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5.. Algemeen verbindend verklaren in Europese verordeningen 

Inn verschillende Europese landen spelen van oudsher producentenorganisaties, zoals 
telersverenigingenn of coöperaties en interprofessionele- of brancheorganisaties een belang-
rijkee rol bij het nationale marktordeningsbeleid, met name op het terrein van landbouw en 
visserij.. Het belang van deze organisaties komt eveneens naar voren bij het uitvoeren van een 
communautairr marktordeningsbeleid. In een aantal z.g. basisverordeningen is een systeem van 
erkenningg van de producentenorganisaties door de lidstaten opgenomen. In een beperkt aantal 
vann deze verordeningen is ter ondersteuning van het functioneren van deze organisaties sinds 
hethet begin van de tachtiger jaren de mogelijkheid opgenomen in bepaalde gevallen en onder 
eenn aantal stringente voorwaarden via de a.v.v. van door deze organisaties opgestelde regels 
dee niet-aangeslotenen te binden aan deze regels. De regeling van de a.v.v. sluit aan bij de in 
eenn aantal lidstaten voorkomende mogelijkheid van a.v.v. van overeenkomsten van deze 
organisaties. . 
Inn dit hoofdstuk zal eerst worden stilgestaan bij de erkenning van producenten- en branche-
organisatiess en bij de bevoegdheid van de lidstaten om tot a.v.v. van regels van deze 
organisatiess op nationaal niveau over te gaan in relatie tot de gemeenschappelijke markt-
ordeningg op Europees niveau. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de regeling van 
a.v.v.. op Europees niveau in een aantal marktverordeningen. 

5.11 Producenten- en brancheorganisaties 

Inn Europees verband wordt enigszins ambivalent aangekeken tegen producenten- en branche-
organisaties.. Producentenorganisaties bestaan uit gelijksoortige bedrijven binnen een bedrijfs-
tak,, bijvoorbeeld de telers van een bepaalde groente- of fruit. Brancheorganisaties bestaan uit 
diversee bedrijven binnen de keten van een bepaald product, bijvoorbeeld zowel de telers als de 
handelaarss en de verwerkers van een bepaalde groente of fruit. Producenten- en branche-
organisatiess zijn met name van belang op het terrein van de landbouw en visserij. Deze 
sectorenn worden van oudsher gekenmerkt door een groot aantal, relatief kleine bedrijven. Het 
doell  van de marktordening is primair gelegen in het verbeteren van de kwaliteit van de 
producten,, het stabiliseren van de markten en het waarborgen van redelijke prijzen bij leve-
ringring en daardoor het verzekeren van een redelijke levensstandaard voor de betrokken produ-
centen.. In dat kader is echter ook aandacht besteed aan het duurzamer en milieuvriendelijker 
makenn van de productietechnieken via het stellen van regels aan het gebruik van kunstmest of 
gewas-beschermingsmiddelen.11 Met behulp van deze organisaties kunnen zij hun krachten 
bundelenn en als een gezamenlijke economische partij op de markt opereren. Zodoende dragen 
dee organisaties bij aan de modernisering, rationalisering en efficiënter maken van de 
landbouwsector. . 

11 Zie artikel 11, eerste lid onder b, ten vierde, van de Verordening groenten en fruit, PbEG 1996, L 297/1. 
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Anderzijdss kan een producenten- of brancheorganisatie concurrentiebeperkende maatregelen 
nemenn en kan discriminerend optreden naar haar leden. Naar niet-leden kan dit effect worden 
versterktt door a.v.v. van de regels van deze organisaties.2 Tot een algemene kaderregeling van 
dee erkenning van producentenorganisaties en de rol van deze organisaties in de Europese 
marktordeningg is het tot nu toe niet gekomen.3 In diverse verordeningen is wel aandacht 
besteedd aan de erkenning van producenten- of brancheorganisaties. Zo wordt in een uit 1962 
stammende,, op de toenmalige artikelen 42 en 43 (thans: 36 en 37) EG-Verdrag gebaseerde 
Verordeningg nr. 26/624 aandacht besteed aan de relatie tussen de verenigingen van onder-
nemerss op het terrein van de landbouw en de mededinging. In deze verordening is bepaald 
onderr welke voorwaarden de mededingingsregels niet van toepassing zijn op overeenkomsten, 
besluitenn en gedragingen op het terrein van de productie en handel in landbouwproducten. In 
artikell  1 wordt allereerst de algemene norm gesteld: de mededingingsregels blijven normaal 
vann toepassing op alle in bijlage II van het verdrag vermelde producten. De uitzondering op 
dezee regel is opgenomen in artikel 2. Artikel 2, eerste lid, bestaat uit twee nogal lange 
volzinnen: : 

Artikell  85, lid 1, (thans: 81) van het Verdrag is niet van toepassing op de in het voorgaande artikel 

bedoeldee overeenkomsten, besluiten en gedragingen die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een 

nationalee marktorganisatie of die vereist zijn voor de verwezenlijking van de in artikel 39 (thans: 33) 

vann het Verdrag omschreven doelstellingen. Het is in het bijzonder (curs. MJD) niet van toepassing op 

dee overeenkomsten, besluiten en gedragingen van landbouwondernemers, verenigingen van landbouw-

ondernemerss of verenigingen van deze verenigingen binnen één Lid-Staat, voor zover deze, zonder de 

verplichtingg in te houden een bepaalde prijs toe te passen, betrekking hebben op de voortbrenging of de 

verkoopp van landbouwprodukten of het gebruik van gemeenschappelijke installaties voor het opslaan , 

behandelenn of verwerken van landbouwprodukten, tenzij de Commissie vaststelt dat de mededinging 

zodoendee wordt uitgesloten of dat de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar worden 

gebracht. . 

Inn de eerste volzin zijn in algemene zin de voorwaarden aangegeven, waaronder artikel 81, 
eerstee lid, EG-Verdrag (mededinging) niet van toepassing is op de betreffende overeen-
komsten.. In de tweede volzin, die op aandringen van het Europees Parlement in de 
verordeningg is opgenomen, wordt specifiek ingegaan op de voorwaarden waaronder artikel 
81,, eerste lid, niet van toepassing is op overeenkomsten van onder andere verenigingen van 
landbouwondernemers. . 
Inn artikel 2, tweede lid, van de verordening wordt aan de Commissie de 'uitsluitende' 
bevoegdheidd gegeven om, na het horen van de lidstaten en overige betrokkenen, in een te 
publicerenn beschikking vast te stellen welke overeenkomsten, etc. aan de in het eerste lid 
bedoeldee voorwaarden voldoen. 
Afgezienn van de wetgevingstechnisch weinig fraaie formulering, bevat het artikellid een 
aantall  onduidelijkheden. In de eerste plaats is de verhouding tussen de eerste en de tweede 
volzinn niet duidelijk. Moet een overeenkomst van landbouwondernemers voldoen aan de 
gecumuleerdee voorwaarden van de eerste en tweede volzin of alleen aan de voorwaarden in de 

22 Barents 1994, p. 207. 
33 De Commissie heeft wel een voorstel voor een dergelijke verordening ingediend (PbEG 1967/757). Dit voorstel 
heeftt niet geleid tot een verordening. Elementen van dit voorstel, zoals de mogelijkheid van ondersteuning van 
erkendee producentenorganisaties en afzet van de gehele productie via deze organisaties, zijn wel in de latere 
verordeningenn terug te vinden. Barents 1994, p. 203 en 208. 
44 Verordening nr. 26 inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging 
vann en de handel in landbouwprodukten (PbEG 30 van 20-04-1962, p. 993/62). Zie Van Gerven e.a. 1997, p. 34-
41. . 
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tweedee volzin. Het gaat hierbij derhalve om de interpretatie van de door mij gecursiveerde 
woordenn 'in het bijzonder'. In de tweede plaats is niet duidelijk wie in eerste instantie 
bevoegdd is te oordelen over de toepassing van artikel 2, eerste lid: de Commissie of de 
nationalee rechter. Artikel 2, tweede lid, lijk t erop te duiden dat dit de Commissie is. Dit werkt 
ookk door in de status van de overeenkomst. Heeft de overeenkomst een voorlopig karakter 
totdatt de Commissie heeft vastgesteld dat voldaan is aan de voorwaarden voor het niet van 
toepassingg zijn van artikel 81, eerste lid? Naast deze vragen is vanzelfsprekend van belang 
welkee reikwijdte de uitzondering van de mededingingsregels heeft. 
Inn diverse uitspraken van de Commissie en het Hof, mede naar aanleiding van prejudiciële 
vragenn over Nederlandse coöperaties op het terrein van bloemen5 en zuivel6, is hierover 
duidelijkheidd gecreëerd. Bij deze uitspraken wordt thans wat langer stilgestaan, omdat zij een 
goedd inzicht geven in de verhouding van de landbouwverordeningen en artikel 81 EG-
Verdrag.7 7 

Inn de statuten van de grootste Nederlandse zuivelcoöperaties was, naast een afleverings-
verplichtingg van de totale melkproductie, bepaald dat de vennoten bij uittreden een bedrag 
moestenn betalen ingeval van opzegging van of uitzetting uit het lidmaatschap van de 
vereniging.. Dit bedrag kon oplopen tot maximaal 10% van hetgeen degene die wilde uittreden 
dee laatste vijfjaar voor de aangeleverde melk had ontvangen. Dit bedrag vormt een belang-
rijkee drempel om uit de coöperatie te treden. Een aantal veehouders achtte deze bepaling in 
strijdd met artikel 81 EG-Verdrag. De zuivelcoöperaties beriepen zich ter rechtvaardiging van 
dezee bepaling op artikel 2, eerste lid, van Verordening nr. 26/62. 
Tenn aanzien van de verhouding van artikel 2, eerste lid, eerste volzin en tweede volzin, leidt 
hett Hof (r.o. 17) uit de ontstaansgeschiedenis en overwegingen bij de Verordening nr. 26/62 
aff  dat de tweede volzin een zelfstandige betekenis heeft. Ook de formulering van artikel 2, 
eerstee lid, leidt tot deze conclusie. Hoe kan de Commissie immers op grond van artikel 2, 
eerstee lid tweede volzin, vaststellen 'dat een overeenkomst de verwezenlijking van de 
doelstellingenn van artikel 39 (thans: 33) in gevaar brengt, wanneer in het kader van de 
afwijkingg bedoeld in de eerste zin reeds is komen vast te staan dat die overeenkomst of dat 
besluitt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van die doelstellingen.' (r.o. 20). Evenmin 
aanvaardtt het Hof de stelling (van de Commissie) dat de overeenkomsten van landbouw-
ondernemerss een voorlopige geldigheid bezitten, zolang de Commissie niet heeft vastgesteld 
datt de mededinging wordt uitgesloten of de doelstellingen van artikel 33 in gevaar worden 
gebracht.. Artikel 2, eerste lid, tweede volzin, bevat juist een omkering van de bewijslast ten 
gunstee van de landbouwondernemers. Wanneer een overeenkomst valt binnen de reikwijdte 
vann artikel 81, eerste lid, zal eerst moeten worden nagegaan of voldaan wordt aan artikel 2, 
eerstee lid, tweede volzin van de Verordening nr. 26/62. Zo niet en kan ook geen ontheffing op 
grondd van artikel 81, derde lid, worden verleend, dan is de overeenkomst van rechtswege 
nietigg met terugwerkende kracht ('ex tune'). 

55 Besluit van de Commissie van 26 juli 1988 in de zaak Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer 0?bEG 1989 L 
262/88).. Zie onlangs: HvJEG 30 maart 2000 Zaak C-265/97 Coöperatieve Vereniging VBA/Florimex, Jur. I, p. 
2061.. In deze zaak ging het om een facilitaire heffing die geheven werd van zowel leden als niet-leden van de 
VBA,, terwijl niet-leden alleen het voordeel van de concentratie van het aanbod en de vraag genieten en de leden 
vann vele andere diensten van de VBA gebruik kunnen maken. 
66 HvJEG 12 december 1995 Gevoegde zaken C-319/93, C-40/94 en C-224/94 0H.E. Dijkstra e.a./Friesland (Frico 
Domo)) Coöperatie BA; Jur. 1995 1-4471; HvJEG 12 december 1995 Zaak C-399/93 (H.G. Oude Luttikhuis e.a./ 
Verenigdee Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA; Jur. 19951-4515. Over deze uitspraken: Ackermann 1997, 
p.. 695-711. 
Dezee uitspraken liggen overigens grotendeels in het verlengde van voorgaande jurisprudentie. Zie voor een 

analysee hiervan: Jacobi/Vesterdorf 1993, p. 271. 
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Overr de bevoegdhedenverdeling tussen de nationale rechter en de Commissie is het Hof (r.o. 
36)) ook duidelijk. Het Hof acht de nationale rechter bevoegd een uitspraak te doen in die 
zakenn waarin klaarblijkelijk niet aan de voorwaarden van artikel 81, eerste lid, en artikel 2, 
eerstee lid, van Verordening nr. 26/62 wordt voldaan of de overeenkomst niet voor ontheffing 
inn aanmerking komt. In geval van twijfel kan de nationale rechter inlichtingen inwinnen bij de 
Commissiee of partijen in de gelegenheid stellen de Commissie om een uitspraak te verzoeken. 

Inn de zaak Oude Luttikhuis herhaalt het Hof (r.o. 20), in antwoord op de vraag welke criteria 
inn beschouwing genomen moeten worden bij de toetsing van de verenigbaarheid van een 
uittreeregelingg in de statuten van een coöperatieve vereniging met artikel 81, eerste lid, de 
algemenee criteria bij de toetsing van overeenkomsten aan artikel 81.8 Ten aanzien van de 
criteriaa voor de toepassing van Verordening nr. 26/62 benadrukt het Hof (r.o. 23) dat iedere 
afwijkingg van of uitzondering op een algemene regel (nl. het van toepassing zijn van de 
mededingingsregels)) eng moet worden uitgelegd. Na een herhaling van de in artikel 2 van 
dezee verordening opgenomen criteria stelt het Hof (r.o. 28) - de uiteindelijke beoordeling is 
immerss aan de nationale rechter - dat het niet uitgesloten is dat een opeenstapeling van 
statutairee bepalingen waardoor leden voor lange tijd aan de coöperatie worden gebonden en 
hunn aldus de mogelijkheid wordt ontnomen zich tot concurrenten te wenden, afbreuk doet aan 
hett gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Uitt voorgaande besluiten van de Commissie en uitspraken van het Hof blijkt dat een zekere 
sectorinherentee beperking van de mededingingsregels door coöperaties acceptabel wordt 
geacht9,, maar deze beperking wordt duidelijk begrensd door de doelstellingen van het 
landbouwbeleid,, zoals vastgelegd in artikel 33 EG-Verdrag. 

Inn een verordening uit 197810 wordt op een beperkt terrein specifiek ingegaan op de erkenning 
vann producentengroeperingen en unies daarvan en de voorwaarden waaronder aan deze 
groeperingenn financiële steun kan worden verleend. De oprichting van deze groeperingen 
wordtt zinvol geacht om structurele onvolkomenheden ten aanzien van het aanbod en de afzet 
vann landbouwproducten, die een gevolg zijn van onvoldoende organisatie van de producenten, 
tee verhelpen (artikel 1). De verordening heeft overigens een beperkte territoriale werkings-
sfeerr (Italië, België en bepaalde gebieden in Frankrijk) en een beperkte reikwijdte (alleen de 
inn de verordening genoemde producten). 

Inn de diverse zogenaamde basisverordeningen (groente en fruit, visserijproducten, tabak, 
wijn)111 komt sedert het begin van de tachtiger jaren een regeling van erkenning van producen-
tenorganisatiess voor. Voor brancheorganisaties bestaan in deze verordeningen vergelijkbare 

88 Genoemd worden: het doel en de gevolgen van de overeenkomst, de ongunstige beïnvloeding van de 
2intracommunautairee handel, met inachtneming van de economische context waarin de ondernemingen opereren, 
dee producten en diensten waarop die overeenkomst betrekking heeft, de structuur van de betrokken markt en de 
omstandighedenn waaronder deze functioneert. 
99 Zie ook Van der Gronden/Mortelmans 2001, p. 318-323. Zij waarschuwen ervoor het concept van de inherente 
beperkingenn toe te passen op niet-mededingingsbelangen, zoals milieubelangen. Het milieubelang is immers niet 
beperktt tot een bepaalde sector. 
100 Verordening nr. 1360/78 van de Raad van 19 juni 1978 betreffende producentengroeperingen en unies van 
producentengroeperingenn (PbEG 1978 L 166/1). 

Verordeningg nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der 
marktenn in de sector groente en fruit (PbEG 1996 L 297/1), verder te noemen: Verordening groente en fruit; 
artikelenn 11 en 19; Verordening nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een 
gemeenschappelijkee ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG 
20000 L 17/22), verder te noemen: Verordening visserijproducten; artikelen 5 en 13; Verordening nr. 1493/1999 
vann de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PbEG 1999 L 
179/1)) artikelen 39 en 41. 
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erkenningsregelingen.. De bevoegdheid tot erkenning is in eerste instantie overgelaten aan de 
lidstaten.. Zij kunnen op verzoek producenten- of brancheorganisaties erkennen. Daartoe 
zullenn deze organisaties aan bepaalde eisen moeten voldoen, waarbij zowel naar aantal leden 
alss naar omzet wordt gekeken. Een besluit over de erkenning moet binnen drie maanden na 
indieningg van een verzoek worden genomen. De lidstaten moeten controles uitvoeren op de 
nalevingg van de erkenningsvoorwaarden en kunnen de erkenning intrekken. Elk besluit moet 
aann de Commissie worden medegedeeld. 
Omm voor erkenning in aanmerking te komen moeten de organisaties aan een groot aantal eisen 
voldoen.. Ze moeten zijn opgericht met het oog op de realisatie van met name genoemde 
doelstellingen,, waarbij mede aan het realiseren van milieudoelstellingen aandacht wordt 
besteed.133 Voor de realisatie van deze doelstellingen moeten de statuten aan bepaalde eisen 
voldoen.. Zo moeten zij het mogelijk maken regels te stellen met betrekking tot onder andere 
dee productie en afzet, zoals het toepassen van door de vereniging gestelde regels over het 
verstrekkenn van productiegegevens, het toepassen van bepaalde technieken in het belang van 
dee bescherming van het milieu en zelfs het volledig verkopen van de productie via de vereni-
ging.. Tevens moeten de statuten het mogelijk maken dat door de aangesloten producenten 
financiëlee bijdragen worden betaald aan een door de vereniging beheerd fonds. Dit fonds is 
bestemdd voor de financiering van de uitvoering van een actieprogramma en voor de (gedeel-
telijke)) financiering van het uit de markt nemen van producten. Het programma14 moet de 
maatregelenn bevatten om eerdergenoemde doelstellingen te concretiseren. Voorts moet het 
programmaa in een regime van toezicht en sancties bevatten. Het programma behoeft de 
goedkeuringg van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 
Terr bevordering van de oprichting en werking van producentenorganisaties is voorzien in de 
mogelijkheidd om deze organisaties voor een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden 
financiëlee steun te verlenen ter compensatie van deze kosten. Een lijst van de erkende produ-
centen-- en brancheorganisaties wordt jaarlijks door de Commissie gepubliceerd.15 

Dezee producentenorganisaties moeten overigens goed onderscheiden worden van de ook in 
onss land functionerende productschappen, die in een aantal gevallen publiekrechtelijke regel-
gevendee bevoegdheden hebben ten aanzien van dezelfde producten. Uit de jurisprudentie 
blijk tt dat een bevoegdheid die in een EG-verordening is toebedeeld aan een lidstaat, wel kan 
wordenn uitgevoerd door een bedrijfsorganisatie met een publiekrechtelijke opdracht, i.e. het 
productschapp voor vis en visproducten. Echter, een bevoegdheid die in de verordening is 
toebedeeldd aan een producentenorganisatie, i.e. ging het om regels over het verhandelen van 
haring,, kan alleen worden uitgeoefend door een producentenorganisatie.16 

122 In sommige gevallen (i.e. groente en fruit) vindt dit plaats op basis van een 'pragmatische benadering en 
rekeningg houdend met de structurele, economische en bestuurlijke gegevenheden in de lidstaten', hetgeen erin 
resulteertt dat in die lidstaten de gestelde mimmumgetallen kunnen worden aangepast: Verordening nr. 412/97 
vann de Commissie van 3 maart 1997 tot vaststelling van de toepassingsbepalingen van Verordening nr. 2200/96 
vann de Raad voor wat de erkenning van telersverenigingen betreft (PbEG 1997 L 62/16). 
133 Verzekeren van planning van productie aann vraag (kwalitatief en kwantitatief); concentratie van aanbod 
bevorderen;; de prijzen te stabiliseren en op milieuterrein: de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het 
afvalbeheerr milieuvriendelijker te maken, om met name de kwaliteit van water, bodem en landschap te 
beschermenn en de biodiversiteit te behouden en/ofte bevorderen (artikel 11 van Verordening groente en fruit); 
enn bij visserijproducten op milieuterrein: de toepassing van exploitatiemethoden die een duurzame visserij 
ondersteunenn of aanmoedigen (artikel 5 van Verordening visserijproducten). 
144 Artikelen 15 en 16 van Verordening groente en fruit; artikelen 9 en 10 van Verordening visserijproducten. 
155 Zie bijvoorbeeld PbEG 2001 C 92/8 ten aanzien van producentenorganisaties in de visserij- en 
aquacultuursector.. Uit deze lijst blijkt dat in Nederland een tiental producentenorganisaties erkend zijn. 
166 HvJEG 3 oktober 1985 (Zaak nr. 207/84) De Boer/Produktschap voor vis en visprodukten; Jur 1985,1 p. 
3203. . 
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5.22 De a.v.v. van regels van producenten- of brancheorganisaties op nationaal niveau 

Inn diverse lidstaten bestond al langere tijd de mogelijkheid om regels van producenten- of 
brancheorganisatiess algemeen verbindend te verklaren. Het ging hierbij ook om terreinen 
waaropp op een later tijdstip marktordening op EG-niveau plaatsvond. In hoeverre de lidstaten 
bevoegdd waren om in aanvulling op een dergelijke EG-verordening regels van producenten-
off  brancheorganisaties op nationaal niveau verbindend te verklaren heeft in verschillende 
zakenn voor het Hof gespeeld. 
Dee gemeenschappelijke marktordening in de sector groente en fruit heeft gestalte gekregen in 
dee Verordening nr. 103 5/72.17 In deze verordening was indertijd wel een erkenningsregeling 
voorr producentenorganisaties opgenomen, maar nog geen regeling voor de a.v.v. van de 
regelss van deze organisaties. De vraag was of dit stelsel via een nationaal stelsel van a.v.v. 
vann regels aangevuld kan worden. Deze vraag kwam aan de orde in twee zaken die beiden in 
Frankrijkk speelden. De Franse wetgeving maakt het sinds 1962 mogelijk dat door de Minister 
vann Landbouw erkende producentengroeperingen 'economische landbouwcomités*  vormen. 
Wanneerr deze comités aantonen dat bepaalde regelingen bevredigend werken, kunnen zij de 
ministerr verzoeken om de door hun leden aanvaarde regelingen verbindend te verklaren voor 
dee niet-aangeslotenen. Bij een dergelijk besluit, dat een maximale looptijd van drie jaar kan 
hebben,, kunnen de comités worden gemachtigd om ook van niet-aangeslotenen een financiële 
bijdragee te heffen. Van deze mogelijkheid is in een groot aantal gevallen gebruik gemaakt. In 
dezee zaken18 ging het in het ene geval (Ceravel-zaak) om een bloemkoolteler die weigerde een 
opgavee te doen van de door hem bebouwde arealen en de betaling weigerde van bijdragen aan 
eenn fonds voor 1981 en 1982 en in het andere geval (Unilec-zaak) om een conservenfabrikant 
diee weigerde de bijdragen en boeten aan het fonds te betalen voor de oogsten selderij en 
schorsenerenn in de periode 1982-1984. 
Dee vraag was derhalve of het gemeenschapsrecht zich ertegen verzet dat door een vereniging 
vastgesteldee regels verbindend worden verklaard voor alle niet-aangeslotenen. Bij de 
beantwoordingg van deze vraag neemt het Hof allereerst een vrij principieel standpunt in over 
hett karakter van het besluit tot a.v.v. Naar analogie van eerdere jurisprudentie wordt gesteld 
datdat het besluit tot a.v.v. slechts dan onverenigbaar is met in dit geval Verordening nr. 1035/72, 
wanneerr de werkzaamheden van de vereniging zelf in strijd zijn met die bepalingen. Dit 
geldtt zowel voor de naleving van de door de vereniging vastgestelde regels als voor de 
deelnamee aan de financiering. 
Vervolgenss gaat het Hof na of de Verordening in de weg staat aan een a.v.v. van door een 
verenigingg gestelde regels. Hiervan is sprake, wanneer de a.v.v. van regels een gebied betreft 
datdat door de Verordening uitputtend is geregeld of indruist tegen gemeenschapsbepalingen of 
dee goede werking van de gemeenschappelijke marktordening. ° Op basis van een toetsing van 
dee regels aan de Verordening komt het Hof tot de conclusie dat een aantal daarvan (i.e. stelsel 
vann kwaliteitsnormen en de interventiemaatregelen) uitputtend in de Verordening geregeld 
zijnzijn en de lidstaten derhalve niet bevoegd zijn tot a.v.v. van deze regels over te gaan. Het Hof 

177 Verordening nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der 
marktenn in de sector groenten en fruit O'bEG 1972, L.118). Deze verordening is op 14 november 1983 via twee 
verordeningenn (Pb EG 1983 L 325/1 en L 325/8) zodanig gewijzigd dat de bevoegdheid tot a.v.v. in de 
Verordeningg zelf geregeld wordt. Deze wijzigingen zijn echter niet op onderstaande zaken van toepassing, omdat 
dee verordening pas op 1 oktober 1985 op de in deze zaken spelende producten van toepassing wordt. 
188 HvJ EG 25 november 1986 (Zaak nr. 218/85) Cerafel/Le Campion; Jur. 1986 p. 1-3513; HvJEG 22 september 
19888 (Zaak nr. 212/87) Unilec/Larroche frères; Jur. 1988 p. 1-5075. 
199 Cerafel-zaak r.o. 11; Unilec r.o. 21. 
200 Deze criteria lijken vergelijkbaar met de criteria voor aanvullende bevoegdheid van gemeenten, wanneer een 
hogeree regeling in een bepaald onderwerp is voorzien (vgl artikel 121 Gemeentewet). 
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(Cerafell  r.o. 21) achtte overigens het jaarlijks verstrekken van een overzicht van bebouwde 
arealenn wel toelaatbaar, omdat de Verordening op dit punt niets regelt. 
Watt betreft de verplichting voor niet-aangeslotenen tot betaling van de bijdrage stelt het Hof 
zichh op het standpunt (Cerafel r.o. 22; Unilec r.o. 21) dat een dergelijke verplichting alleen 
onwettigg is, voor zover zij ertoe dient activiteiten te financieren die in strijd zijn met het 
gemeenschapsrecht.. De beoordeling daarvan wordt aan de nationale rechter overgelaten. 
Aangezienn het Hof in beide zaken de lidstaat niet bevoegd achtte tot a.v.v. van de regels over 
tee gaan, achtte zij het niet meer nodig (Cerafel r.o. 24, Unilec r.o. 20) in de gaan op de vraag 
off  de a.v.v. verenigbaar was met de mededingingsregels in het toenmalige artikel 85 (thans: 
artikell  81). Hierop is uitgebreid ingegaan in de bekende BNIC-zaken.21 

Inn deze zaken, die met name van belang zijn voor de interpretatie van artikel 81 en de 
artikelenn 3, 10 j° 81 (zie hoofdstuk 8), ging het ook om de a.v.v. van regels van een branche-
organisatie.. BNIC voerde o.a. aan dat artikel 81 niet van toepassing was, omdat cognac voor 
dee landbouwers een aanzienlijk economisch belang zou hebben. Deze impliciete verwijzing 
naarr Verordening nr. 26/62 wordt door het Hof verworpen, omdat in bijlage II van het 
Verdragg brandewijnen en cognac uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de categorie landbouw-
productenn (r.o. 13 BNIC/Clair). Het argument van het economisch belang zou hoogstens 
gebruiktt kunnen worden in het kader van een verzoek om ontheffing op grond van artikel 81, 
derdee lid (r.o. 21 BNIC/Aubert). Voor het overige wordt in deze zaken niet ingegaan op de 
verhoudingg tussen de regels van de producentenorganisaties en het gemeenschapsrecht. 
Uitt deze zaken blijkt dat de lidstaten op zichzelf de mogelijkheid hebben om het gemeen-
schapsrechtt via de a.v.v. van regels van producentenorganisaties aan te vullen, maar dat zij 
duidelijkk moeten blijven binnen de door het gemeenschapsrecht gestelde kaders. Hierbij kan 
nogg onderscheid gemaakt worden tussen landbouwproducten die op bijlage II van het Verdrag 
staann en die dat niet doen. In het laatste geval wordt rechtstreeks aan de bepalingen van het 
Verdragg getoetst. Voorts blijkt uit deze zaken dat het Hof ten aanzien van de a.v.v. uitgaat 
van,, zoals AG Jacobs het later zou uitdrukken,22 een automatische koppeling tussen de 
wettigheidd van de a.v.v. en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst/regels. Oftewel 
wanneerr de overeenkomst/regels toelaatbaar wordt geacht, staat de a.v.v. daarvan niet meer 
terr discussie. Ik sluit overigens niet uit dat deze zaken voor de Commissie en de Raad 
aanleidingg zijn geweest de a.v.v. van regels van telersverenigingen en andere producenten- en 
brancheorganisatiess in een aantal gemeenschappelijke marktverordeningen zelf op te nemen. 

5.33 De regeling van de a.v.v. van regels van producenten- en brancheorganisaties 

Inn een beperkt aantal gevallen op het terrein van tabak, wijn, groente en fruit en visserij-
productenn is ter ondersteuning van het functioneren van de producenten- of brancheor-
ganisatiess in de marktverordeningen in de tachtiger jaren de bevoegdheid voor de lidstaten 
opgenomenn om de regels van deze organisaties via de a.v.v. ook van toepassing te verklaren 
opp niet-aangeslotenen.23 De algemene doelstellingen van deze EG-verordeningen zijn: het op 

211 HvJEG 30 januari 1985 (Zaak nr. 123/83) Bureau national interprofessionnel du cognac Q3NIC)/Clair; Jur. 
1985,, p. 1-391; HvJEG 3 december 1987 (Zaaknr. 136/86) BNIC/Aubert; Jur. 1987, p. 1-4789. 
222 Conclusie A-G Jacobs van 23 maart 2000 in de zaak Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische 
Specialisten,, pt. 161. Op deze zaak wordt uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 8. 

Ikk baseer mij met name op de Verordening groente en fruit en de Verordening visserijproducten. Een 
soortgelijkee bevoegdheid is ook opgenomen in de Verordening nr. 2077/92 van de Raad van 30 juni 1992 (PbEG 
19922 L 215/80) en Verordening nr. 86/93 van de Commissie van 19 januari 1993 (PbEG 1993 L 12/13) inzake 
brancheorganisatiess en overeenkomsten in de sector tabak. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is van deze 
bevoegdheidd geen gebruik gemaakt In het voorstel voor een verordening houdende een gemeenschappelijke 
ordeningg van de wijnmarkt (Pb EG 1998 C271/21) was een dergelijke bevoegdheid opgenomen. In de 

135 5 



Hoofdstukk 5 

elkaarr afstemmen van vraag en aanbod (kwalitatief en kwantitatief), het verbeteren van de 
kwaliteitt van de producten en het verbeteren van het inkomen van de producenten door 
middell  van stabilisatie van de marktprijzen (zie artikel 33 EG-Verdrag). In deze verorde-
ningenn is aangegeven dat bepaalde delen hiervan via de a.v.v. van overeenkomsten tussen 
producenten-- of brancheorganisaties kunnen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij niet alleen 
omm de wat 'zachtere' elementen van de marktordening, zoals informatie-uitwisseling of 
opleidingen,, maar ook om de 'harde' elementen, zoals productie- en afzetvoorschriften en 
marktinterventieregelss over het uit de markt nemen van producten. De regels kunnen tevens 
betrekkingg hebben op het milieuvriendelijker maken van de productie. 

Dee genoemde marktverordeningen zijn in grote lijnen als volgt opgebouwd. In Titel I worden 
regelss gesteld omtrent het indelen van de producten in klassen. De handelsnormen hebben met 
namee betrekking op de indeling naar kwaliteits-, grootte- of gewichtsklassen, de verpakking, 
dee aanbiedingsvorm alsmede de etikettering. In Titel II wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
hett door de lidstaten erkennen van producentenorganisaties en de mogelijkheid van a.v.v. van 
doorr deze organisaties gestelde regels. In Titel III staan soortgelijke bepalingen over branche-
organisaties.. Titel IV heeft betrekking op prijzen en interventiemaatregelen. Titel V bevat een 
regelingg voor het handelsverkeer met derde landen. Titel VI gaat over communautaire en 
nationalee controles. Titel VII bevat tenslotte een aantal algemene en slotbepalingen. In dit 
verbandd zal met name aan de Titels II en III aandacht worden besteed. 

Dee lidstaten kunnen onder bepaalde voorwaarden de regels van producenten- of branche-
organisatiess in een economische regio verbindend verklaren voor alle producenten of branche-
genotenn die niet bij die organisatie zijn aangesloten. Onder een 'economische regio' wordt 
verstaan:: een geografische zone die bestaat uit aan elkaar grenzende of naburige productie-
gebiedenn met homogene omstandigheden inzake productie en verhandeling.24 De lidstaten zijn 
verplichtt de Commissie de lijst van economische regio's mee te delen. Na goedkeuring (al dan 
niett na wijziging) door de Commissie wordt de lijst van economische regio's in het Publica-
tiebladd gepubliceerd.25 Een soortgelijke bevoegdheid is opgenomen ten aanzien van de regels 
vann brancheorganisaties. 
Dee lidstaten mogen alleen gebruik maken van de bevoegdheid tot a.v.v. op verzoek van de 
producenten-- of brancheorganisaties. Het verzoek moet worden ingediend door die vereniging 
off  groepering van verenigingen die representatief wordt geacht voor de productie en voor de 
producentenn in die regio. Dit is in het kader van de Verordening groente en fruit het geval, 
wanneerr zij ten minste twee derde van de producenten vertegenwoordigen. Voor het bepalen 
hiervann wordt zowel naar het aantal producenten als naar de productie van deze producenten 
gekeken.. In geval van a.v.v. in verscheidene regio's moet het bewijs geleverd worden van een 
bepaaldee minimum-representativiteit voor elke groep in elke betrokken regio. Ter nadere 
bepalingg van de representativiteit is de Verordening visserijproducten in 2000 en 2001 
gewijzigd.266 Deze wijzigingen leiden ertoe dat bij de bepaling van de representativiteit zowel 
hett aandeel in de totale afzet (in totaal meer dan 65%) als het aantal aangesloten vissers (meer 

uiteindelijkee verordening nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 (PbEG 1999 L 179) is een variant 
opgenomen.. In artikel 41 is voor de lidstaten de bevoegdheid opgenomen om bij de uitvoering van besluiten van 
brancheorganisatiess regels inzake de afzet vast te stellen. 
244 Artikel 18, tweede lid, van Verordening groente en fruit In artikel 7 van de Verordening visserijproducten 
wordtt de aanvoerplaats als zodanig beschouwd. 
2525 Artikel 18, zevende lid, van Verordening groente en fruit; zie bijvoorbeeld de Lijst van economische regio's 
diee Frankrijk met het oog op de verbindend-verklaring van de regels van telersverenigingen in de sector groenten 
enn fruit heeft vastgesteld (Pb EG 09-02-1999, C 34/4, aangevuld Pb EG 11-12-1999, C 359/32). 
266 Verordening nr. 1886/2000 van de Commissie van 6 september 2000, PbEG L 227/11 en Verordening nr. 
1812/20011 van de Commissie van 14 september 2001 PbEG L 246/5. 
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dann 50%) in beschouwing moet worden genomen. In de sector aquacultuur wordt de productie 
vann in totaal meer dan 40% van de totaal geproduceerde hoeveelheden al representatief 
geacht.. Hieruit valt af te leiden dat de bepaling van de representativiteit van degenen die een 
verzoekk indienen, in belangrijke mate mede afhankelijk is van de organisatie van een 
beroepsgroep. . 

Inhoudelijkk is de a.v.v. aan een aantal voorwaarden gebonden: 
Dee bevoegdheid is beperkt tot bepaalde categorieën van onderwerpen waaromtrent 
regelss mogen worden gesteld. In de verordening zelf of (uitgewerkt) in een bijlage bij 
dee verordening is een limitatieve lijst opgenomen van door de producentenorganisaties 
toegepastee regels die algemeen verbindend kunnen worden verklaard. Zo gaat het 
bijvoorbeeldd in de Verordening groente en fruit om een vijftal categorieën van regels: 
regelss inzake de productiegegevens, productie, het in de handel brengen van 
producten,, milieubescherming en het van de markt nemen van producten.27 

-- De regels moeten ten minste één j aar van toepassing zijn. 
Dee a.v.v. mag slechts een beperkte duur hebben, variërend van één tot drie jaar. 

-- De regels mogen geen schade toebrengen aan in andere regio's gevestigde 
producentenn en mogen niet strijdig zijn met vigerende Gemeenschapswetgeving en 
nationalee wetgeving. 

Dezee voorwaarden zijn in het algemeen duidelijk en sluiten aan bij nationaal rechtelijke 
stelsels.. Alleen de laatste voorwaarde komt mij betrekkelijk vaag voor en legt een zware 
bewijslastt bij degenen die om a.v.v. verzoeken. 
Wanneerr een lidstaat overgaat tot a.v.v., kan tevens bepaald worden dat ook de niet-
aangeslotenenn een financiële bijdrage verschuldigd zijn ter dekking van administratiekosten of 
dee kosten van acties, wanneer deze de gehele productie van de regio ten goede komen. Het 
bedragg kan betrekking hebben op een deel van of op de volledige kosten.28 Aangezien het om 
eenn bevoegdheid gaat, heeft de lidstaat hierbij een zekere beoordelingsvrijheid. Dit betekent 
datt een lidstaat kan besluiten om, overigens met inachtneming van het discriminatieverbod in 
artikell  34, tweede lid, EG-Verdrag bepaalde categorieën van niet-aangeslotenen vrij te stellen 
vann een bijdrageplicht.29 

Dee verordeningen bevatten in het algemeen geen procedurele bepalingen ten aanzien van de 
wijzee van totstandkoming van het besluit tot a.v.v. binnen de lidstaten. Alleen in de 
Verordeningg tabak (artikel 9) is hierover opgemerkt dat de lidstaten moeten zorgen voor de 
bekendmakingg van het voornemen tot a.v.v., waarbij de belanghebbenden een termijn van 
tweee maanden moet worden gegeven voor het maken van opmerkingen. 
Inn de verordeningen wordt veel aandacht besteed aan de controlerende taak van de 
Commissie.. Deze taak krijgt in de diverse verordeningen op verschillende manieren gestalte. 
Inn de Verordening tabak (artikel 9, tweede lid) is een voorafgaande vorm van goedkeuring 
opgenomen.. De lidstaten moeten na afloop van de zo-even genoemde inspraaktermijn de 
Commissiee in kennis stellen van de regels die zij algemeen verbindend willen verklaren. De 
Commissiee moet binnen drie maanden een beslissing nemen. In de Verordening groente en 

277 Artikel 18, eerste lid, van Verordening groente en fruit en Bijlage III bij deze verordening. Dit artikel 18 en 
bijlagee IE zijn opgenomen in de bijlage wetteksten, onderdeel H. 
288 Artikelen 18, zesde lid, en 22, tweede lid, van Verordening groente en fruit; artikelen 7, achtste lid, en 16, 
vierdee lid, van Verordening visserijproducten. 
299 HvJEG 13 juli 2000 (Zaak C-l 17/99) Le Bars en Unilet/Cerafel, Jur. 2000, p. 1-6077. 
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fruitfruit  is een vorm van goedkeuring achteraf opgenomen. De lidstaten zijn verplicht de 
Commissiee onverwijld na de a.v.v. in kennis te stellen van de regels van zowel 
telersverenigingenn (artikel 18, vijfde lid) als van de brancheorganisaties (artikel 22, eerste lid). 
Inn de Verordening visserijproducten komen beide systemen van controle voor. De regels van 
dee producentenorganisaties dienen na a.v.v. onverwijld aan de Commissie te worden 
gezondenn (artikel 7, derde lid).31 De regels van de brancheorganisaties dienen vóór a.v.v. aan 
dee Commissie te worden gezonden. De Commissie moet vervolgens binnen twee maanden 
meedelenn dat zij geen bezwaar heeft tegen genoemde regels. Het is niet duidelijk waarop de 
verschillenn in controle zijn gebaseerd. 
OokOok de verdere procedure van totstandkoming van de a.v.v. is in de diverse verordeningen 
niett uniform geregeld. In het kader van de controle achteraf is in de Verordening visserij-
productenn bepaald (artikel 7, derde lid) dat de Commissie binnen een maand de betrokken 
lidstaatt kan vragen de toepassing van zijn besluit tot a.v.v. volledig of gedeeltelijk te schorsen. 
Inn dat geval moet de Commissie binnen twee maanden ofwel bevestigen dat de meegedeelde 
regelss verbindend kunnen worden verklaard,32 ofwel het besluit tot a.v.v. nietig verklaren 
(artikell  16, tweede lid). In de Verordening groente en fruit is bepaald (artikel 18, vijfde lid) 
datdat de Commissie op een aantal daar genoemde gronden moet besluiten dat de lidstaat het 
besluitt tot a.v.v. moet intrekken. In dit geval wordt geen termijn genoemd waarbinnen de 
Commissiee een beslissing moet nemen. Tevens wordt niet uitgegaan van een vernietiging 
doorr de Commissie, maar van een mijns inziens juistere rechtsfiguur van intrekking van het 
besluitt tot a.v.v. door de lidstaat. 
Dee imperatieve gronden om tot vernietiging respectievelijk intrekking over te gaan zijn in 
beidee verordeningen vrijwel hetzelfde: strijdigheid met het vrije verkeer van goederen 
(artikelenn 28-29 EG-Verdrag), met de landbouwbepalingen (artikel 33 EG-Verdrag), met de 
mededingingg (artikel 81 EG-Verdrag) en wanneer controle achteraf daartoe aanleiding geeft. 
Tenn aanzien van de gevolgen van vernietiging respectievelijk intrekking van het besluit tot 
a.v.v.. wordt in de verordeningen aangegeven dat de beschikking van de Commissie pas geldt 
vanaff  de datum waarop strijdigheid met artikel 81 wordt vastgesteld. 

Zonderr empirisch onderzoek is het moeilijk een goed beeld te krijgen van de uitvoering van 
dee verordeningen en de mate waarin van de bevoegdheid tot a.v.v. gebruik is gemaakt. Op 
grondd van de Verordening groente en fruit heeft onlangs nog in een tweetal gevallen 
publicatiee plaatsgevonden van de a.v.v. van regels van telersverenigingen en van 
brancheorganisatiess in de sector groente en fruit in Spanje en Frankrijk.33 In Spanje hebben de 
regelss van de telersvereniging betrekking op de economische regio Huelva (Andalusiè) ten 
aanzienn van aardbeien en in Frankrijk in een groot aantal economische regio's ten aanzien van 
versee producten en producten die voor de verwerking zijn bestemd. De regels hebben 
betrekkingg op alle in Bijlage III bij de Verordening genoemde onderwerpen, zoals het gebruik 
vann kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De regels hebben in het algemeen een looptijd van 
meerderee (max. drie) verkoopseizoenen. De regels van een tweetal brancheorganisaties in 
Frankrijkk en een drietal brancheorganisaties in Spanje omvatten het gehele grondgebied van 

300 In de aan de huidige Verordening groente en fruit voorafgaande verordening (PbEG 1983 L 325) werd in het 
toenn ingevoegde artikel 15 ter, derde lid, uitgegaan van controle vooraf. 
311 In de aan de huidige Verordening visserijproducten voorafgaande verordening (PbEG 1994, L 350/15) werd in 
artikell  5, tweede lid, nog uitgegaan van een controle vooraf, voordat het besluit tot a.v.v. in werking zou treden. 
Bijj  verordening van de Commissie (PbEG 1995 L 129/4) is deze bepaling komen te vervallen. 
322 Dit is enigszins merkwaardig omdat in dit geval reeds a.v.v. heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk is deze 
formuleringg een restant van artikel 5, tweede lid, van de verordening uit 1994 (PbEG L350/15). 
333 Algemeenverbindendverklaring van regels van telersverenigingen in de sector verse groenten en fruit (PbEG 
20011 C 81/2 en 2002 C-301/2); Derdenbinding voor regels van brancheorganisaties in de sector groenten en fruit 
(PbEGG 2001 C 92/2). 
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dezee landen. De regels hebben o.a. betrekking op kwaliteitsnormen, normen voor rijpheid en 
bijdragenn voor afzetbevordering. 
Uitt een verslag van de Commissie over de uitvoering van de Verordening groente en fruir 
blijk tt dat het aantal en omvang van de telersverenigingen van lidstaat tot lidstaat sterk 
verschillen.. Deze verschillen verdwijnen echter wanneer gekeken wordt naar de gecumuleerde 
waardee van de door de telersverenigingen verkochte productie: 10% van de telersverenigingen 
nemenn ongeveer 40-60% van de door deze verenigingen verkochte productie voor hun 
rekening.. In Nederland verloopt meer dan 70% van de groente- en fruitproductie via 
telersverenigingen.. Dit geeft al aan dat in ieder geval in Nederland de organisatiegraad via 
telersverenigingenn op het terrein van groente en fruit hoog is. In Frankrijk en Spanje is een 
beperktt aantal brancheorganisaties op het terrein van groente en fruit werkzaam, die echter 
well  het gehele grondgebied bestrijken. In het verslag wordt een aantal suggesties gedaan om 
hethet functioneren van de brancheorganisaties te verbeteren. Deze suggesties hebben betrekking 
opp het laten vervallen van de wachttermijn bij overeenkomsten van brancheorganisaties 
(i.v.m.. toetsing door de Commissie) en bij a.v.v. van het vereiste dat de regels ten minste 
gedurendee één verkoopseizoen van toepassing zijn. Daardoor kan onvoldoende worden 
ingespeeldd op ontwikkelingen in de markt. Het is overigens uit het verslag niet duidelijk of de 
Commissiee op deze punten met initiatieven zal komen om de verordening aan te passen. 

OpOp grond van de aan de huidige Verordening visserijproducten voorafgaande Verordening is 
inn een aantal gevallen gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot a.v.v.3 Het gaat hierbij 
respectievelijkk om regels ten aanzien van een aanvoerbeperking van zeekarper en de aan-
biedingsvormm en ophoudprijs van een aantal vissoorten in de havens van de kustdepartemen-
tenn Calvados en Manche in Frankrijk, het vaststellen van een maximale vangst van tweeklep-
pigee weekdieren, van aanvoerdata van de vangst van tapijtschelpen en het vaststellen van 
grootteklassenn en ophoudprijzen van deze vissoorten in een aantal havens in Portugal, het 
aanvoerenn van bevroren achtarmige inktvis in alle havens van Spanje en ophoudprijzen voor 
wittee tonijn in alle havens van Frankrijk. Deze beschikkingen hebben alle een betrekkelijk 
kortee looptijd, variërend van één tot acht maanden. In Nederland is tot nu toe naar mijn weten 
geenn gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. In één geval is hiervan sprake geweest, namelijk 
inn het kader van een minimumprijs voor garnalen, maar dit heeft niet geleid tot een a.v.v. 

Dee zojuist beschreven regeling van de a.v.v. in de verschillende marktverordeningen op 
Europeess niveau vertoont veel overeenkomstige kenmerken met de in de vorige hoofdstukken 
beschrevenn nationale stelsels. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan de organisatie 
vann de marktordening in deze verordeningen, lijken sterk op die indertijd ten grondslag lagen 
aann de ondememersovereenkomsten (zie hoofdstuk 2). Ook daar werd beoogd om via 
zelfreguleringg van de productie en afzet een verbetering van de kwaliteit van de producten en 
eenn stabilisatie van de prijzen te bewerkstelligen en vormde de a.v.v. het sluitstuk op deze 
zelfregulering. . 

344 Verslag van de Commissie aan de Raad d.d. 24-01-2001 over de uitvoering van Verordening nr. 2200/96 
houdendee een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en Eruit (COM/2001/0036 def.). 
355 Verordening nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der 
marktenn in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (PbEG 1992 L 388/1). 
366 Beschikking 94/212/EG van de Commissie van 12 april 1994 (PbEG L 106/29); Beschikking 94/213/94 van de 
Commissiee van 12 april 1994 (PbEG L 106/32); Beschikking 94/576/EG van de Commissie van 29 juli 1994 
(PbEGG L 220/21) en Beschikking 94/618/EG van de Commissie van 24 augustus 1994. 
377 Bij de beantwoording van Kamervragen wijst de Minister van LNV er terecht op dat hij op grond van de 
Verordeningg visserijproducten niet bevoegd zou zijn tot a.v.v. van een minimumprijs voor garnalen; alleen tot 
a.v.v.. van een ophoudprijs. Zie Kamerstukken II2002/03, 21 501-32, nr. 41. 
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Hoofdstukk 5 

Inn een groot aantal gevallen wordt op Europees niveau volstaan met marktordening via de 
wettelijkee regeling van erkenning van producenten- of brancheorganisaties, waarbij aan deze 
organisatiess een regelgevende bevoegdheid (inclusief het vragen van een financiële bijdrage) 
voorr hun leden is gegeven. Met financiële ondersteuning wordt de totstandkoming van de 
organisatiess gestimuleerd. In een beperkt aantal gevallen fungeert de a.v.v. van regels van 
producenten-- en brancheorganisaties als een sluitstuk van zelfregulering. Dit hangt 
vermoedelijkk samen met de lage organisatiegraad van de bedrijven, i.e. de telers van groente 
enn fruit in die landen. 
Dee opzet van de regeling van de a.v.v. lijk t aan de ene kant sterk op de nationale stelsels 
(alleenn op verzoek, representativiteit, beperkte looptijd), maar wijkt hiervan op een aantal 
puntenn ook af. Hierbij valt te denken aan de beperkingen in de producten, waarop de a.v.v. 
betrekkingg kan hebben (limitatieve lijst), een beperking van het aantal onderwerpen waarop de 
a.v.v.. betrekking mag hebben en het vereiste dat de regels al ten minste een jaar moeten 
werken.. Daarnaast heeft de Commissie sterk controlerende bevoegdheden. Deze strakke 
inkaderingg van de mogelijkheden tot a.v.v. leidt aan de ene kant tot een inperking van de 
mogelijkhedenn tot zelfregulering, aan de andere kant bestaat er geen onduidelijkheid over de 
(on)mogelijkhedenn van het instrument. Het grootste voordeel is dat, wanneer aan de diverse 
genoemdee voorwaarden is voldaan, de mededingingsregels niet van toepassing zijn op 
dergelijkee overeenkomsten. 

5.44 Samenvattende conclusies 

Inn diverse marktverordeningen op het terrein van landbouw en visserij is een erkennings-
regelingg van producenten- en brancheorganisaties opgenomen. Samenwerking tussen deze 
ondernemersondernemers wordt door de overheid op EG-niveau van een zodanig belang geacht voor de 
realisatiee van het in artikel 33 EG-Verdrag neergelegde landbouwbeleid dat onder bepaalde 
voorwaardenn zelfs het in artikel 81 EG-Verdrag neergelegde mededingingsbeleid niet van 
toepassingg is. 
Dee lidstaten hebben de mogelijkheid om via de a.v.v. van regels van deze producenten- en 
brancheorganisatiess het gemeenschapsrecht uit te voeren en aan te vullen, zolang zij hiermee 
blijvenn binnen de in de verordeningen gegeven kaders. In die gevallen fungeert de a.v.v. van 
regelss op nationaal niveau als een sluitstuk van de ordening van de markt door erkende 
producenten-- of brancheorganisaties. 
Inn een beperkt aantal marktverordeningen op het terrein van landbouw en visserij op Europees 
niveauu is een uitgewerkte regeling van de a.v.v. opgenomen. De opzet van deze regeling 
vertoontt een aantal kenmerken die sterk overeenkomen met de nationale stelsels. In deze 
regelingenn van de a.v.v. wordt ook aan milieuaspecten aandacht besteed. De bevoegdheid tot 
a.v.v.. door de lidstaten is strak ingekaderd, waarbij aan de Commissie verregaande bevoegd-
hedenn zijn gegeven. Zowel procedureel als inhoudelijk verschilt de regeling van de a.v.v. in 
dezee verordeningen zonder duidelijke redenen. 
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