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1. Inleiding 
 

De ketenpartners in de Noordzeegarnalensector maken  graag hun ambities kenbaar aan de sa-

menleving. Zij willen de samenleving en de consumen t laten zien dat de sector ‘doet wat ze be-

looft en belooft wat ze doet‘: ‘Be good and tell it ’. Focus ligt daarbij op het borgen van de kwali-

teit van het product. De oprichting van een Branche  Organisatie Garnalen (BO Garnalen) wordt 

door de sector gezien als een belangrijke stap om d e geformuleerde ambities gezamenlijk waar 

te maken. Dit is des te belangrijker nu het Products chap Vis (PVis), en daarmee ook de garna-

lenadviescommissie, is opgehouden te bestaan. 

Deze notitie dient als startdocument om te komen tot statuten, een huishoudelijk reglement en een 
werkprogramma voor de BO. Juist uit dit laatste onderdeel zal blijken hoe slagvaardig de BO zal weten 

te opereren in operationele zin. Het gaat dan met name om het creëren van meerwaarde, bovenop 
hetgeen qua wet- en regelgeving strikt noodzakelijk is, op een wijze die de economische basis van 
ondernemingen in de keten duurzaam versterkt.  

 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten waarop de BO Garnalen gebaseerd is. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven hoe de BO georganiseerd zal zijn, en in hoofdstuk 4 wat 

de operationele taken en bevoegdheden zouden kunnen zijn. Eén en ander vormt de opmaat voor het 
werkprogramma, dat kort na oprichting door het bestuur zal worden opgesteld en ter goedkeuring aan 
de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. Anders dan de statuten en het huishoudelijk regle-

ment, zal het werkprogramma een veel dynamischer karakter hebben. Het zal in de komende jaren 
naar verwachting  regelmatig worden bijgesteld, mede ook als respons op een geregelde monitoring en 
evaluatie en de daaruit opgedane leerervaringen. 

 
Op basis van het voorgaande, worden in hoofdstuk 5 de concept statuten gepresenteerd. Deze vorm-
den de basis voor de uiteindelijke oprichtingsakte, die op 6 oktober 2015 ten kantore van notaris Klein 

te Emmeloord is verleden, met als oprichters Johan Nooitgedagt (Nederlandse Vissersbond), Harry 
Smit (Visafslag Lauwersoog) en Dirk-Jan Parlevliet (Heiploeg). Een afschrift van de oprichtingsakte c.q. 
statuten is als bijlage bijgevoegd. 

 
Tot slot is in hoofdstuk 6 een aanzet gedaan voor een huishoudelijk reglement. Het definitieve huishou-
delijk reglement zal door het bestuur van de BO worden opgesteld, welke het kort na oprichting van de 

vereniging aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring zal voorleggen. 
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2. Visie, missie en doelstellingen
 

De Noordzeegarnalensec tor heeft zowel in de politiek als breed in de maat schappij een positief 

imago. Om dit imago te behouden en verder te verste rken, zal de sector voortdurend moeten 

blijven werken aan verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van haar producten. Certific

ring van schepen, van vangstmethoden, van verwerkin g en van processen is één van de mani

ren om er voor te zorgen dat uitsluitend nog duurza me kwaliteitsproducten worden aangeleverd 

voor zowel de binnenlandse consumptie als de export .

2.1. Visie 

“Be good and tell it” of ‘doen wat je zegt en zeggen wat je doet’ zijn twee motto’s die in de garnalense
tor zouden moeten worden nageleefd. De beoogde brancheorganisatie zou dit tot één van haar doe

stellingen moeten verheffen. Daarbij gaat het steeds om de precompetati
ketenpartners op het gebied van kwaliteit. Binnen de BO passen geen onderwerpen die te maken he
ben met de prijs, de prijsvorming en de afzetstructuur van het product.

 
Kwaliteit dient op een zo objectief mogelijke wijze te worden v
ven in het kwaliteitsreglement van de BO: eenduidig, meetbaar, transparant, traceerbaar (tracking and 

tracing) en handhaafbaar. Alle leden van de BO en de bij die leden aangesloten ondernemingen mo
ten gecertificeerd zijn via een door de BO uit te gegeven kwaliteitskeurmerk.
 

Voor zowel de noodzakelijke innovatiebudgets als voor de mogelijke extra operationele kosten geldt 
binnen de BO het principe: ‘de kostenmaker = de kostendrager’

ge zal inspannen om voor minder vermogende leden externe financiering te verkrijgen in de vorm van 

subsidies of laagrentende leningen. 
 
Om te komen tot duurzame afspraken en succesvolle resultaten , is het nodig dat elk van de schakels in 

de Noordzeegarnalenketen zich formeel, middels lidmaatschap van de BO, aan de gezamenlijke doe
stellingen verbindt. Bij het niet naleven 
van afspraken moet de BO de b

voegdheid (en de plicht) hebben om 
sancties op te leggen aan de betre
fende leden of aan de bij die leden 

aangesloten ondernemingen. We o
derscheiden daarbij 3 discrete groepen 
van betrokkenen: vissers, afslagen en 

handelaren/verwerkers. In de BO ver
nigen zich de partijen die verantwoo
delijk zijn voor het productieproces en 

die garant willen staan voor het leveren 
van een topproduct. De retail wordt 
gezien als klant en de transporteurs en 

toeleverende industrie als dienstverl
nend. 
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2.2. Missie en doelstellingen 

De BO heeft als missie om de kwaliteit van het product Noordzeegarnaal duurzaam te borgen, op zo’n 
manier dat alle geledingen(schakels) van de productieketen zich voor de volle 100% inzetten voor een 

integraal en voor de consument transparant en traceerbaar kwaliteitsproduct dat op duurzame en maat-
schappelijk verantwoorde wijze is gevangen, bewerkt en verwerkt.  
 

De missie van de BO strekt zich ook uit naar het onder de publieke aandacht brengen van dit kwali-
teitsproduct. En van de milieuvriendelijke en duurzame wijze van produceren, door de gehele keten 
heen. Daarbij hoort ook de behartiging van de belangen van de aangesloten leden richting overheden 

en maatschappelijke organisaties voor zover het gaat om kwaliteitsmanagement binnen de keten. 
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3. De Vereniging 
 

Het realiseren van de hierboven beschreven missie v raagt om intensieve samenwerking en we-

derzijdse betrokkenheid op het gebied van kwaliteit smanagement. De organisatievorm die daar-

bij het best past is die van de vereniging. De lede n van zo’n vereniging delen een gezamenlijk 

(commercieel) belang, maar de vereniging zelf heeft  geen winstoogmerk.  

De eindverantwoordelijkheid binnen een vereniging ligt bij de leden. Zij zijn op democratische wijze 
betrokken bij de besluitvorming omtrent het te voeren beleid. Dit kweekt medeverantwoordelijkheid en 

schept verplichtingen jegens het realiseren van de gemeenschappelijke doelen.  
 
De ketenpartners beseffen zich overigens terdege dat het borgen van een transparant kwaliteitsmana-

gementsysteem vraagt om daadkracht en eensgezindheid in de besluitvorming. De beoogde Branche 
Organisatie Garnalen moet garant staan voor die gezamenlijke verantwoordelijkheid. De BO zou dus 
niet het platform moeten zijn waar debatten rond individuele belangen van leden de boventoon voeren.  

 
Daarom richten de betrokken partijen de besluitvorming binnen de BO zo in, dat deze zoveel mogelijk 
aanstuurt op consensus. Dit wordt bereikt door een daarop toegesneden besluitvormingsprocedures en 

een breed samengesteld bestuur met een breed mandaat.  
 

3.1. De leden 

De partijen die samen de BO vormen vertegenwoordigen dat deel van de Noordzeegarnalenketen dat 

verantwoordelijk is voor het productieproces en dat garant wil staan voor het leveren van een toppro-
duct aan de klant. Het betreft de deelsectoren ‘visserij’, ‘visafslagen’ en ‘handel en verwerking’.  

De visserijsector 

In de visserijsector gaat het over het algemeen om kleine familiebedrijven met een wisselend niveau 
van technologie en kapitaalsintensiviteit. Een gemeenschappelijke drive om samen te werken ontbreekt 
nogal eens, hoewel er op lokaal niveau wel visserijverenigingen en Producenten Organisaties (PO’s) 

van garnalenvissers zijn. Sommige van hen zijn aangesloten bij koepelorganisaties als De Nederlandse 
Vissersbond en VisNed. Alle PO’s zijn (medio 2015) aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisa-
tie (CVO).  

De visafslagen  

De visafslagen kennen een gemeenschappelijke belangenbehartiging in de vorm van het Nationaal 
Overleg Visafslagen (NOVA). Hoewel er regionaal verschillen zijn in de benaderingswijze van individue-

le veilingen, slaagt de NOVA goed in het behartigen van de gemeenschappelijke belangen naar derden 
toe. Voor het lidmaatschap van de BO Garnalen komen alleen visafslagen in aanmerking waar garnalen 
gezeefd worden. 
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De handel en verwerking van garnalen 

Behoudens een enkel zelfstandig machinaal pelbedrijf, wordt in Nederland de verwerking van en handel 

in garnalen meestal gecombineerd binnen één en hetzelfde bedrijf. Het zijn veelal kapitaalsintensieve, 
grote bedrijven die op een hoog technologisch niveau opereren. Vrijwel al deze verwerkers c.q. hande-
laren zijn aangesloten bij de Vereniging ter bevordering van de garnalenhandel (Vebega). 

De transportsector 

In de garnalenketen speelt transport een belangrijke rol in het borgen van hygiëne en andere kwaliteits-
eisen. De grotere handelsondernemingen voeren het transport van garnalen grotendeels in eigen be-

heer uit. Maar incidenteel huren individuele visserijbedrijven en visafslagen ook nog wel eens zelfstan-
dige transportondernemingen in. De meeste van die transporteurs vervoeren naast garnalen vaak ook 
andere vis en schelpdieren en ook wel agrarische producten. Er bestaat rond het transport van garna-

len dan ook niet zoiets als een gemeenschappelijk belangenvertegenwoordiging. Net als de toeleveren-
de industrie, worden transporteurs gezien als dienstverlenend. Zij vormen geen onderdeel van de be-
oogde BO. 

 

3.2. Het lidmaatschap 

Om binnen de BO geen onbalans te creëren in de aantallen leden per deelsector, staat voor de visserij-
sector het lidmaatschap open voor PO’s van garnalenvissers die lid zijn van de CVO, en niet voor af-

zonderlijke visserijbedrijven. Voor de deelsector ‘visafslagen’ staat het lidmaatschap open visafslagen 
waar garnalen gezeefd worden en die lid zijn van de NOVA. Voor de deelsector ‘handel en verwerking’ 
gaat het om bedrijven die zijn aangesloten bij de Vebega.  

 
Dat de leden van een deelsector ook onderling georganiseerd zijn, is een belangrijke voorwaarde om 
het nakomen van afspraken op het gebied van kwaliteitsmanagement succesvol te kunnen handhaven. 

Afspraak is namelijk dat de leden van de BO en hun eventuele achterbannen zich strikt houden aan de 
door de BO verordende kwaliteitseisen, ook richting niet-BO leden. Ingeval zich daartoe de noodzaak 
voordoet, kan het bestuur aan haar leden nader te definiëren sancties opleggen. De PO’s, de NOVA en 

de Vebega zijn medeverantwoordelijk voor het handhaven van dat beleid en kunnen ook een belangrij-
ke rol krijgen in het opleggen van sancties aan hun leden.  
 

3.3. Besluitvorming 

De bedrijven in de deelsectoren ‘visserij’ en ‘handel en verwerking’ hebben het grootste aandeel in de 
waardevermeerdering van het eindproduct. Daarvoor dragen zij binnen de keten ook het grootste on-
dernemersrisico. Ook de visafslagen zijn een belangrijke schakel, maar zij dragen in economische zin 

minder bij aan de waarde van het product. Wel zijn de afslagen de plek waar bij uitstek toezicht kan 
worden gehouden op de kwaliteit van de verhandelde en deze in kwaliteitsklassen kan worden inge-
deeld. Daarvoor worden zij door de betrokken vissers en handelaren dan ook betaald. 

 
De leden betalen contributie, hebben stemrecht en conformeren zich aan de besluitvorming van de 
algemene ledenvergadering en het bestuur. Vanwege de verschillen in het dragen van verantwoorde-

lijkheid en risico’s, wordt tussen de drie deelsectoren een differentiatie aangebracht in het gewicht van 
de uit te brengen stemmen bij besluitvorming: 
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� de leden die zijn ingeschreven in de deelsector ‘visserij’ dragen samen voor 45% bij aan de be-
sluitvorming, 

� de leden die zijn ingeschreven in de deelsector ‘visafslagen’ dragen samen voor 10% bij aan de 
besluitvorming, 

� de leden die zijn ingeschreven in de deelsector ‘handel en verwerking’ dragen samen voor 45% bij 

aan de besluitvorming. 
 
De respectievelijke koepelorganisaties van de drie deelsectoren (CVO, NOVA en Vebega) melden 

jaarlijks aan het begin van het jaar aan het bestuur in welke klasse van marktaandeel elk van de bij hen 
aangesloten leden is ingedeeld (<10%, 10-25%, 25-40% of ≥ 40%).  

� In de deelsector visserij is dit marktaandeel gebaseerd op het gewicht van de in het voorafgaande 

jaar aangevoerde garnalen;  

� In de deelsector visafslagen is het marktaandeel gebaseerd op het gewicht van de garnalen die 
worden aangeboden om te worden gezeefd, en 

� in de deelsector handel & verwerking is het marktaandeel gebaseerd op het gewicht van de aan-
gekochte garnalen.  

 

Daar waar de opgave is gebaseerd op reeds gepelde garnalen, wordt gerekend met het corresponde-
rende ongepelde gewicht. Het bestuur kent op grond van de gerapporteerde klassenaanduidingen per 
deelsector elk jaar opnieuw aan elk lid een score toe (resp. 10, 25, 40 of 100 punten).  

� Het totaal aantal toegekende punten per deelsector dient vervolgens als noemer voor de bereke-
ning van het stemgewicht van elke in die deelsector ingedeelde partij. De individueel aan de par-
tijen toegekende scores dienen daarbij als teller.  

� Het resultaat is een stemgewicht per deelsector dat voor de besluitvorming nog eens vermenig-
vuldigd moet worden met het stemgewicht dat die deelsector in z'n geheel heeft (namelijk 45% 
voor de visserij, 10% voor de visafslagen en 45%  voor de handel en verwerking). Door afron-

dingsverschillen komt de som van de stemgewichten per deelsector niet altijd precies uit op 100%. 
Wanneer dit zich voordoet, wordt een correctie door het bestuur toegepast op het stemgewicht 
van de partij of de partijen in de hoogste klasse, zodanig dat de som van stemgewichten wel pre-

cies uitkomt op 100%. 
 
In het huishoudelijk reglement wordt de stemmingsprocedure en de berekeningswijze van de stemge-

wichten verder uitgewerkt. 
 
Omdat alles erop gericht is de besluitvorming zoveel mogelijk via consensus te laten verlopen, worden 

besluiten altijd met een meerderheid van tenminste 60% van de gewogen stemmen genomen. In bij-
zondere gevallen is een meerderheid van tenminste tweederde (wijziging van de statuten) of zelfs drie-
kwart (ontbinding van de vereniging) vereist.  

 
Als bijzondere bepaling geldt bovendien dat de algemene ledenvergadering alleen besluiten kan nemen 
als ten minste 60% van de leden, ongeacht de deelsector waarin zij zijn ingedeeld, aan de stemming 

deelneemt.  
 
De hierboven beschreven differentiatie in het gewicht van de stemmen bij besluitvorming werkt ook 

door in de hoogte van de contributie van de afzonderlijke leden en in de samenstelling van het bestuur 
(zie hieronder). 
 

De algemene vergadering van leden vergadert minimaal 1 maal per jaar. 
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3.4. Het bestuur 

Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering, die ook de leden van het be-

stuur benoemt. Het bestuur krijgt een breed mandaat mee, opdat het zonder last en ruggespraak vorm 
kan geven aan het beleid van de BO en dat beleid daadkrachtig en eensgezind kan uitvoeren, bewa-
ken, monitoren en evalueren.  

 
De hierboven beschreven differentiatie in het gewicht van de stemmen bij besluitvorming werkt ook 
door in de verdeling van de bestuurszetels: 4 worden aangesteld door de bij de BO aangesloten PO’s 

van garnalenvissers, 1 door de aangesloten leden van de NOVA en nog eens 4 door de aangesloten 
leden van de Vebega. Bij het nemen van besluiten heeft elk aanwezig bestuurslid of diens plaatsver-
vanger (zie hieronder) een gelijke stem. Besluiten worden genomen met goedkeuring van minimaal 

60% van de uitgebrachte stemmen. 

Samenstelling van het bestuur 

Eenmaal benoemd, kiest het bestuur een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, de vice-

voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter hoeft zelf niet noodzakelijk lid van de BO 
te zijn maar kan ook van buiten worden aangesteld. Bestuursleden worden benoemd voor een periode 
van vier jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. 

 

Plaatsvervangers 

Behalve de voorzitter en de vicevoorzitter, wijzen de bestuursleden ieder een plaatsvervanger aan. 

Deze ontvangt automatisch een kopie van alle stukken en van de onderlinge correspondentie binnen 
het bestuur. Alleen als, en zolang, een bestuurslid aan de voorzitter te kennen geeft daartoe verhinderd 
te zijn, neemt diens plaatsvervanger actief deel aan bestuursvergaderingen of aan andere vormen van 

meningsuitwisseling tussen de bestuursleden. 

Adviseurs 

Het bestuur kan zich te allen tijde laten bijstaan door één of meer adviseurs uit eigen gelederen of van 

buiten. Ook kan het voor diverse inhoudelijke aangelegenheden werkgroepen instellen die zich over 
een bepaald aspect van het gevoerde of toekomstige beleid buigen en die daarover gevraagd en onge-
vraagd adviseren. Het bestuur is verplicht om kennis te nemen van het advies van zo’n werkgroep, 

alvorens rond het betreffende onderwerp een besluit te nemen. 
 
Voorstel is om in ieder geval werkgroepen in te stellen die zich bezighoudt met het borgen en verbete-

ren van de kwaliteit bij respectievelijk: a) de visserijbedrijven, b) de veilingen en transportondernemin-
gen en c) de handel en verwerkende industrie. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de 
leden, eventueel aangevuld met externe adviseurs, zoals leden van kennisinstellingen of medewerkers 

van de NVWA. 

Werkorganisatie 

Om de taken van de BO naar behoren te kunnen uitvoeren, kan het bestuur besluiten om een vereni-

gingsbureau/-secretariaat in het leven te roepen dat ondersteuning verleent aan het bestuur en de 
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werkgroepen. Zo’n bureau zou kunnen bestaan uit de voorzitter of de secretaris van het bestuur, die 
leiding geeft aan enkele inhoudelijke en secretariële medewerkers.  

 
Maar omwille van het beperken van de organisatorische overhead is ook denkbaar dat de binnen de 
vereniging ingestelde werkgroepen (zie hierboven) voldoende slagkracht hebben om het bestuur in 

haar taken te ondersteunen. In dat geval wordt van het instellen van een verenigingsbureau afgezien. 
 

3.5. Raad van advies 

Desgewenst kan het bestuur een raad van advies instellen.  

 

3.6. Statuten en huishoudelijk reglement 

De organisatorische aspecten van de BO worden verder bijgewerkt in de statuten en het huishoudelijk 
reglement (zie bijlage 1 en 2).  
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4. Taken en bevoegdheden 
 

De taken en bevoegdheden van de BO Garnalen worden vastgelegd in het huishoudelijk regle-

ment. Per schakel in de garnalenketen (van vangst to t verkoop) zal het reglement voorschrijven 

aan welke voorwaarden de daarbinnen opererende orga nisaties en ondernemingen moeten vol-

doen.  

Een en ander strekt zich uit over drie aandachtsvelden:  

� Integrale kwaliteitsmanagement, waaronder het opstellen en beheren van MSC-certificering 

� Belangenbehartiging t.a.v. kwaliteit 

� Versterking van het imago rond kwaliteit 
 

4.1. Algemeen 

Certificering en controle 

Het instellen van een certificeringstraject is een kostbare en ingewikkelde zaak. Eerst dient er overleg 
en overeenstemming te zijn binnen het bestuur over de te stellen eisen. Ook de te maken kosten die-

nen te worden ingeschat. Daarbij wordt het principe gehanteerd dat in alle schakels van de keten de 
kosten voor certificering worden gedragen door de te certificeren organisatie of ondernemingen. Ook de 
(jaarlijkse) controle op naleving wordt door henzelf bekostigd. De praktijk leert dat indien de gecertifi-

ceerde partij z’n zaken goed op orde heeft, de frequentie van de controles over tijd kan afnemen.  

Zelfkeur 

Het bestuur bepaalt welke organisatie wordt uitgenodigd om de certificering op zich te nemen en welke 

eisen worden gesteld aan het certificaat. Vervolgens wordt het principe van zelfkeur toegepast: indien 
een partij garnalen niet aan de gestelde eisen voldoet of een procedure niet volgens voorschrift wordt 
uitgevoerd, kan de BO sancties opleggen aan de overtreder. Zelfkeur werkt alleen als iedere betrokke-

ne kennis heeft van de gevraagde kwaliteit en daaraan ook kan voldoen. Ook is het voor die betrokkene 
van belang te weten hoe verstrekkend het invoeren van zelfkeur kan zijn. Zeker In de visserijsector en 
bij veel afslagen is wat dat betreft nog werk aan de winkel. Zelfkeur geldt namelijk voor elke partij af-

zonderlijk. Daarbij dient nog te worden omschreven wat wordt verstaan onder een partij. is dat een kist, 
een ‘trek’ of de vangst van een dag?  

Ministeriële erkenning en algemeen verbindend verkl aring 

Om als Branche Organisatie erkenning te krijgen bij de overheid, is er geen minimum aantal leden 
nodig (dit in tegenstelling tot een producenten organisatie), maar moet de BO wel aan een representati-
viteittoets voldoen. Deze houdt in dat tenminste 25% van de primaire producenten lid moet zijn van de 

deelnemende PO’s van garnalenvissers. Ook moet tenminste 25% van de andere schakels in de keten 
(afslagen, handel en verwerking) lid zijn van de BO of van de in de BO deelnemende vertegenwoordi-
ging van die deelsector. Een en ander volgens de uitvoeringsverordening nr. 1419/2013 van de Euro-

pese Commissie.  
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De Branche Organisatie moet ook aannemelijk kunnen maken dat zij door haar optreden nimmer de 
marktordening en marktwerking verstoort en dat zij erop toeziet dat iedere deelnemer de regels naleeft 

en de verschuldigde financiële bijdragen afdraagt. Ook moet de BO transparant zijn over het opleggen 
van sancties aan een ieder die voorschriften niet volledig opvolgt of financiële afdrachten niet betaalt.  
 

Het verkrijgen van erkenning biedt als voordeel dat de BO haar beleid en maatregelen aan de voorkant 
van overheidswege ondersteunt weet.  
 

Als een BO ook een ‘algemeen verbindend verklaring’ wenst aan te vragen, zal zij tenminste 2/3 aan-
deel dienen te hebben in de economische activiteit van de Noordzeegarnalenketen in Nederland. Om 
niet-leden mee te laten betalen aan de activiteiten van de BO dient aannemelijk te worden gemaakt dat 

zij naar evenredigheid voordeel halen uit de doelstellingen van de organisatie. Overigens ziet het er 
momenteel niet naar uit dat de overheid gaat meewerken aan zo’n algemeen verbindend verklaring.  
 

4.2. Integraal kwaliteitsmanagement 

Start 

Het opzetten van een kwaliteitskeur vraagt tijd. In eerste instantie dient van elke ondernemer in de 
keten te worden nagegaan hoe het gesteld is met het naleven van de kwaliteitsvoorschriften. Dat geldt 

voor elk schip, elke transporteur, de handelingen op de veiling, de verdere verwerking, etc. Elke partij 
garnalen wordt gedurende een door het bestuur nader te bepalen periode gekeurd door eigen of exter-
ne keurmeesters (door het bestuur aan te stellen). Op dezelfde manier wordt nagegaan in welke mate 

organisaties en ondernemingen de voorgeschreven procedures naleven op het gebied van hygiëne en 
andere kwaliteitsaspecten. Hieruit komt al snel een beeld naar voren welke betrokkenen de zaken op 
orde hebben en welke niet.  

 
De kosten van een keuring dienen te worden voldaan door de organisatie of onderneming zelf. Naarma-
te men beter presteert, zal de frequentie van de keuringen en de daarmee verbonden kosten afnemen. 

Indien handelaren toch nog opmerkingen hebben over een bepaalde partij moeten zij met de desbetref-
fende schipper, transporteur, afslagdirecteur of verwerker onderhandelen over een eventuele (gedeelte-
lijke) restitutie van het betaalde bedrag.  

 
De handel dient zich te verbinden aan minimum kwaliteitseisen. Als daaraan niet wordt voldaan zal de 
partij niet voor menselijke consumptie de keten ingaan maar worden vernietigd, gedenaturaliseerd, 

industrieel worden verwerkt, o.i.d. 
 
De keuringen van de keurmeesters en de klachten vanuit de handel beïnvloeden direct de betrouw-

baarheidsindex (BI) die een ondernemer door de BO krijgt toebedeeld. Uiteindelijk heeft de BI invloed 
op de prijs die wordt betaalt voor een partij die afkomstig is van die specifieke ondernemer.   

Monitoring en evaluatie 

Het bestuur van de BO zal ook aandacht moeten besteden aan de monitoring en evaluatie van het 
functioneren van het kwaliteitsbewakingssysteem. Zij moet hiertoe van haar leden een helder omschre-
ven mandaat hebben. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat alle schakels in de keten goed geïnfor-

meerd zijn over dergelijke activiteiten. Ook is het belangrijk dat de medewerkers van de BO die dit soort 
werk doen “stevig in hun schoenen” dienen staan.  
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De BO dient in de loop van de tijd bij te houden wat het beste werkt en daarmee zicht te krijgen op wat 
de kwaliteit van de garnaal vooral ten goede komt. Tegelijkertijd dient er ook terugkoppeling te zijn 

vanuit de deelnemende organisaties en ondernemingen van wat werkbaar is. 
 
De BO zal op bovenbeschreven wijze al doende leren van de ondernomen activiteiten. Het bestuur 

dient flexibel om te gaan met vastgestelde eisen en moet die zo nodig bijstellen als de praktijk daarom 
vraagt. 

Voorlichting en training 

De BO kan zelf of met hulp van derden praktijklessen geven aan de bemanning van de schepen of aan 
andere ondernemingen verderop in de keten, betreffende het effect van handelingen op de kwaliteit, 
zoals processen aan boord, minimum eisen aan werktuigen, kook installaties, zeven, etc. De BO dient 

ook de bevoegdheid te hebben om aan boord inspecties uit te voeren en bindende adviezen te geven 
aan schippers en bemanning.  
 

4.3. Belangenbehartiging t.a.v. kwaliteit 

De BO zal richting overheden (waaronder het ministerie van EZ, de Voedsel- en Warenautoriteit en de 
Autoriteit Consument en Markt) en retail (waaronder het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) de 
belangen van de aangesloten leden vertegenwoordigen als het gaat om het bevorderen en uitdragen 

van het integrale kwaliteitsmanagement binnen de keten.  
 
De BO zal zich niet bezighouden met versterking van de marktpositie van individuele leden of van de 

keten als geheel, noch zal zij op enige andere wijze de marktordening of marktwerking beïnvloeden of 
verstoren. 
 

4.4. Versterking van het imago rond kwaliteit 

De BO zal naar de consument en de publieke opinie in het algemeen activiteiten ondernemen die in-
zicht geven in de wijze waarop binnen de keten de kwaliteit van het product en het productieproces 
wordt bewaakt.  
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5. Concept statuten 
 

De hierna volgende concept statuten vormden de basi s voor de uiteindelijke oprichtingsakte, die 

op 6 oktober 2015 ten kantore van notaris Klein te Emmeloord is verleden, met als oprichters 

Johan Nooitgedagt (Nederlandse Vissersbond), Harry S mit (Visafslag Lauwersoog) en Dirk-Jan 

Parlevliet (Heiploeg). Een afschrift van de oprichtin gsakte c.q. statuten is als bijlage bijgevoegd. 

 

Hoofdstuk 1 – Naam, zetel en doel 

Artikel 1 – Naam 

1. De vereniging draagt de naam Brancheorganisatie Garnalen. (afgekort: BO Garnalen).  

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente ………… en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2 – Doel  

1. De vereniging heeft ten doel om het kwaliteitsniveau en de duurzaamheid van de productie van 
Noordzeegarnalen (Crangon crangon) in de keten van vangst, veiling, transport, verwerking en 
handel te borgen en te verbeteren, en te bevorderen dat de producten voldoen aan de wensen 

van de consument. Daarbij is ook het bewaken van het imago van de keten van belang.  

2. Binnen de vereniging en tussen haar leden zullen geen zaken worden besproken of behandeld die 
te maken hebben met de prijs of afzetstructuur van producten of die op enigerlei wijze de 

marktordening of marktwerking zouden beïnvloeden of verstoren. 

3. De vereniging tracht haar doelen te bereiken door:  

a. te fungeren als platform voor betrokkenen in de Noordzeegarnalensector en als intermediair 

voor overleg tussen de sector en derden ten aanzien van de kwaliteit en duurzaamheid van het 
product; 

b. het bewaken en ten gunste van de sector beïnvloeden van nationale en internationale 

regelgeving op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid;  

c. het informeren over nationale en internationale regelgeving op het gebied van kwaliteit en 
duurzaamheid, en het adviseren over de uitvoering en handhaving daarvan;  

d. het ontwikkelen en verspreiden van kennis ten behoeve van een optimale match van 
gevraagde en geboden kwaliteit en duurzaamheid van de Noordzeegarnaal in Nederland;  

e. het participeren in en het stimuleren van onderzoek;  

f. het ontwikkelen en voor gebruik beschikbaar maken van informatie die kennis inzake en de 
transparantie van de markt verbeteren; 

g. het ontwikkelen en faciliteren van certificatieschema’s; 

h. het faciliteren en uitvoeren van crisismanagement waar het de kwaliteit of duurzaamheid van 
tussen- of eindproducten betreft; 
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i. het verkrijgen van een erkenning als brancheorganisatie volgens de Verordening (EU) 
1379/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten 

en aquacultuurproducten en Uitvoeringsverordening (EU) 1419/2013 met betrekking tot de 
erkenning van producenten- en brancheorganisaties; 

j. het indienen van verzoeken tot algemeen verbindend verklaring van regelingen en 

programma’s en de daarmee samenhangende financiering en het (doen) uitvoeren van deze 
regelingen of programma’s; 

k. al hetgeen met één of ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

4. De vereniging kan haar doel mede nastreven door het oprichten van,  deelnemen in, 
samenwerken met of het secretariaat voeren van andere  rechtspersonen met een soortgelijk of 

afgeleid doel. 

5. De vereniging heeft geen winstoogmerk. 
 

Hoofdstuk 2 - Leden 

Artikel 3 – Aanvraag van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de vereniging kan worden aangevraagd door: 

a. EU-erkende Producenten Organisaties (PO’s) die ondernemingen vertegenwoordigen van 

garnalenvissers en die zijn aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO); 

b. Individuele visafslagen waar garnalen gezeefd worden en die zijn aangesloten bij het Nationaal 
Overleg Visafslagen (NOVA); 

c. Individuele ondernemingen die actief zijn in de verwerking van of handel in Noordzeegarnalen 
en lid zijn van de Vereniging ter bevordering van de garnalenhandel (Vebega). 

2. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt ingediend onder de in het huishoudelijk reglement 

genoemde voorwaarden. 

3. Het bestuur beslist over toelating van de aanvrager.  

4. Indien het bestuur negatief besluit over toelating kan de aanvrager beroep aantekenen bij de 

algemene ledenvergadering. 

5. Een lid wordt, al naar gelang zijn activiteiten, door het bestuur ingedeeld in één van de volgende 
drie deelsectoren: ‘visserij’, ‘visafslagen’ of ‘handel en verwerking’. 

Artikel 4 – Contributie en overige middelen 

1. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de hoogte van de contributie 
van leden vast. 

2. De hoogte van de verschuldigde contributie kan per lid verschillen en wordt deels bepaald door 
het stemgewicht van de deelsector waarin het lid is ingedeeld (zie artikel 3 lid 5 en artikel 10 lid 3). 
De wijze van berekenen van de contributie zal worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.  

3. Naast de contributie bestaat ook de mogelijkheid om van de leden financiële bijdragen voor 
specifieke projecten te vragen, zulks naar rato van het stemgewicht dat het lid statutair is 
toegekend. 
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4. De middelen van de organisatie kunnen tevens bestaan uit gelden die door overheden of andere 
instellingen ter beschikking zijn gesteld, inkomsten verkregen door activiteiten in het kader van 

algemeen verbindend verklaarde regelingen, donaties en andere wettige baten. 

5. De middelen bedoeld in het tweede en derde lid komen uitsluitend ten goede aan activiteiten die 
van belang zijn voor degenen die de betreffende middelen hebben opgebracht.  

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden van leden 

Personen die in andere organisaties als vertegenwoordiger van de vereniging optreden houden, met 
inachtneming van eventuele geheimhoudingsplicht, de vereniging op de hoogte van hun bevindingen 

aldaar. 

Artikel 6 – Beëindiging van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. wanneer het lid ophoudt te bestaan of in het geval het lid in staat van surseance van betaling 
of faillissement verkeert; 

b. door opzegging door het lid, welke opzegging uitsluitend kan geschieden tegen het einde van 

een boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee (2) maanden; 

c. door opzegging namens de vereniging door een besluit van het bestuur; 

d. door ontzetting namens de vereniging door een besluit van het bestuur; 

e. onverminderd het bepaalde onder a van dit lid, door fusie van een lid, waarbij de 
rechtspersoon ophoudt te bestaan; het lidmaatschap gaat in dit geval slechts over op de 
verkrijgende rechtspersoon indien het bestuur op schriftelijk verzoek van de betrokkene 

daartoe besluit. 

f. wanneer de overkoepelde organisatie (CVO/NOVA/Vebega) van het lid het lidmaatschap 
opzegt. Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging 

doen beëindigen indien de overkoepelende organisatie het lid het lidmaatschap opzegt.  

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, 
blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie, voor zover van toepassing, voor het geheel door het 

lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

3. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van de mededeling van opzegging in beroep gaan bij 
de algemene vergadering van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst. Tijdens zijn schorsing is het lid gehouden zijn verplichtingen na te 
komen en worden zijn rechten opgeschort, met uitzondering van het recht zich te verdedigen. 

4. In het huishoudelijk reglement van de vereniging worden nadere regels gesteld met betrekking tot 

de beëindiging van het lidmaatschap. 
 

Hoofdstuk 3 – De algemene ledenvergadering 

Artikel 7 – Bijeenroeping  

1. Algemene ledenvergaderingen worden ten minste één (1) keer per kalenderjaar gehouden en 
voorts: 

a. wanneer het bestuur zulks wenselijk oordeelt, of 
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b. wanneer het bestuur daartoe door de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of andere 
rechtsgeldig tot stand gekomen reglementen verplicht is, of 

c. wanneer tenminste een kwart van de leden door middel van een aan het bestuur gericht 
schrijven hiertoe een verzoek indient, met opgaaf van de te behandelen punten. 

2. Indien het bestuur niet binnen veertien (14) dagen na dato van het onder lid 1.c bedoelde 

schrijven gevolg heeft gegeven, hebben de betreffende leden de bevoegdheid zelf tot oproeping 
van de vergadering over te gaan, zulks onder inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke 
bepalingen. In dat geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

3. De algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur geconvoceerd met inachtneming van 
een termijn van tenminste zeven (7) dagen. In uitzonderingsgevallen – zulks ter beoordeling van 
het bestuur  – kunnen vergaderingen ook op een kortere termijn worden bijeengeroepen. De 

agenda wordt door het bestuur opgesteld en dient steeds in de convocatie te worden vermeld. 
Verzoeken van leden tot agendering van onderwerpen die door het bestuur niet zijn ingewilligd, 
worden ter vergadering wel genoemd. 

4. Alle conform de statuten aan de algemene ledenvergadering voorbehouden beslissingen 
aangaande het bestuur worden als afzonderlijk agendapunt aan de algemene ledenvergadering 
voorgelegd. 

Artikel 8 – Interne orde 

1. Alle leden hebben recht van toegang tot de algemene ledenvergaderingen en kunnen daarin het 
woord voeren met betrekking tot alle zaken welke aan de orde zijn. 

2. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het dagelijks bestuur 
(afgekort DB) en, in geval van afwezigheid van de voorzitter, de vicevoorzitter. In geval van de 
afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter, leidt het bestuurslid dat het meeste 

aantal jaren als lid van het DB actief is, of indien dit er meerdere zijn het DB-lid dat het meeste 
aantal jaren als lid van het DB actief is en het oudste in jaren is, de algemene ledenvergadering. 

Artikel 9 – Goedkeuring 

1. Aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn onderworpen: 

a. de jaarplannen en de daarvan afgeleide begroting van inkomsten en uitgaven; 

b. de rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven; 

c. het aanvragen van algemeen verbindend verklaringen; 

d. besluiten tot het oprichten van en deelnemen in rechtspersonen en vennootschappen; 

e. vaststelling van het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen van de 

vereniging, alsmede de eventuele wijzigingen daarvan; 

f. de vaststelling van de hoogte van de contributie; 

g. al die handelingen en besluiten waarvoor de goedkeuring door de algemene ledenvergadering 

bij of krachtens de wet dwingend is voorgeschreven. 

2. De algemene ledenvergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven 
andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. 

Een dergelijk besluit van de algemene ledenvergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur 
medegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep 
worden gedaan. 

3. Behoudens spoedeisende gevallen is het bestuur verplicht de goedkeuring te vragen vóórdat het 
besluit wordt genomen dan wel de (rechts)handeling wordt verricht. 
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Artikel 10 – Besluiten 

1. Ter vergadering hebben alle leden stemrecht.  

2. Ingeval het lid een organisatie betreft die meerdere bedrijven vertegenwoordigt, laat dat lid zich ter 
zake van het uitbrengen van haar stem vertegenwoordigen door één door het lid aangewezen 
vertegenwoordiger.  

3. De door een lid uitgebrachte stem wordt gewogen naar de deelsector (zie artikel 3 lid 5) waarin hij 
door het bestuur is ingedeeld: 

a. leden die zijn ingedeeld in de deelsector ‘visserij’ dragen samen voor vijfenveertig procent 

(45%) bij aan de besluitvorming, 

b. leden die zijn ingedeeld in de deelsector ‘visafslagen’ dragen samen voor tien procent (10%) 
bij aan de besluitvorming, 

c. leden die zijn ingedeeld in de deelsector ‘handel en verwerking’ dragen samen voor 
vijfenveertig procent (45%) bij aan de besluitvorming. 

4. De respectievelijke koepelorganisaties van de drie deelsectoren (CVO, NOVA en Vebega) melden 

jaarlijks aan het begin van het jaar aan het bestuur in welke klasse van marktaandeel elk van de 
bij hen aangesloten leden is ingedeeld (<10%, 10-25%, 25-40% of ≥ 40%).  

a. In de deelsector visserij is dit marktaandeel gebaseerd op het gewicht van de in het 

voorafgaande jaar aangevoerde garnalen;  

b. In de deelsector visafslagen is het marktaandeel gebaseerd op het gewicht van de garnalen 
die worden aangeboden om te worden gezeefd, en 

c. in de deelsector handel & verwerking is het marktaandeel gebaseerd op het gewicht van de 
aangekochte garnalen.  

Daar waar de opgave is gebaseerd op reeds gepelde garnalen, wordt gerekend met het corres-

ponderende ongepelde gewicht.  

5. Het bestuur kent op grond van de gerapporteerde klassenaanduidingen per deelsector elk jaar 
opnieuw aan elk lid een score toe (resp. 10, 25, 40 of 100 punten). Het totaal aantal toegekende 

punten per deelsector dient vervolgens als noemer voor de berekening van het stemgewicht van 
elke in die deelsector ingedeelde partij. De individueel aan de partijen toegekende scores dienen 
daarbij als teller. Het resultaat is een stemgewicht per deelsector dat voor de besluitvorming nog 

eens vermenigvuldigd moet worden met het stemgewicht dat die deelsector in z'n geheel heeft 
(namelijk vijfenveertig procent (45%) voor de visserij, tien procent (10%) voor de visafslagen en 
vijfenveertig procent (45% ) voor de handel en verwerking). Door afrondingsverschillen komt de 

som van de stemgewichten per deelsector niet altijd precies uit op honderd procent (100%). 
Wanneer dit zich voordoet, wordt een correctie door het bestuur toegepast op het stemgewicht 
van de partij of de partijen in de hoogste klasse, zodanig dat de som van stemgewichten wel 

precies uitkomt op honderd procent (100%). 

6. Besluiten worden genomen met goedkeuring van ten minste zestig procent (60%) van de 
gewogen stemmen. 

7. Een besluit kan slechts worden genomen indien ter vergadering ten minste zestig (60%) van de 
leden, ongeacht de deelsector waarin zij zijn ingedeeld, aan de besluitvorming deelneemt. 

8. In het huishoudelijk reglement kan de stemmingsprocedure en de berekeningswijze van de 

stemgewichten verder worden uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 4 – Het bestuur 

Artikel 11 – Het bestuur 

1. Leden van het bestuur worden op voordracht van de leden benoemd door de algemene 

ledenvergadering. In het huishoudelijk reglement worden regels gesteld omtrent de wijze van 
opmaken van de voordracht.  

2. Het bestuur bestaat uit vier (4) bestuursleden die zijn voorgedragen door leden van de deelsector 

‘visserij’, één (1) bestuurslid dat is voorgedragen door leden van de deelsector ‘visafslagen’ en 
vier (4) bestuursleden die zijn voorgedragen door leden van de deelsector ‘handel en verwerking’. 
Bestuursleden worden benoemd vanuit de leden van de vereniging. 

3. Een onvoltallig bestuur behoudt toch haar bevoegdheden. In het huishoudelijk reglement kunnen 
nadere regels worden gesteld omtrent de wijze van samenstelling van het bestuur. 

4. Eénmaal lid van het bestuur, handelen bestuursleden zonder last en ruggespraak van de leden 

die hen hebben voorgedragen. 

5. Het bestuur kiest een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de 
secretaris en de penningmeester. De voorzitter hoeft niet per se lid van de vereniging te zijn. In 

dat geval wordt de voorzitter benoemd conform de procedure in artikel 12. 

6. Leden van het bestuur, inclusief de voorzitter, worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. 
Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.  

7. Behalve de voorzitter en de vicevoorzitter, wijzen de bestuursleden ieder een plaatsvervanger 
aan. Deze ontvangt automatisch een kopie van alle stukken en van de onderlinge correspondentie 
binnen het bestuur. Alleen als, en zolang, een bestuurslid aan de voorzitter te kennen geeft 

daartoe verhinderd te zijn, neemt diens plaatsvervanger actief deel aan bestuursvergaderingen of 
aan andere vormen van meningsuitwisseling tussen de bestuursleden. 

8. Elk bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering, onder opgaaf van reden, worden 

ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een 
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

9. Elk bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst met goedkeuring van ten minste zestig 

(60%) van de stemmen van alle overige bestuursleden. Een schorsing die niet binnen drie (3) 
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door de algemene ledenvergadering, eindigt 
door het verloop van die termijn. 

10. Het bestuur kan zich te allen tijde laten bijstaan door één of meer adviseurs uit eigen gelederen of 
van buiten. Ook kan het bestuur werkgroepen instellen die zich buigen over een bepaald aspect 
van het gevoerde of toekomstige beleid en die daarover gevraagd en ongevraagd adviseren. Het 

bestuur neemt niet eerder een besluit dan nadat de werkgroep(en) die zijn betrokken bij het 
betreffende onderwerp zijn gehoord.  

11. Het bestuur vergadert ten minste twee (2) keer per jaar. In het huishoudelijk reglement worden 

nadere regels gesteld omtrent de vergaderingen en besluitvorming van het bestuur.  

12. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle 
bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Onder een schriftelijke 

verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg gezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle 
leden van het bestuur bekend heeft gemaakt. 

13. Het bestuur kan een of meer van de haar in deze statuten of het huishoudelijk reglement 
toegekende bevoegdheden delegeren aan een of meer daartoe door het bestuur aangewezen 
bestuursleden. 
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14. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: 

a. door het verstrijken van de benoemingstermijn; 

b. door zijn vrijwillige ontslag; 

c. indien de algemene leden vergadering hem ontslaat, wegens verwaarlozing van zijn taak, 
wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op 

grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden 
verlangd; 

d. door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.  

Artikel 12 – De voorzitter 

1. De voorzitter wordt benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van één of 
meerdere leden.  

2. De voorzitter hoeft zelf niet noodzakelijk lid van de BO te zijn maar kan door de algemene 
ledenvergadering ook van buiten worden aangesteld. 

Artikel 13 – Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan het voltallige bestuur en tevens aan twee (2) 
gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur (DB).  

3. Het bestuur ziet toe op de naleving van hetgeen in statuten, reglementen en besluiten van de 
algemene ledenvergadering is bepaald. 

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een 

of meer bestuurders of gewone leden, zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging binnen de 
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

5. Ieder lid van het bestuur vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de begrenzing aan 

zijn bevoegdheid gesteld. 

6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot 
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een ander verbindt. 

7. Het ontbreken van goedkeuring, als bedoeld in het vorige lid, tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. 

 

Hoofdstuk 5 – Beheer 

Artikel 14 – Verenigingsbureau 

1. Het bestuur kan ervoor kiezen om voor operationele aangelegenheden een verenigingsbureau in 
te stellen. Zo’n bureau zou kunnen bestaan uit de voorzitter of secretaris van het DB en enkele 

inhoudelijke en secretariële medewerkers. Omwille van het beperken van de organisatorische 
overhead is ook denkbaar dat de binnen de vereniging ingestelde werkgroepen voldoende 
slagkracht hebben om het bestuur in haar taken te ondersteunen. In dat geval wordt van het 

instellen van een verenigingsbureau afgezien. 
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2. Het eventueel in te stellen verenigingsbureau heeft tot taak: 

a. het bestuur terzijde te staan en uitvoering te geven aan het beleid; 

b. de geldmiddelen van de vereniging te beheren; 

c. de contacten met de leden en met externe organisaties, overheden en pers te onderhouden. 

3. De medewerkers van het eventueel in te stellen verenigingsbureau zijn verplicht tot 

geheimhouding van alle zaken en bedrijfsgeheimen die zij in die hoedanigheid vernemen, en van 
alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan de vereniging geheimhouding heeft opgelegd, of 
waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Op deze plicht zullen zij zich zo nodig 

tegenover de algemene ledenvergadering en het bestuur moeten beroepen. 

4. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld omtrent het verenigingsbureau.  
 

Hoofdstuk 6 – Werkgroepen 

Artikel 15 – Werkgroepen 

1. Het bestuur kan werkgroepen instellen en opheffen.  

2. Werkgroepen bestaan uit leden eventueel aangevuld met externe adviseurs. 

3. Indien het bestuur heeft besloten tot het oprichten van een verenigingsbureau, worden 
werkgroepen bijgestaan door medewerkers van het verenigingsbureau. 

4. Besluiten van het bestuur die betrekking hebben op het werkterrein van één of meer werkgroepen 

vereisen een voorafgaand advies van de desbetreffende werkgroep(en). 

5. Nadere regels omtrent de werkgroepen worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.  
 

Hoofdstuk 7 – Overige zaken 

Artikel 16 – Verslaggeving en verantwoording 

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  

2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, te houden binnen zes (6) maanden na het 

einde van het boekjaar (behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
ledenvergadering), zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van 
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. 

3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. Wordt 
over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 
2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan benoemt de algemene ledenvergadering een 

kascommissie van tenminste twee (2) leden die zijn ingeschreven in twee verschillende 
deelsectoren (zoals bedoeld in artikel 3 lid 5) en die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
De kascommissie onderzoekt de jaarstukken van het bestuur en brengt aan de algemene 

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht om de kascommissie 
inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om 
alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste 

vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe 
deskundige. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene 
ledenvergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. 
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4. Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering wordt het voorstel 
gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en 

verantwoording. 

5. Het bestuur stelt ieder jaar een begroting op voor het komende jaar.  

Artikel 17 – Wijzigingen 

1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaatsvinden bij besluit van de algemene 
ledenvergadering, genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte gewogen stemmen. 
Oproeping geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:42 Burgerlijk Wetboek. 

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid treedt in werking zodra aan alle wettelijke bepalingen is 
voldaan. 

Artikel 18 – Ontbinding  

1. Ontbinding van de vereniging vindt plaats: 

a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, met een meerderheid 
van tenminste drie vierde van het aantal uitgebrachte gewogen stemmen en een aanwezigheid 

van minimaal tweederde van het totaal aantal leden; 

b. door insolventie na faillissement; 

c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; 

d. door het geheel ontbreken van leden. 

2. In geval van een voorstel tot ontbinding van de vereniging zal het ontbindingsvoorstel met de 
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering worden meegezonden. De uitnodiging zal ten 

minste veertien (14) dagen vóór de vergadering aan de leden worden toegezonden. 

3. De bestemming van een eventueel batig saldo zal worden bepaald door de algemene 
ledenvergadering en, indien daartoe de gelegenheid ontbreekt, door de voorzitter van de Kamer 

van Koophandel waar de BO Garnalen ten tijde van het besluit tot ontbinding staat ingeschreven. 

4. Een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing wordt genomen door de algemene 
ledenvergadering. 

5. Op zodanig besluit is het bepaalde in artikel 18 van overeenkomstige toepassing, zulks 
onverminderd de bijzondere voorschriften van de wet. 

Artikel 19 – Slotbepaling 

1. Alle onderwerpen met betrekking tot de vereniging, waarin door deze statuten niet wordt voorzien, 
worden zo nodig geregeld in het huishoudelijk reglement of andere reglementen. 

2. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het dagelijks bestuur en vastgesteld door de 

algemene ledenvergadering. 

3. In alle gevallen waarin deze statuten of op grond daarvan gestelde reglementen niet voorzien of 
onduidelijk geacht worden, beslist het bestuur.  
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SLOTVERKLARINGEN 

Eerste Algemene Ledenvergadering  

De oprichters van de vereniging zullen binnen twee (2) maanden na oprichting een algemene ledenver-

gadering bijeen roepen om de bestuursleden te benoemen. 

Eerste boekjaar 

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien 

Adres 

Het adres van de vereniging is:  
 

.......................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... . 
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6. Concept huishoudelijk reglement 
 

In dit hoofdstuk wordt een aanzet gedaan voor een h uishoudelijk reglement. Het definitieve 

huishoudelijk reglement zal door het bestuur worden  opgesteld, welke het kort na oprichting 

van de vereniging aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring zal voorleggen. 

 

Hoofdstuk 1 – Activiteiten 

1.1 De BO Garnalen tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a) het opstellen van werkplannen; 

b) het waar nodig instellen van privaatrechtelijke regelingen, maatregelen en/of anders afspra-

ken die binnen de wettelijke kaders worden gemaakt; 

c) het doen laten beslechten van geschillen in relatie met werkzaamheden BO- Garnalen; 

d) het opleggen van sancties om gemeenschappelijke (kwaliteits)doelen te bereiken. 

1.2 Het bestuur van de BO-Garnalen heeft expliciet de bevoegdheid om activiteiten te verrichten. 

Deze activiteiten zijn o.a.: 

a) beheermaatregelen op het gebied van kwaliteit; 

b) maatregelen voor te schrijven; 

c) overige handelingen te verrichten, benodigd of voorgeschreven op grond van de kwaliteits-

regels in het belang van de doelstelling BO-garnalen. 

Hoofdstuk 2 – Het lidmaatschap 

2.1 Aanmelding als lid van de BO-Garnalen vindt plaats door invulling en ondertekening van een 

door het bestuur vastgesteld aanmeldingsformulier.  

2.2 De leden ontvangen een bewijs van lidmaatschap, een exemplaar van de statuten, het huishou-

delijk reglement en eventueel andere reglementen. 

2.3 Een lid van de BO-garnalen is gebonden (naast de statuten en het huishoudelijk reglement) aan 

alle besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering van de BO. 

2.4  Elk lid is verplicht een wijziging in zijn adres onverwijld en schriftelijk aan het secretariaat mede te 

delen. De secretaris mag af gaan op het hem laatstelijk bekende adres. 
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Hoofdstuk 3 – De algemene ledenvergadering 

3.1 In de algemene vergadering heeft ieder lid stemrecht, zei het dat elke uit te brengen stem een 

gewicht krijgt toebedeeld. Dit stemgewicht wordt bepaald door de deelsector waarin het lid is in-

geschreven en door het totaal aantal leden dat in die deelsector dat aan de bewuste stemming 

deelneemt.  

a) Het stemgewicht van een lid dat is ingeschreven in de deelsector ‘visserij’ is 45% gedeeld 

door het aantal leden in diezelfde deelsector (‘visserij’) dat aan de besluitvorming deelneemt. 

b) Het stemgewicht van een lid dat is ingeschreven in de deelsector ‘visafslagen’ is 10% ge-

deeld door het aantal leden in diezelfde deelsector (‘visafslagen’) dat aan de besluitvorming 

deelneemt. 

c) Het stemgewicht van een lid dat is ingeschreven in de deelsector ‘handel en verwerking’ is 

45% gedeeld door het aantal leden in diezelfde deelsector (‘handel en verwerking’) dat aan 

de besluitvorming deelneemt. 

Hoofdstuk 4 – Het bestuur 

4.1  De agenda voor de vergaderingen van het bestuur wordt vastgesteld door de secretaris, zo mo-

gelijk in overleg met de voorzitter. 

4.2  De oproep voor de bestuursvergadering wordt gedaan door de secretaris. De secretaris neemt 

een termijn van tenminste zeven dagen in acht. 

4.3 De oproep wordt vergezeld van een agenda en zo mogelijk van bijlagen met betrekking tot 

agendapunten. 

4.4  Het bestuur vergadert zo mogelijk tenminste tweemaal per jaar. Voorts vergadert het bestuur zo 

vaak als de voorzitter dit noodzakelijk acht. Het bestuur vergadert tevens indien tenminste een 

kwart van de bestuursleden dit noodzakelijk acht. Het bestuur zal, voor zover mogelijk, van haar 

vergaderingen een rooster opstellen. 

4.5  De leden van het bestuur zijn bevoegd om tot de aanvang van de vergadering onderwerpen in te 

dienen ter behandeling in de vergadering. De bestuursleden hebben tevens het recht om tijdens 

de vergadering deze onderwerpen aan de orde te stellen. Dit geschiedt dan tijdens het daarvoor 

bestemde agendapunt. De voorzitter heeft de bevoegdheid om een dergelijk onderwerp, in ver-

band met goede voorbereiding, door te schuiven naar de volgende vergadering. 

4.6  De agenda van de bestuursvergadering bevat in ieder geval de volgende punten:  

a) De vaststelling van de agenda. 

b) De behandeling van de notulen van de vorige bestuursvergadering. 

c) Ingekomen stukken. 

d) Mededelingen. 

e) Hetgeen verder in de betreffende vergadering dient te worden behandeld. 

f) Rondvraag. 

4.7  De voorzitter handhaaft de orde en neemt alle naar zijn oordeel dienstige maatregelen. Hij be-

vordert dat zoveel mogelijk conform de agenda wordt vergaderd. 
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4.8  De stemmingen geschieden in beginsel door middel van het opsteken van de hand of het uit-

spreken van "voor" of "tegen". Met betrekking tot personen wordt schriftelijk gestemd. Er wordt 

tevens schriftelijk gestemd indien de voorzitter van de bestuursvergadering of tenminste een 

kwart van de in functie zijnde bestuursleden dat verlangen. Schriftelijke stemmingen geschieden 

tevens in die gevallen waarin de statuten dat voorschrijven. Het aannemen van voorstellen bij ac-

clamatie is mogelijk mits alle aanwezige bestuursleden daarmee instemmen. 

4.9  Schriftelijke stemmingen geschieden op door of namens de voorzitter van de bestuursvergade-

ring verstrekte briefjes. 

4.10  Ongeldig zijn de stemmen op briefjes, omtrent welker inhoud naar het oordeel van de voorzitter 

van de bestuursvergadering ernstige twijfels bestaat of waarop - bij verkiezingen - meer dan één 

naam voor komt of andere namen voor komen dan die der gestelde kandidaten. 

4.11  Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien geen der bestuursleden zich 

tegen deze wijze van besluitvorming verzet en het voltallige bestuur aan deze besluitvorming kan 

deelnemen. Het bestuur kan ook telefonisch vergaderen, indien het voltallige bestuur aan die te-

lefonische vergadering deelneemt. 

4.12  Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. 

Blanco stemmen worden als niet geldig aangemerkt. 

4.13  Het bestuur kan slechts besluiten indien tenminste 60% van het aantal in functie zijnde bestuurs-

leden op de betreffende bestuursvergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is. 

4.14  Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslis-

send. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover niet gestemd werd 

over een niet schriftelijk voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van 

de voorzitter de juistheid van dat oordeel betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schrif-

telijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien een bestuurslid dit verlangt. Door 

deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

4.15 Van het verhandelde op de bestuursvergadering wordt door de secretaris of door een notulist 

notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld. 

4.16  Buiten hetgeen in een schriftelijk of mondeling verslag wordt uitgebracht, is het verhandelde ter 

bestuursvergadering als vertrouwelijk te beschouwen. De voorzitter bepaalt wat in het voorko-

mende geval als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

4.17  Het bestuur kan commissies/werkgroepen instellen. Zowel bestuurs- als niet-bestuursleden kun-

nen lid van een dergelijke commissie zijn. 

4.18  De voorzitter kan bepalen dat bepaalde genummerde stukken in de bestuursvergadering worden 

uitgereikt. De voorzitter kan bepalen dat deze stukken dienen te worden ingenomen na kennis-

neming door de bestuursleden en zo nodig daarna worden vernietigd. 

Hoofdstuk 5 – Het Secretariaat 

5.1  Er is een secretariaat. 

5.2  Het secretariaat is gevestigd te …………..  

5.3  Tijdens de kantooruren kunnen de leden zich in persoon of telefonisch tot het secretariaat wen-

den. 
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5.4  De dagelijkse leiding van het secretariaat berust bij de secretaris. Bij ontstentenis van de secreta-

ris berust de leiding bij de voorzitter of bij de door de voorzitter of de secretaris aangewezen per-

soon. De secretaris bepaalt de orde op het secretariaat. 

Hoofdstuk 6 – Geschillen 

6.1  Het bestuur neemt slechts kennis van klachten, die de leden schriftelijk indienen. De beslissing 

van het bestuur daarop wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager en de andere betrokkenen.  

6.2  Alle geschillen tussen de leden als zodanig onderling, zullen worden beslist door het bestuur. 

6.3 Geschillen van één of meer leden enerzijds en de vereniging anderzijds, alsmede geschillen, ook 

die welke slechts door één der belanghebbenden als zodanig worden beschouwd, die mochten 

ontstaan omtrent de uitleg, de toepasselijkheid of anderszins van de bepalingen van de statuten 

of van de reglementen, zo die van juridische als van feitelijke aard, zullen alleen en uitsluitend en 

in hoogste ressort worden beslist door drie scheidsmannen die als goede mannen naar billijkheid 

zullen oordelen.  

6.4 Tot scheidslieden zullen worden benoemd de voorzitter van de BO-Garnalen, alsmede de twee in 

anciënniteit van benoeming oudste leden van het bestuur van de BO-Garnalen. Indien meer dan 

twee leden van het bestuur in anciënniteit van benoeming het oudste zijn, vindt tussen hen een 

loting plaats door de voorzitter. Met betrekking tot juridische en procedurele aspecten kunnen de 

scheidsmannen worden bijgestaan door een adviseur conflictbemiddeling. 

6.5  De procesorde wordt geregeld door de scheidslieden, met dien verstande dat beide partijen hun 

standpunten duidelijk kenbaar kunnen maken en te dier zake kunnen worden gehoord. De partij-

en mogen door de procesorde niet in hun verdediging worden geschaad. 

6.6  De scheidslieden zullen uitspraak doen binnen een maand na de dag waarop zij hun benoeming 

hebben aanvaard, doch zij zijn bevoegd zo nodig hun last te verlengen. 

6.7  De bovenstaande bepalingen brengen geen wijziging in de bevoegdheid van partijen om: 

a) zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde in kort geding een voorlopige 

voorziening bij voorrang te krijgen; 

b) de tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen toe te passen; 

c) zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde een verlof te verkrijgen tot het 

leggen van conservatoir beslagen; 

d) aan de burgerlijke rechter een uitspraak te vragen omtrent de van waardeverklaring en om-

trent verklaringsprocedures, uit conservatoir beslagen voortvloeiende. 

6.8  De beslissing van de scheidsmannen is gemotiveerd en moet de namen van de scheidsmannen 

behelzen. 
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Bijlage – Afschrift van de oprichtingsakte 
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