oprichting van  

producentenorganisaties" 

 

Onderstaande aanbevelingen werden goedgekeurd op het interprofessioneel overleg op 6 

september 2013 in Leuven. 

1. Opstart en oprichting van producentengroeperingen 

1) Oprichting van PO's gebeurt op initiatief van de producenten en met betrokkenheid van de 

koper. 

2) Per koper wordt bij voorkeur één PO opgericht. Van zodra PO opgericht is kan er wederzijdse 

erkenning volgen. Deze erkenning kan door alle partijen ten allen tijde worden opgezegd, bv. 

wegens het ontbreken van een project, te sterk uiteenlopende visies of een niet-

representatieve vertegenwoordiging. 

3) De PO moet toegevoegde waarde hebben voor alle betrokken partijen. 

4) De PO en de koper zullen geen communicatie voeren die schade kan toebrengen noch aan de 

koper, noch aan de vertegenwoordigers van de PO. 

5) De PO heeft de gepaste juridische structuur en is uitsluitend samengesteld uit leveraars van de 

betrokken koper. De ledenlijst van de PO wordt aan de betrokken koper overgemaakt. Dit is 

nodig om de afspraken met de PO te kunnen uitvoeren. De koper maakt de erkende PO 

kenbaar bij zijn leveraars. 

6) De PO is geen eigenaar van de melk welke door haar leden geproduceerd wordt. Het is in die 

zin vanzelfsprekend dat leveringsoveréénkomsten worden gemaakt tussen individuele 

producenten en de koper. Individuele leden zelf blijven verantwoordelijk voor de 

geproduceerde en geleverde volumes, de kwaliteit en het respecteren van de 

leveringsvoorwaarden in ruime zin. 

7) Om invulling te geven aan de leveringsoveréénkomsten wordt door de PO met de specifieke 

koper een onderhandelingsprotocol afgesloten, waarin de elementen vastgelegd worden 

waarover kan/moet onderhandeld worden. Een voorstel van financiering wordt uitgewerkt. 

8) Leveraars hebben de vrije keuzemogelijkheid om al dan niet toe te treden tot een PO. De PO 

handelt alleen voor zijn eigen leden. 
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9) Bij de opstart van PO's kunnen landbouworganisaties een faciliterende rol spelen. 

2. Inhoud van de leveringsoveréénkomsten 

10) De leveringsoveréénkomsten zijn vrijwillig en niet verplicht op te maken tussen koper en 

leveraar. Over de inhoud wordt onderhandeld tussen een vertegenwoordiging van de PO en de 

specifieke koper. 

11) Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van leveringsoveréénkomsten van onbepaalde duur. 

12) Naast de leveringsoveréénkomst is er de jaarlijks te overleggen praktijkregeling (aankoop- en 

leveringsvoorwaarden). Hierin worden de praktische aspecten geregeld aangaande de 

melkophaling en wordt ook vastgelegd welke kosten zullen aangerekend worden aan de 

melkveehouder. De PO heeft een adviserende rol. 

13) De gebruikte opzegtermijnen in leveringsoveréénkomsten zijn minimaal in overéénstemming 

met de afgesloten gedragscode "contractualisatie in de zuivelsector". 

14) De leveraars kunnen de keuze krijgen uit meerdere typecontracten. 

Hiermee wordt een antwoord gegeven op de verschillende behoefte van melkveehouders 

inzake risicobeheer; jongere melkveehouders willen meer zekerheid inzake prijzen voor hun 

product en kunnen op bedrijfsniveau moeilijker grote prijsschommelingen opvangen.  

15) Het contract is verbonden aan 1 producent en 1 plaats. Het bevat een clausule die het niet 

overdraagbaar maakt.  
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