Producenten Organisatie Varkenshouderij
Laan van Vollenhove 3229
3706 AR Zeist

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Producenten Organisatie Varkenshouderij ” hierna te noemen de
“POV” en is gevestigd te Zeist.
Artikel 2
De POV stelt zich ten doel zich te organiseren als producentenorganisatie van en voor de
Nederlandse varkenssector.
De POV tracht dit doel te bereiken door zich te laten erkennen als producentorganisatie als bedoeld
in Verordening (EG) 1308/2013 en gebruik te maken van alle toegestane middelen die de doelen van
de POV kunnen bevorderen en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Artikel 3
1. Onder de statuten wordt verstaan de statuten van de POV.
2. Onder het Bestuur wordt verstaan het bestuur van de POV.
3. De belanghebbende is de (rechts)persoon die zich schriftelijk heeft aangemeld om lid te worden
van de POV.
4. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
LEDEN
Artikel 3
Leden van de POV zijn in Nederland wonende natuurlijke personen of in Nederland gevestigde
(groepsmaatschappijen van) rechtspersonen of personenvennootschappen die primaire producent
van varkens(vlees) zijn.
Het Bestuur kan nadere regels stellen voor de toelating tot het lidmaatschap van natuurlijke
personen, rechtspersonen en samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid van wie de
onderneming buiten Nederland is gevestigd of wier in Nederland gevestigde onderneming wordt
gevoerd in een buitenlands rechtsvorm.
Artikel 4
1. Aanmelding voor het lidmaatschap van de POV vindt plaats door het daartoe geschikte
aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij het secretariaat van de POV.
2. Men kan alleen als lid worden toegelaten als men zich bij het verzoek tot toelating committeert
om ten minste een (1) jaar lid te blijven van de POV.
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3. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ondertekening van het aanmeldformulier en loopt
tenminste een (1) volledig jaar.
4. Het Bestuur beslist over de toelating van de belanghebbende die zich heeft aangemeld als lid.
5. De afwijzing van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk en onder vermelding van de gronden op
basis waarvan tot de niet toelating is besloten.
Artikel 5
1. De belanghebbende heeft bij afwijzing het recht schriftelijk beroep in te stellen bij de Algemene
Ledenvergadering.
2. Het beroep dient door belanghebbende te worden ingesteld binnen één maand nadat het besluit
tot niet toelating te zijner kennis is gebracht.
3. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering na ontvangst van het beroep wordt
hieromtrent besloten en uitspraak gedaan door de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 6
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan mitsdien niet worden overgedragen of door erfopvolging
worden verkregen. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te
bestaan gaat niet over op de verkrijgende of nieuw te ontstane rechtspersoon.
SCHORSING LEDEN
Artikel 7
1. Het Bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden,
indien het lid bij herhaling in strijd met de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen
handelt of het belang van de POV door handelingen of gedragingen in ernstige mate heeft
geschaad.
2. Alvorens tot schorsing over te gaan, wordt het betreffende lid door het Bestuur gehoord, althans
behoorlijk daartoe opgeroepen, tenzij naar het oordeel van het Bestuur de schorsing niet kan
worden uitgesteld om dringende redenen.
3. Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap verbonden
rechten niet uitoefenen.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de POV;
c. door ontzetting door de POV.
d. door het niet langer voldoen door een lid aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 3 van dit
Reglement.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid als bedoeld in lid 1 onder a. kan slechts
plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat van de POV, die vóór 1
december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij
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het Bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap
te laten voortduren.
Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts mogelijk:
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun
verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is
alsdan niet op dat lid van toepassing;
b. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de POV in een andere rechtsvorm of
tot fusie aan hem is meegedeeld.
Opzegging van het lidmaatschap door de POV kan tegen het einde van het lopende
verenigingsjaar door het Bestuur worden gedaan, met inachtneming van een opzeggingstermijn
van ten minste vier weken, wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand op 1 december niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de POV over
het lopende verenigingsjaar heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te
voldoen aan de vereisten, die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden
gesteld. Deze opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
wanneer redelijkerwijs van de POV niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de POV handelt of de POV op onredelijke wijze
benadeelt.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van
het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één
maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene
Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de Algemene Ledenvergadering op het beroep tegen de ontzetting uit het
lidmaatschap kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt op grond van het in lid 1
onder d bepaalde, is de bijdrage voor dat jaar door het lid verschuldigd tot het moment waarop
het betreffende lid niet meer aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 3 voldoet. Wanneer het
lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wegens een andere reden of oorzaak eindigt,
blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd, tenzij het Bestuur anders
beslist.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 9
1. De POV kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen.
2. De POV kan namens de leden in rechte optreden tot handhaving van de bedongen rechten,
waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.
3. De POV kan - privaatrechtelijk, publiekrechtelijk, alsook op elk ander rechtsgebied rechtsvorderingen instellen die strekken tot bescherming van belangen van leden en/of van
andere personen, voor zover die belangen gelijksoortig zijn aan de belangen die de POV behartigt
blijkens het bepaalde in dit artikel.
4. De POV kan bij haar leden kosten in rekening brengen die verband houden met de
werkzaamheden van de POV.
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5. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en de door de organen van de
POV wettig genomen besluiten. Voorts dienen de leden zich te houden aan de aan het
lidmaatschap verbonden verplichtingen.
6. De leden van de POV zijn verplicht om:
a. de door de POV (al dan niet bij reglement) vastgestelde voorschriften inzake de verstrekking
van productiegegevens, productie, afzet en milieubescherming toe te passen;
b. zich er van te onthouden lid te worden van een andere vereniging die als
producentenorganisatie op het gebied van varkens(vlees) (nagenoeg) dezelfde doelstellingen
nastreeft als de POV;
c. de door de POV voor statistische doeleinden gevraagde inlichtingen te verstrekken.
d. zich te houden aan de door het Bestuur van de POV genomen besluiten, vastgestelde
reglementen en op verzoek van de POV algemeen verbindend verklaarde voorschriften en
financiële afdrachten;
7. Het secretariaat van de POV houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle Leden
zijn opgenomen.
8. De Leden zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat hun adres steeds bij het Bestuur bekend is.
Artikel 10
1. De POV kan ten behoeve van haar werkzaamheden en teneinde het mogelijk te maken haar
doelen na te streven de bedrijfs- en persoonsgegevens van haar leden opvragen, gebruiken,
bewaren en verwerken.
2. Onder bedrijfs- en persoonsgegevens wordt verstaan alle beschikbare data die noodzakelijk zijn
voor de werkzaamheden van de POV en het bereiken van haar doelen. De bedrijfs- en
persoonsgegevens bestaan onder meer uit die gegevens welke worden verzameld in het kader
van deelname aan kwaliteitssystemen in de Varkenshouderij en de gegevens, waaronder in ieder
geval het aantal gehouden varkens per UBN, die worden verzameld door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland of diens rechtsopvolger.
3. Leden verklaren door ondertekening van het aanmeldformulier toestemming te geven voor het
opvragen, gebruiken, bewaren en verwerken van de op zijn (rechts)persoon betrekking
hebbende bedrijfs- en persoonsgegevens.
BESTUUR
Artikel 11
1. Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) personen. Het aantal bestuursleden wordt door de
Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
2. De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering uit of buiten de leden in functie
benoemd op basis van een profielschets die door het Bestuur met goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en
zijn twee maal aansluitend herbenoembaar.
3. Indien het Bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, behoudt het
niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van de Algemene Vergadering om in
de vacature te voorzien.
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Artikel 12
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de POV.
2. Het Bestuur vertegenwoordigt de POV. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur is bevoegd een maatregel op te leggen wanneer een lid handelt in strijd met zijn
verplichtingen als lid van de POV of de POV anderszins op onredelijke wijze benadeelt. Het soort
maatregel dat het bestuur kan opleggen vloeit voort uit de op verzoek van de POV algemeen
verbindend verklaarde voorschriften, de statuten, reglementen of besluiten van de POV.
Alvorens een maatregel op te leggen wordt het lid schriftelijk gemaand tot naleving van zijn
verplichtingen tenzij dit redelijkerwijs niet van de POV kan worden gevergd.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 13
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur met inachtneming
van een termijn van ten minste veertien dagen door middel van een aan alle leden te verzenden
oproeping die schriftelijk of langs elektronische weg kan worden gedaan. Oproeping langs
elektronische weg is alleen toegestaan indien een lid hiermee instemt, in welk geval de
oproeping dient plaats te vinden aan het adres dat door het lid voor dit doel bekend is gemaakt.
2. Algemene Ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden en voorts,
wanneer het Bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit schriftelijk met opgave van
de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende van de stemmen in de Algemene
Ledenvergadering, indien daarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek is het Bestuur verplicht tot bijeenroeping van een
Algemene Ledenvergadering, die ten hoogste vier weken na de indiening van het verzoek moet
worden gehouden. Indien het Bestuur aan het verzoek binnen veertien dagen, nadat het dit
heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op
de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van Algemene Ledenvergaderingen door het
Bestuur.
Artikel 14
1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid, dat op een Algemene
Ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, heeft één stem.
Rechtspersonen respectievelijk personenvennootschappen worden vertegenwoordigd door een
daartoe bevoegde bestuurder respectievelijk vennoot. Indien een lid-rechtspersoon of lidpersonenvennootschap meerdere bestuurders of vennoten heeft, dan dient dit lid vóór de
aanvang van de Algemene Ledenvergadering aan de voorzitter schriftelijk kenbaar te maken wie
namens het betreffende lid tijdens de betreffende vergadering stem mag uitbrengen. De andere
vennoten respectievelijk bestuurders van bedoelde personenvennootschap respectievelijk
rechtspersoon zijn bevoegd de betreffende Algemene Ledenvergadering bij te wonen en aan de
beraadslagingen, doch niet aan de stemmingen, deel te nemen.
Een lid is ook bevoegd een (vertegenwoordiger van een) mede-lid schriftelijk te machtigen een
Algemene Ledenvergadering bij te wonen en namens hem stem uit te brengen. Iedere
gemachtigde kan daarbij slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.
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2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het aannemen van
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen
van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen,
wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal
stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen
hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de
meeste stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes, die niet
zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
het is genomen met voorkennis van het Bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene
Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het
notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering.
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 15
1. De voorzitter van het Bestuur leidt de Algemene Ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het in de Algemene Ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een
door de voorzitter aan te wijzen lid van de POV notulen gemaakt. Deze notulen worden door de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

GELDMIDDELEN
Artikel 16
De geldmiddelen van de POV bestaan uit subsidies, retributies en alle overige baten.
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COMMISSIES
Artikel 17
De Algemene Ledenvergadering is bevoegd vaste commissies en commissies ad hoc in te stellen. Bij
de instelling van een commissie stelt de Algemene Ledenvergadering tevens het volgende vast:




de taak, bevoegdheid en de werkwijze van de betreffende commissie;
de naam waaronder de betreffende commissie zal gaan functioneren;
de samenstelling van de betreffende commissie.

Indien de Algemene Ledenvergadering overgaat tot het instellen van een commissie die
verantwoordelijk zal zijn voor toezicht en handhaving, dan is de Algemene Ledenvergadering
gehouden om het vorenstaande bij reglement vast te stellen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN
Artikel 18
1. Het Huishoudelijk Reglement kan door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd,
aangevuld of ingetrokken, mits het voorstel daartoe in de oproeping tot de vergadering is
vermeld.
2. De regels en afspraken zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement laten onverlet de
wettelijke en statutaire rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de leden.
3. Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement die in strijd zijn met de wet en de statuten verliezen
hun rechtskracht voor zover zij in strijd zijn met de wet of de statuten.
Artikel 19
1. De Algemene Ledenvergadering kan bij andere reglementen nadere regels vaststellen omtrent
alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het Bestuur is met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het vaststellen
van andere reglementen.
3. Bepalingen in deze reglementen die in strijd zijn met de wet en de statuten verliezen hun
rechtskracht voor zover zij in strijd zijn met de wet of de statuten.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 20
Het Bestuur beslist in gevallen waarin de wet, de statuten en het reglement niet voorzien.
Artikel 21
Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking op 8 september 2014.
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 8 september 2014.
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