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Stellingen 
 

behorende bij het Proefschrift 
 

ProducentenOrganisatie als erkend kartel 
 

Ruimte voor samenwerking in de landbouw 
 
 
1. In de volksmond heeft de aanduiding ‘producentenorganisatie’ 

een brede connotatie. Ter voorkoming van misverstanden 
behoeft daarom de  ProducentenOrganisatie met de inbedding 
in het publieke recht een meer toegespitste benaming. 

 
2. De voorrang van het landbouwrecht op het mededingingsrecht 

moet in het nationale recht herhaald worden om de toepassing 
te waarborgen. 

 
3. Als het adagium ‘Eenieder wordt geacht de wet te kennen’ ook 

voor de wetgever opgaat, dan zouden er in 2012 geen nieuwe 
ProducentenOrganisatie-regels voor de sector melk en 
zuivelproducten zijn vastgesteld.  

 
4. De algemeenheid van rechtsregels heeft een maatschappelijke 

functie, maar vaagheid van regels leidt alleen maar tot 
rechtsonzekerheid. 

 
5. De zinsnede in artikel 206 GMO-verordening: Tenzij in deze 
 verordening anders is bepaald, is te onbepaald. 
 
6. ‘Landbouw’ en ‘mededinging’ zijn in de politieke en bestuurlijke 

arena zodanig gescheiden terreinen, dat bij aanpassing van 
regels legitimering van hun eigen bestaansgrond domineert 
boven het oplossen van het maatschappelijk probleem. 

 
7. Als de wetgever de relatie tussen de regels voor 

ProducentenOrganisaties en het kartelverbod verheldert, 
voorkomt hij miljoenen aan boetes voor betrokken 
producenten. 

 
8. Het nut van ProducentenOrganisaties is bedrijfseconomisch 

niet te bewijzen, maar vanuit economisch oogpunt wel 
aannemelijk. 


