Producenten Organisatie Varkenshouderij
Zwartewaterallee 14
8031DX Zwolle
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Producenten Organisatie Varkenshouderij ” hierna te noemen de
“POV” en is statutair gevestigd te Zeist.

Artikel 2
1. Onder de statuten wordt verstaan de statuten van de POV.
2. Onder het Landelijk Bestuur wordt verstaan het bestuur van de POV, zijnde het bestuur in de zin
van de wet, waarvan het dagelijks bestuur deel uitmaakt;.
3. Onder NGE wordt verstaan De Nederlandse Grootte Eenheid.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 3
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 en zelfstandig gerechtelijke procedures voeren, 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.
5. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen, sociale plannen, cao’s, de
verbindend verklaarde voorschriften, de verbindend verklaarde financiële bijdragen, de
sancties als bedoeld in artikel 13 lid 3 subs f en g van de statuten 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 erkende vereniging die als
producentenorganisatie op het gebied van varkens(vlees) (nagenoeg) dezelfde doelstellingen
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nastreeft als de POV;
c. de door de POV voor statistische doeleinden gevraagde inlichtingen te verstrekken;
d. een contributie te betalen - ook wel genoemd ledenbijdrage - waarvan het bedrag jaarlijks
door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld;
e. de POV op diens verzoek in kennis te stellen van het aantal werknemers dat bij een lid
werkzaam is;
f. de door de POV gevraagde gegevens te verstrekken die benodigd zijn voor het aanvragen,
handhaven, berekenen en vaststellen van voorschriften, financiële bijdragen en door de POV
afgesloten cao’s die al dan niet verbindend zijn verklaard.
7. In het geval dat een lid niet aan de aan zijn lidmaatschap verbonden verplichtingen voldoet, zal
het Landelijk Bestuur namens de POV een maatregel aan het betreffende lid opleggen. De
Algemene Ledenvergadering stelt, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, in dat kader bij
reglement categorieën van overtreding een bijbehorende maatregel vast. Het Landelijk Bestuur
stelt de maatregel vast op grond van de aan de categorie verbonden maatregel.
8. Het secretariaat van de POV houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle Leden
zijn opgenomen.
9. De Leden zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat hun adres steeds bij het Bestuur bekend is.
Artikel 4
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 of namens 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.
GELDMIDDELEN
Artikel 5
1. De geldmiddelen van de POV bestaan uit contributies van de leden, subsidies, retributies en alle
overige baten.
2. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit tot
contributieverhoging te zijnen opzichte uitsluiten.
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CONTRIBUTIE
Artikel 6
1. De contributie die de leden betalen bestaat uit een jaarlijks vast te stellen vaste bijdrage en een
bijdrage per NGE. Deze bijdrage wordt vastgesteld doordat de leden in de begroting van POV
vaststellen welk deel van de contributie via een vast bedrag en welk deel via een bijdrage per NGE
wordt omgeslagen bij de leden die per 1 januari van het komende kalenderjaar lid zijn van POV.
Ter beeldvorming van de leden wordt op basis van het aantal leden ten tijde van het vaststellen
van de contributie en op basis van het bekende aantal NGE’s van de leden samen, een indicatief
contributietarief voorgelegd. Voor de eerste maal wordt dit gedaan op basis van een schatting van
het aantal NGE’s.
2. Voor het berekenen van de bijdrage per NGE kunnen de leden POV machtigen om deze gegevens
op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of diens rechtsopvolger.
3. Leden die de in het tweede lid van dit artikel bedoelde machtiging niet afgeven, zijn verplicht om
jaarlijks voor 31 januari aan POV een verklaring te overleggen van hun accountant waaruit blijkt
hoeveel NGE’s het betreffende lid heeft.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN
Artikel 7
1. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten en 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 8
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.
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SLOTBEPALINGEN
Artikel 9
Het Bestuur beslist in gevallen waarin de wet, de statuten en het reglement niet voorzien.
Artikel 10
Het Huishoudelijk Reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld op de algemene ledenvergadering
van 20 november 2017.
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