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Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische
Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende
organisatie schriftelijk bedenkingen aanvoeren tegen de in dit Mededelingenblad gepubliceerde
ontwerpverordening.
BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw
Openbare kennisgevingen
Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen,
oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering, maakt het HPA de navolgende publicaties
in respectievelijk het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 308 van
3 december 2008 en nr. C 310 van 5 december 2008, bekend.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een wettig economisch belang te hebben in
verband met de door de Commissie voorgenomen registratie van betreffende productdossiers,
kan tot uiterlijk 19 april 2009 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van
toezending van een gemotiveerde verklaring aan het HPA, secretariaat AGOS, Postbus 29739,
2502 LS Den Haag.
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Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen,
oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering, maakt het HPA de navolgende publicatie in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 323 van 3 december 2008, bekend.
Met bijgaande verordening wordt de wijziging van een bestaand productdossier, welke is
opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en geografische
aanduidingen, bekendgemaakt.

VERORDENING (EG) Nr. 1195/2008 VAN DE COMMISSIE
van 2 december 2008
tot goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier voor een benaming die is
opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische
aanduidingen (Scottish Farmed Salmon (BGA))
 "" %  $! " " 



*1*8 45 -*8 %*6)6&, 848 456.(-8.3, :&3 )* 9645*7*
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 2&&68  .3<&0* )* '*7(-*62.3, :&3 ,*4,6&+.7(-* &&3=
)9.).3,*3 *3 44675643,7'*3&2.3,*3 :&3 1&3)'49;564)9(8*3
*3 1*:*372.))*1*3  *3 2*8 3&2* 45 &68.0*1  1.)  **678*
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)*3 ,4*),*0*96)

#  % %!! %"#"#

Artikel 1
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Voor de Commissie
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Lid van de Commissie
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:&3    '1< 

BIJLAGE
3 './1&,*  './ -*8 %*6)6&, ,*34*2)* 1&3)'49;564)9(8*3 :446 2*37*1./0* (4379258.*
Categorie 1.7. Verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren en producten op basis van verse vis en schaal-,
schelp- en weekdieren
%! !
"(488.7- &62*) "&1243 

Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen,
oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering, maakt het HPA de navolgende publicatie in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 333 van 11 december 2008, bekend.
Met bijgaande verordening worden een aantal benamingen opgenomen in het register van
beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
VERORDENING (EG) Nr. 1229/2008 VAN DE COMMISSIE
van 10 december 2008
houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde
oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (San Simón da Costa (BOB), Ail
blanc de Lomagne (BGA), Steirischer Kren (BGA))
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BIJLAGE
3 './1&,*  './ -*8 %*6)6&, ,*34*2)* 1&3)'49;564)9(8*3 :446 2*37*1./0* (4379258.*
Categorie 1.3. Kaas
" 
"&3 ".2=3 )& 478& 
Categorie 1.6. Groenten en fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt
!!
.1 '1&3( )* 42&,3* 
"#!
"8*.6.7(-*6 6*3 

Bedrijfschap Horeca en Catering
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerp aanvullende begroting 2009
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 118, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat de ontwerp aanvullende begroting 2009 met toelichting, bij het secretariaat, Baron
de Coubertinlaan 6 te Zoetermeer, vanaf 5 januari 2009, voor een ieder ter lezing is neergelegd
en aldaar verkrijgbaar is.
De behandeling van de ontwerpverordening vindt plaats in de openbare bestuursvergadering van
21 januari 2009.
Ontwerp- Verordening wijziging Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2009
Verordening van het Bedrijfschap Horeca en Catering van ………. tot wijziging van de
Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2009 1
No. Ho …..
Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op de artikelen 95, 100 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 2, 4 en 7
van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening:
Artikel I
De Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2009 wordt als volgt gewijzigd:
A
,QDUWLNHOHHUVWHOLGZRUGW³¼´YHUYDQJHQGRRU¼
B
Artikel 2, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. De heffingsplichtige is in aanvulling op het eerste lid over het jaar 2009 een
loonsomheffing volgens een tariefschaal verschuldigd. Deze tariefschaal luidt als volgt:
1
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/RRQVRP LQ¼ 
van

/RRQVRPKHIILQJ LQ¼ 
tot en met

0

-

20.000

0,00

20.001

-

40.000

295,00

40.001

-

80.000

555,00

80.001

-

160.000

795,00

160.001

-

320.000

1095,00

320.001

-

640.000

1665,00

640.000

2285,00

meer dan

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
TOELICHTING
Algemeen
In haar vergadering van 1 oktober 2008 heeft het bestuur van het bedrijfschap Horeca en
Catering de Heffingsverordening bedrijfschap Horeca en Catering 2009 (hierna:
KHIILQJVYHURUGHQLQJ YDVWJHVWHOG'HKHIILQJVverordening is op 28 november 2008 gepubliceerd
in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en op 1 januari 2009 van kracht geworden. De
heffingsverordening regelt onder meer de hoogte van de heffing zoals deze aan
heffingsplichtigen wordt opgelegd. De onderhavige verordening strekt tot wijziging van de
heffingsbedragen in de heffingsverordening.
Doel
Het doel van het Bedrijfschap is door middel van het genereren van relevante kennis en
informatie bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de bedrijfstak en daar waar
gewenst te fungeren als platform voor zelfregulering.
Taken
Gemeenschappelijk ziet het bestuur, naast de hoofdtaken als genoemd in de toelichting bij de
KHIILQJVYHURUGHQLQJYRRUDOHHQWDDNYRRUKHW%HGULMIVFKDSRSKHWJHELHGYDQ LQWHUQDWLRQDOH 
vergelijking van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. In de
loop van 2008 en begin 2009 heeft het bestuur zich voorts uitgesproken om het collectief
arbeidsmarkt- en scholingsbeleid vanuit de heffing van het Bedrijfschap door middel van
subsidies te financieren. Daartoe dienen de heffingsbedragen als genoemd in de
heffingsverordening te worden verhoogd en de heffingsverordening te worden gewijzigd.
Arbeidsmarkt- en scholingbeleid
Het arbeidsmarkt- en scholingsbeleid voor de bedrijfstak horeca wordt in hoofdzaak vastgesteld
in het activiteitenplan van de Stichting Horeca Branche Instituut (HB, 'DDUQDDVWZRUGHQ
jaarlijks activiteiten op dit gebied verricht door GH6WLFKWLQJ9RRUOLFKWLQJ/HHUOLQJHQ 69/ HQ
de Stichting Kenwerk, kenniscentrum beroHSVRQGHUZLMVEHGULMIVOHYHQ .HQZHUN 
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HBI
De Stichting Horeca Branche Instituut voert taken uit op het gebied van werk en scholing en
levert producten en diensten aan professionals in de horeca. HBI staat ten dienste van
ondernemers, medewerkers, leerlingen, studenten, scholen en opleidingsinstituten in de horeca.
De activiteiten van HBI behartigen grotendeels een algemeen doel en komen ten goede aan de
hele horecabranche.
In het activiteitenplan 2009 YDQGH6WLFKWLQJ9DNEHNZDDPKHLG+RUHFD 69+ RQGHUZHONH
nieuwe naam HBI zich in de loop van 2009 zal JDDQ SUHVHQWHUHQ]LMQQDDVWDFWLYLWHLWHQLQKHW
kader van beleidsonderzoeken projecten opgenomen ten dienste van ondernemen en werken in
de horeca, alsmede ten dienste van persoonlijke ontwikkeling en certificering in de horeca.
Naast specifieke projecten worden verder diverse campagnes gevoerd en promotionele
activiteiten verricht ten dienste en promotie van de bedrijfstak horeca als geheel. Ten slotte
worden door middel van publicaties, voorlichtingsmateriaal en het onderhouden van diverse
websites, zoals het horecaloket en het horecastartersloket, de activiteiten ondersteund en
VWDUWHQGH RQGHUQHPHUVZHJZLMVJHPDDNW
SVL
De Stichting Voorlichting Leerlingen heeft als doelstelling leerlingen in de horeca, catering en
recreatie door objectieve voorlichting voor te bereiden op het werken in de horeca. In het
activiteitenplan voor het jaar 2009 is ter bereiking van de doelstelling voorzien in een aantal
activiteiten die daartoe bevorderlijk zijn, zoals het geven van voorlichting aan BBL-leerlingen
EHURHSVEHJHOHLGHQGHOHHUZHJ over hun contract, bezoek aan instellingen en van open dagen op
de onderwijsinstellingen, het geven van voorlichting via telefoon en via een website, alsmede
het verspreiden van voorlichtingsmateriaal. Blijkens de doelstelling en activiteiten van SVL
komen genoemde activiteiten ten goede aan de gehele horecabranche.
Kenwerk
De stichting Kenwerk, kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven, functioneert als
kenniscentrum voor onder meer de sectoren horeca en recreatie. Kenwerk heeft als doel het
uitvoering geven aan haar wettelijke taken als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs,
de Wet op het Voortgezet Onderwijs en alle daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten- en
regelingen. Door Kenwerk worden in 2009 een aantal activiteiten verricht op het gebied van het
arbeids- en scholingsbeleid in de horeca. Het betreft activiteiten zoals het ondersteunen van de
horeca door middel van een aantal servicepunten teneinde oplossingen te vinden voor
personeelstekort, kwaliteitstekort en imagoverbetering. Voorts wordt door middel van horecaklankbordgroepen de kwaliteit vaQKHW UHJLRQDOH EHGULMIVOHYHQEHYRUGHUGHQZRUGWLQ
samenwerking met onder meer het betreffeQGH52& UHJLRQDDORSOHLGLQJVFHQWUXP HHQ
opleidingstraject op locatie ontwikkeld met concrete praktijkervaring in de horeca. Kenwerk
draagt met haar kennis van de landelijke en regionale arbeidsmarkt bij aan een goed werkende
arbeidsmarkt van de bedrijfstak horeca.
Financiering
Deze verordening strekt tot wijziging van de heffingsverordening teneinde subsidiëring door het
Bedrijfschap van de door HBI, SVL en Kenwerk verrichte activiteiten op het gebied van
arbeidsmarkt- en scholingsbeleid mogelijk te maken. Tot en met 31 december 2008 werden deze
activiteiten gefinancierd en gesubsidieerd door de Stichting Sociaal Fonds voor het
+RUHFDEHGULMI 6)+ 6)+YLQGW]LMQJURQGVODJLQGHWRWHQPHWJHQRHPGHGDWXPYDQNUDFKW
zijnde en algemeen verbindend verklaarde CAO inzake bijdragen Sociaal Fonds voor het
+RUHFDEHGULMI )RQGV&$2 
PBO-toets
Bij het aangaan van een financiële relatie door het Bedrijfschap worden en zijn de volgende
uitgangspunten in acht genomen:
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a.
Het subsidiëren van activiteiten van genoemde stichtingen op het gebied van arbeidsmarkt- en
scholingsbeleid is herleidbaar tot de taken en bevoegdheden van het Bedrijfschap als bedoeld in
artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en
Catering.
Het Bedrijfschap is een krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld openbaar lichaam.
Het heeft, ingevolge artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, tot taak een het algemeen
belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor het is ingesteld, te
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij
betrokken personen te behartigen. Zo levert het Bedrijfschap een bijdrage aan de continuïteit
van de bedrijfstak horeca. Belangrijk voor deze continuïteit zijn onder meer een goed rendement
voor de ondernemers, goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers, inspelen op de
wensen van de consument en adequaat omgaan met wat maatschappelijk van de bedrijfstak
wordt gevraagd op gebieden van bijvoorbeeld arbeidsmarkt, milieu en veiligheid. Om deze
activiteiten te financieren wordt op grond van een bij verordening in te dienen begroting
jaarlijks een heffingsverordening vastgesteld. Teneinde het subsidiëren van activiteiten op het
gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid mogelijk te maken wordt de heffingsverordening,
op grond van een daartoe gewijzigde begroting voor het jaar 2009, met de onderhavige
verordening gewijzigd.
b.
Het doel van het subsidiëren van vorenbedoelde activiteiten, het bevorderen en stimuleren van
activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid voor de gehele bedrijfstak, is
niet goed te bereiken door middel van financiering door privaatrechtelijke organisaties. Hoewel
tot dusver de financiering van de activiteiten door de genoemde stichtingen geschiedde door
financiering langs private weg, is het voor een gezonde bedrijfstak van groot belang dat de
activiteiten toezien op de gehele horecabranche en niet slechts op een deel van de
horecabranche, namelijk horecaondernemers met personeel voor zover zij via de algemeen
verbindend verklaarde Fonds-Cao meebetaalden aan SFH. Dit betekent wel dat thans ook alle
horecaondernemers via de algemene heffing dienen mee te betalen aan de subsidiéring door het
Bedrijfschap van de activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid. Daarmee
komt een einde aan de situatie dat sommige ondernemers wel profiteren van de activiteiten maar
er niet aan meebetalen.
c.
Het Bedrijfschap kan activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid niet of niet
goed zelf uitvoeren. Daarentegen hebben HBI, SVL en Kenwerk in het verleden bewezen bij
uitstek in staat te zijn tot activiteiten op dit terrein. De stichtingen beschikken daartoe ook over
het geëigende instrumentarium. Het is derhalve niet opportuun dat het Bedrijfschap de
activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid zelf tracht uit te voeren.
d.
Blijkens de activiteitenplannen van genoemde, door het Bedrijfschap te subsidiëren, stichtingen
komen de activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid ten goede aan alle
ondernemingen waarvoor het Bedrijfschap is ingesteld en de daarbij betrokken personen. Het is
immers voor de gehele branche van het grootste belang dat het juiste instrumentarium
voorhanden is voor een gezonde arbeidsmarkt en scholing van ondernemers en het in de
ondernemingen werkzame personeel.
e.
Er is voorzien in een tijdige evaluatie van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het
subsidiëren van de activiteiten van genoemde stichtingen. Het ligt in de bedoeling om in eerste
instantie voor een periode van vijf jaar de activiteiten te subsidiëren om daarna een grondige
evaluatie te houden van de met deze activiteiten behaalde resultaten mede in verhouding met de
daarmee gepaard gaande middelen. Verder zal jaarlijks bij de vaststelling van de subsidie
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worden bezien in hoeverre de activiteiten waarvoor subsidie is verleend hebben plaatsgevonden
en in hoeverre de stichtingen zich hebben gehouden aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen. De stichtingen dienen jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen omtrent
de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten. De verantwoording wordt vergezeld
van een financieel verslag en een activiteitenverslag.
Verhoging van de heffingsbedragen
Tot en met 31 december 2008 werd het collectief arbeidsmarkt- en scholingbeleid gefinancierd
via een algemeen verbindend verklaarde Fonds-CAO. De daartoe benodigde gelden werden
geheven door de SFH.
Om subsidiëring door het Bedrijfschap mogelijk te maken dient de heffing te worden verhoogd
en de heffingsverordening te worden gewijzigd. Tegelijk betekent dit dat de op grond van de
Fonds-CAO door horecawerkgevers verschuldigde premie, in ieder geval voor zover het betreft
de thans door het Bedrijfschap te subsidiëren activiteiten, komt te vervallen. Voor
heffingsplichtigen die ingevolge de gewijzigde heffingsverordening een loonsomheffing dienen
te betalen betekent dit een verlichting van het totaal van de lasten. Voor heffingsplichtigen die
alleen voor de basisheffing worden aangeslagen betekent deze wijziging een verhoging van de
KHIILQJPHWPD[LPDDO¼SHURQGHUQHPLQJ
In een tabel weergegeven:

aantal heffingsplichtigen
EDVLVKHIILQJ ¼ 
JHPLGGHOGHORRQVRPKHIILQJ ¼ 
JHPLGGHOGHSUHPLHKHIILQJYLDFDR ¼

2008
2009
45.500 45.600
27
39
84
210
340
0

De ondernemers die tot 31 december 2008 via de Fonds-CAO een heffing verschuldigd waren
aan de SFH zijn grotendeel gelijk aan de ondernemers die via de gewijzigde
heffingsverordening een loonsomheffing aan het Bedrijfschap verschuldigd zijn. Bij deze
ondernemers is derhalve sprake van een vermindering van het totaal van de lasten. Voor
ondernemers die wel een loonsomheffing zijn verschuldigd maar niet meebetaalden aan de
Fonds-CAO, waaronder circa 300 georganiseerde ondernemers, betekent dit een verzwaring van
de lasten. Daarbij dient te worden aangetekend dat deze ondernemers wel profiteerden van de
door de SFH gefinancierde activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid,
zodat verzwaring van de lasten voor deze – relatief kleine - groep niet op onbillijkheden stuit.
Met de verhoging van de heffing wordt met name een dekking beoogd van het in de gewijzigde
begroting over 2009 opgenomen bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van
subsidies aan HBI, SVL en Kenwerk voor het kalenderjaar 2009. Voor de begroting van de
KRRIGWDNHQZRUGWXLWJHJDDQYDQ¼YRRUDUEHLGVPDUNWHQVFKROLQJVSURMHFWHQZRUGWLQ
XLWJHJDDQYDQ¼9RRUGHRYHULge projecten wordt daarnaast, zoals nader
toegelicht in de toelichting bij de heffingsvHURUGHQLQJ¼EHJURRW'HWRWDOHRPYDQJ
YDQGHEHJURWLQJEHGUDDJWGHUKDOYH¼
Uit de opbrengst van de heffing worden de apparaatskosten van het Bedrijfschap betaald en de
werkzaamheden, de subsidies en projecten die het Bedrijfschap uitvoert of laat uitvoeren, of
verstrekt, met uitzondering van het project Nederlandse Hotelclassificatie, dat middels een
bestemmingsheffing wordt gefinancierd. Het betreft werkzaamheden, subsidies en projecten die
in het belang zijn van de sociaaleconomische ontwikkeling van de horeca als geheel.
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Administratieve lasten
De heffing zal naar verwachting evenals voorgaande jaren in één keer worden opgelegd.
Hoewel de hoogte van de heffing voor 2009 eerst later bekend is dan in voorgaande jaren en
goede gronden aanwezig zijn om derhalve de heffing op twee verschillende momenten op te
leggen, is er met het oog op vermindering van de administratieve lasten voor gekozen de heffing
wederom ineens, evenwel later in het jaar dan gebruikelijk, op te leggen.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Tegen een besluit tot goedkeuring van een begroting of een herziene begroting van een
bedrijfslichaam kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
RE 15

Verordening begroting 2009
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A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter
V.C.M. Timmerhuis
algemeen secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van
11 december 2008, nr. AV/CAM/2008/30047.
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RE 16

Verordening opslagen en bijdragen 2009
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 oktober 2008 houdende regels ter zake
van de opslagen en bijdragen 2009 (VerRUGHQLQJRSVODJHQHQELMGUDJHQ 
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
§ 1 Opslagen
Artikel 1
1.
Voor 2009 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder a, van de Wet op
de bedrijfsorganisatie, als volgt vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:
euro
a. natuurlijke personen en Europese economische
2,15
samenwerkingsverbanden
b. verenigingen en stichtingen
4,30
c. vennootschappen onder firma, maatschappen, en overige
6,45
privaatrechtelijke rechtspersonen
d. commanditaire vennootschappen
6,45
e. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en
10,75
onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame
personen tot 50
f. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
10,75
beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze
vennootschappen met een aantal werkzame personen tot 50
10,75
g. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van
een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen
tot 50
21,50
h. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en
onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame
personen van 50 tot 250
21,50
i. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze
vennootschappen met een aantal werkzame personen van 50 tot
250
j. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van
21,50
een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen
van 50 tot 250
k. coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en
62,35
onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame
personen van 250 of meer
62,35
l. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze
vennootschappen met een aantal werkzame personen van 250 of
meer
m. vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van
62,35
een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen
van 250 of meer
2.

Indien het bij Koninklijke boodschap van 24 december 2002 ingediende voorstel van wet
WRW9DVWVWHOOLQJYDQWLWHO YHQQRRWVFKDS YDQKHW%XUJHUOLMN:HWERHNWRWZHWZRUGW
verheven en in werking treedt, worden in het eerste lid in de tabel de rijen waarin de
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opslagen voor ‘vennootschappen onder firma, maatschappen, en overige
privaatrechtelijke rechtspersonen’ en ‘commanditaire vennootschappen’ worden
aangegeven, vervangen door de volgende twee rijen:
euro
c.

d.

openbare vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, niet
zijnde commanditaire vennootschappen, en overige
privaatrechtelijke rechtspersonen
openbare vennootschappen met rechtspersoonlijkheid of
commanditaire vennootschappen

6,45
6,45

Artikel 2
Van de opslagen zijn vrijgesteld de ondernemingen waarin uitsluitend landbouw wordt
uitgeoefend, ondernemingen waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend en ondernemingen
in de sectoren groenten en fruit en bloemen en planten waarin uitsluitend de groot- en
tussenhandel wordt uitgeoefend.
§ 2 Bijdragen
Artikel 3
Ingevolge artikel 54, eerste lid, onder b, van de Wet op de bedrijfsorganisatie wordt van het
bedrag dat in totaal als baten uit heffingen in de gewone dienst van de begroting van de Raad
voor 2009 is opgenomen, een bijdrage geheven van:
Hoofdproductschap Akkerbouw
Productschap Tuinbouw
Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Productschap voor Zuivel
Bosschap

0,1995 %
0,9576 %
0,3402 %
0,6027 %
0,0110 %

§ 3 Slotbepalingen
Artikel 4
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de
Staatscourant.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 30 december 2008, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van
het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en
met 1 januari 2009.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening opslagen en bijdragen 2009.
Den Haag, 17 oktober 2008
A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter
V.C.M. Timmerhuis
algemeen secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van
11 december 2008, nr. AV/CAM/2008/30047.
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Toelichting
Algemeen
In de inkomsten van de Raad wordt voorzien door enerzijds een nominale opslag op de
bijdragen die ondernemingen uit het bedrijfsleven aan de kamers van koophandel zijn
verschuldigd voor hun inschrijving in het Handelsregister en anderzijds door een bijdrage te
heffen van de primaire agrarische sector via de daarbij betrokken bedrijfslichamen, te weten het
Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Tuinbouw, de Productschappen Vee, Vlees
en Eieren (het Productschap Vee en Vlees, tezamen met het Productschap voor Pluimvee en
(LHUHQ KHW3URGXFWVFKDSYRRU=XLYHOHQKHW%RVVFKDS
De nominale opslag wordt vastgesteld per categorie van ondernemingen. Hierbij wordt
aangesloten bij de door de kamers van koophandel gebruikte categorie-indeling.
De bijdrage van de primaire agrarische sector wordt periodiek afgemeten aan zijn aandeel in het
nationaal inkomen.
Per 1 juli 2008 is de Handelsregisterwet 2007 (SWE LQZHUNLQJJHWUHGHQHQUHJHOW
artikel 49 van die wet de bijdrage van ondernemingen aan de kamers van koophandel voor hun
inschrijving in het Handelsregister. Voorheen was dat bepaald in de Wet op de kamers van
koophandel en fabrieken 1997.
Artikelsgewijs
Artikel 1
In dit artikel wordt de opslag per categorie onderneming bepaald. Voor de berekening van deze
opslag wordt voor de indeling in categorieën van ondernemingen aangesloten bij de categorieindeling die de kamers van koophandel hanteren op basis van het Koninklijk Besluit van 18 juni
2008, houdende de heffingen en retributies voor het handelsregister (Financieel besluit
KDQGHOVUHJLVWHU  6WE 2SJUond van de Handelsregisterwet 2007 is de
inschrijvingsplicht in het handelregister uitgebreid tot alle categorieën ondernemingen en
rechtspersonen. Door middel van een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 54,
tweede lid, Wet op de bedrijfsorganisatie wordt bepaald dat de SER-heffing niet geldt voor
rechtspersonen die geen onderneming drijven en ook niet voor verenigingen zonder volledige
rechtsbevoegdheid.
De categorie-indeling uit de SER-Verordening opslagen en bijdragen 2008 is in de onderhavige
verordening gehandhaafd, zij het dat aan enkele categorieën van ondernemingen nieuwe
rechtsvormen zijn toegevoegd in aansluiting op het bepaalde in de Handelsregisterwet 2007. De
uitbreiding is beperkt tot de nieuwe rechtsvormen die relevant zijn voor het bedrijfsleven en
betreft: maatschappen, overige privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 6, eerste
lid, onder b van de Handelsregisterwet 2007, Europese coöperatieve vennootschappen en
Europese naamloze vennootschappen. Met de inwerkingtreding van het Financieel besluit
handelsregister is het criterium ‘maatschappelijk kapitaal’ vervallen en daarom geschrapt uit de
omschrijving van de categorieën f, i, en l van de onderhavige verordening. Het vervallen van dit
criterium is toegelicht in Kamerstukken II 2005/06, 30 656, nr. 3 p. 47 en nr. 4 p. 16.
'HDDQGHFDWHJRULHsQYDQRQGHUQHPLQJHQJHUHODWHHUGHJHZLFKWHQ µZHJLQJVFRsIILFLsQWHQ¶ ]LMQ
ongewijzigd ten opzichte van die in de SER-Verordening opslagen en bijdragen 2008.
Bijgevoegd is een overzicht van het verloop van de hoogte van de heffingen.
Met het in het tweede lid genoemde wetsvoorstelWRW9DVWVWHOOLQJYDQWLWHO YHQQRRWVFKDS 
van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr± ZRUGWGHILJXXUYDQGH
openbare vennootschap in het Nederlandse rechtspersonenrecht geïntroduceerd. Indien het
wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, worden in lijn met het bepaalde in het
Financieel besluit handelsregister in de onderhavige verordening de volgende wijzigingen
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aangebracht. De categorie ‘openbare vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, niet zijnde
commanditaire vennootschappen, en overige privaatrechtelijke rechtspersonen’, vervangt de
categorie ‘vennootschappen onder firma, maatschappen, en overige privaatrechtelijke
rechtspersonen’ en krijgt de daarbij behorende wegingscoëfficient 3. De categorie ‘openbare
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid of commanditaire vennootschappen’ vervangt de
categorie ‘commanditaire vennootschappen’ en krijgt de daarbij behorende
wegingscoëfficient 3.
Artikel 2
In dit artikel worden vrijgesteld van de nominale SER-opslag die ondernemingen, die voor de
SER-bijdrage al worden aangeslagen via de betrokken bedrijfslichamen. Zou dit niet gebeuren,
dan betalen landbouw- en bosbouwondernemers dubbel. Dit geldt evenzeer voor ondernemers in
de groot- en tussenhandel als gevolg van de door het Productschap Tuinbouw gehanteerde
heffingssystematiek (een algemene heffing in plaats van een standaard bedrijfseenhedenheffing
ELMGHSULPDLUHODQGERXZVHFWRU 
Onder landbouw wordt verstaan: a. akker- en weidebouw; b. veehouderij en pluimveehouderij;
c. tuinbouw, te weten groenteteelt, fruitteelt, bloembollenteelt, boomkwekerij, bloemkwekerij,
tuinbouwzaadteelt en kruidenteelt; d. bijenteelt; e. cultuur van grond, riet en biezen; f. veenderij;
g. landbouwambachten.
Voor de omschrijving van het begrip “ondernemLQJZDDULQERVERXZZRUGWXLWJHRHIHQG´ZRUGW
verwezen naar het Koninklijk Besluit van 3 juni 2003 waarbij het Bosschap is ingesteld, zoals
dat luidde bij de vaststelling.
Voor wat onder groenten, fruit en siergewassen EORHPHQHQSODQWHQ ZRUGWYHUVWDDQZRUGW
verwezen naar het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 waarbij het Productschap
Tuinbouw is ingesteld, zoals dat luidde bij de vaststelling.
De Handelsregisterwet 2007 bevat een overgangsregime van 18 maanden vanaf de
inwerkingtredingsdatum 1 juli 2008. Bestaande ondernemingen en rechtspersonen die voorheen
niet tot inschrijving verplicht waren, waaronder een groot aantal ondernemingen in de primaire
agrarische sector, kunnen in die periode aan de nieuwe verplichting voldoen. De eerder
genoemde algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 54, tweede lid, van de Wet op
de bedrijfsorganisatie zal bepalen dat tot 1 januari 2010 nog vrijgesteld worden van de SERopslag dezelfde ondernemingen als bedoeld in artikel 2 van de onderhavige verordening.
Gedurende de overgangsperiode van 18 maanden blijft de huidige inningswijze van de SERopslag via de bedrijfslichamen gehandhaafd. De algemene maatregel van bestuur zal nadat deze
is vastgesteld terugwerken tot 1 juli 2008.
Artikel 3
De bijdrage van de primaire agrarische sector wordt periodiek afgemeten aan zijn aandeel in het
nationaal inkomen. Voor 2005-2007 was het DDQGHHOYDQGH]HVHFWRU H[FOXVLHIERVERXZ 
bepaald op 2,3 procent; op grond van de meest recente CBS-cijfers wordt voor de periode 2008
tot en met 2010 gerekend met een aandeel van 2,1 procent. Voor de bosbouwsector wordt
gerekend met een bijdrage van 0,011%. De betrokken bedrijfslichamen dragen hierin bij naar
rato van de omvang van hun deelsectoren. De in artikel 3 vermelde verdeling is in overleg met
deze bedrijfslichamen vastgesteld.
Den Haag, 17 oktober 2008
A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter
V.C.M. Timmerhuis
algemeen secretaris
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Bijlage bij de Toelichting bij de Verordening opslagen en bijdragen 2009

Overzicht SER opslagen handelsregisters kamers van koophandel en fabrieken
2009
¼
a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.

m.

natuurlijke personen en Europese economische
samenwerkingsverbanden
verenigingen en stichtingen
openbare vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, niet
zijnde commanditaire vennootschappen, en overige
privaatrechtelijke rechtspersonen
openbare vennootschappen met rechtspersoonlijkheid of
commanditaire vennootschappen
coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en
onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame
personen tot 50
naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze
vennootschappen met een aantal werkzame personen tot 50
vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van
een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen
tot 50
coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en
onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame
personen van 50 tot 250
naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze
vennootschappen met een aantal werkzame personen van 50 tot
250
vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van
een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen
van 50 tot 250
coöperaties, Europese coöperatieve vennootschappen, en
onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal
naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid, en Europese naamloze
vennootschappen met een aantal werkzame personen van 250 of
meer
vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van
een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen
van 250 of meer

2

2008
¼

2

2007
¼

2,15
4,30
6,45

2,70
5,40
8,10

3,20
6,40
9,60

3,35
6,70
10,05

6,45

8,10

9,60

10,05

10,75

13,50

16,00

16,75

10,75

13,50

16,00

16,75

10,75

13,50

16,00

16,75

21,50

27,00

32,00

33,50

21,50

27,00

32,00

33,50

21,50

27,00

32,00

33,50

62,35

78,30

92,80

97,15

62,35

78,30

92,80

97,15

62,35

78,30

92,80

97,15

De omschrijving van deze categorie-indeling is voor een aantal categorieën gewijzigd ten opzichte van
die in de SER-Verordening opslagen en bijdragen 2008. De omschrijving in 2008 was:
c. vennootschappen onder firma
d. commanditaire vennootschappen
e. coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50
f. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een
maatschappelijk kapitaal tot 2,5 miljoen euro en een aantal werkzame personen tot 50
h. coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250
i. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een
maatschappelijk kapitaal van 2,5 miljoen euro tot 10 miljoen euro en een aantal werkzame personen van
50 tot 250
k. coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of
meer
l. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een
maatschappelijk kapitaal van 10 miljoen euro of meer en een aantal werkzame personen van 250 of meer
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2006
¼

BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Vis
VIS 39

Besluit reis- en verblijfkosten productschapspersoneel 2009
Besluit van de secretaris van het Productschap Vis van 11 december 2008, houdende de
vaststelling van een tegemoetkomingsregeling in de reis- en verblijfkosten kosten voor
dienstreizen voor werknemers van het Productschap Vis (Besluit reis- en verblijfkosten
productschapspersoneel 2009)
De secretaris;
gelet op:
- artikel 1 van de Kaderverordening arbeidsvoorwaarden PVis;
- artikel 3, tweede lid, van de geldende Collectieve arbeidsovereenkomst voor de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie;
- artikel 6, zesde lid, van de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis
2008;
met instemming van de Ondernemingsraad;
besluit:
Artikel 1

1.
2.

In dit besluit worden overgenomen de begripsomschrijvingen genoemd in artikel 1 van de
Collectieve arbeidsovereenkomst voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
In dit besluit wordt voorts verstaan onder:
a. werkplaats: de gemeente of het met name bekende afzonderlijk liggend deel van die
gemeente waar de werknemer zijn werkzaamheden voor het
productschap verricht;
b. woonplaats: de gemeente of het met name bekende afzonderlijk liggend deel van die
gemeente waar de woning van de werknemer is gelegen;
c. dienstreis:
een noodzakelijke verplaatsing van de werknemer tot het verrichten van
dienst buiten de woon- of de werkplaats.
Artikel 2

1.
2.
3.
4.

5.

De dienstreizen worden in de regel gemaakt met het openbaar vervoer.
Wegens reiskosten per openbaar vervoer worden vergoed de kosten van het openbare
vervoer die in verband met de dienstreis blijkens overgelegde bewijsstukken zijn gemaakt.
De werknemer die tijdens een dienstreis gebruik maakt van vervoer per trein, is gerechtigd
om eerste klasse te reizen.
De kosten van het gebruik van een taxi of van een voor de dienstreis gehuurd ander niet
openbaar vervoermiddel kunnen slechts in rekening worden gebracht, indien de secretaris het
gebruik daarvan voor het dienstbelang nuttig of nodig acht.
Indien een dienstreis niet op de minst kostbare wijze is uitgevoerd, heeft de werknemer
slechts aanspraak op de vergoedingen waarop hij aanspraak zou hebben kunnen maken,
indien hij de dienstreis op de minst kostbare wijze zou hebben uitgevoerd, tenzij de wijze
van uitvoering naar het oordeel van de secretaris voor het dienstbelang nuttig of nodig is
geweest.
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Artikel 3
1.

2.

Indien door of namens de secretaris toestemming is verleend voor dienstreizen van een
vervoermiddel dat eigendom is van de werknemer, wordt daarvoor een vergoeding verleend
YDQ¼SHUJHUHGHQNLORPHWHU
De in het eerste lid bedoelde toestemming verleent de secretaris slechts, indien de werknemer, die eigenaar is van het vervoermiddel, verzekerd is tegen de vergoeding van schade,
waartoe hij verplicht is op grond van één of meer wettelijke bepalingen, ter zake dat met of
door het vervoermiddel hetzij aan derden lichamelijk letsel is toegebracht, al of niet de dood
ten gevolge hebbende, hetzij goederen van derden zijn vernield of beschadigd, hetzij dieren
zijn gewond of gedood, ten belope van een verzekerd maximumbedrag van tenminste het bij
of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen voorgeschreven
minimaal te verzekeren bedrag per gebeurtenis, in dier voege, dat tegen de vermelde risico's
van wettelijke aansprakelijkheid is medeverzekerd het productschap voor de gevallen,
waarin het productschap als werkgever van de verzekerde nevens of in de plaats van de
verzekerde tot het verstrekken van schadevergoeding wordt aangesproken.
Artikel 4

1.

2.

Bij gebruikmaking van het openbaar vervoer in de woon- of de werkplaats in aansluiting op
een dienstreis, kan de verschuldigde vervoerprijs voor het vervoer naar of van een
spoorwegstation of halteplaats in rekening worden gebracht. Bij gebruikmaking voor dit doel
van een niet openbaar vervoermiddel kunnen de kosten van stalling in rekening worden
gebracht.
De verschuldigde vergoedingen voor parkeren, taxi’s, veerponten of tolwegen kunnen in
rekening worden gebracht en vergoed worden.
Artikel 5

Ten aanzien van dienstreizen in Nederland is met betrekking tot de vergoeding van de verblijfkosten het Reisbesluit binnenland en de daarop rustende bepalingen van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 6
Voor de vaststelling van de verblijfsvergoeding geldt als tijdstip van aanvang onderscheidenlijk
terugkeer van een dienstreis het tijdstip waarop de werknemer de woning of het kantoor verlaat
onderscheidenlijk aldaar terugkeert.
Artikel 7
Indien een werknemer zich ten behoeve van de dienst binnen zijn woon- of werkplaats dient te
verplaatsen voor het verrichten van werkzaamheden, kunnen de volgende kosten in rekening
worden gebracht:
a. de kosten van openbaar vervoer;
b. bij gebruikmaking van een eigen vervoermiddel, als bedoeld in artikel 3, een kilometervergoeding overeenkomstig de in artikel 3 vermelde tarieven en voorwaarden;
c. bij een verplaatsing van 4 uren of meer, een verblijfsvergoeding overeenkomstig de
vergoeding, welke de werknemer zou ontvangen indien artikel 5 op hem van toepassing
zou zijn.
Artikel 8
1.

Ten aanzien van dienstreizen naar, in en uit het buitenland zijn, met uitzondering van het
bepaalde met betrekking tot het gebruik van een vervoermiddel dat in eigendom is van de
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2.

werknemer, het Reisbesluit buitenland en de daarop rustende bepalingen van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in categorie 1 worden ingedeeld de
werknemers ingedeeld in de schalen 15 en 16, in categorie 2 worden ingedeeld de
werknemers ingedeeld in de schalen 9 tot en met 14 en in categorie 3 worden ingedeeld de
werknemers ingedeeld in de schalen tot en met 8.
Voor dienstreizen, als bedoeld in het eerste lid, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
vervoermiddel dat eigendom is van de werknemer is artikel 3, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9

Indien een werknemer tezamen en voor hetzelfde doel reist met een tot een numeriek lagere
categorie behorende werknemer, wordt hem een vergoeding voor reis- en verblijfkosten toegekend
overeenkomstig die, welke voor de in de numeriek lagere categorie ingedeelde werknemer geldt.
Artikel 10
Uit anderen hoofde in verband met een dienstreis aan de werknemer toegekende reis- of
verblijfsvergoedingen, moeten aan het productschap worden afgedragen.
Artikel 11
De secretaris is bevoegd om voor bepaalde gevallen schriftelijk een hogere vergoeding vast te
stellen dan in het onderhavige besluit is voorzien.
Artikel 12
Op verzoek van de werknemer kan een voorschot worden verleend door het hoofd van de afdeling
Algemene Zaken, dat overeenkomt met de naar schatting te maken reis- en verblijfkosten.
Artikel 13
1.
2.
3.

Het Besluit reis- en verblijfkosten productschapspersoneel 2003 wordt ingetrokken.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit reis- en verblijfkosten productschapspersoneel
2009.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Rijswijk, 11 december 2008
W.G. van de Fliert
secretaris

TOELICHTING
In de bestuursvergadering van 27 maart 2003 is de Kaderverordening arbeidsvoorwaarden PVis
ingesteld, waarbij o.a. de Verordening PVis arbeidsvoorwaarden personeel 2000 is ingetrokken.
Het dagelijks bestuur heeft 25 maart 1993 op grond van artikel 37 (ex artikel 36 van de
9HURUGHQLQJ99S$UEHLGVYRRUZDDUGHQSHUVRQHHO YDQGH9HURUGHQLQJ39LV
arbeidsvoorwaarden personeel 2000 het Besluit reis- en verblijfkosten produktschapspersoneel
1993 vastgesteld.
In artikel 3, tweede lid, van de geldende Collectieve arbeidsovereenkomst voor de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is bepaald dat de werkgever over arbeidsvoorwaarden die niet
in deze CAO zijn geregeld met de ondernemingsraad aanvullende regelingen kan treffen.
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In artikel 6 van de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
wordt een nadere invulling gegeven over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
secretaris.
De secretaris valt onder het begrip bestuurder, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
ondernemingsraden, als degene die de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid
en is uit dien hoofde bevoegd tot het nemen van beslissingen in het kader van arbeidsvoorwaarden,
arbeidsomstandigheden, arbeidsplekken, arbeidsaangelegenheden, de fysieke inrichting van
werkplekken en hiermee verband houdende benodigde technische verbouwingen, alsmede de
verdere invulling en het doen van ter zake van toepassing zijnde uitgaven.
Reden voor het bepaalde in artikel 6 is dat binnen de huidige wettelijke en organisatorische taken
het vaststellen van de regeling studiekosten en studiefaciliteiten en de vergoedingen voor woonwerkverkeer en reis- en verblijfkosten tot de taken en verantwoording van de secretaris behoren, nu
er geen bepalingen in de Kaderverordening arbeidsvoorwaarden PVis van 27 maart 2003 of de
daarbij behorende bijlage (de &$2 PHHUKLHURPWUHQW]LMQRSJHQRPHQ8LWYRHULQJYDQGH
regelingen en besluiten als bedoeld in artikel 6, vijfde en zesde lid, wordt door de secretaris
opgedragen aan het hoofd van de afdeling Algemene Zaken om technische en praktische redenen.
De Ondernemingsraad van het Productschap Vis heeft op 8 december 2008 ingestemd met het
voorgenomen besluit van de secretaris. Het onderhavige besluit beoogt het opnieuw instellen van
een besluit houdende de vergoeding van de reis- en verblijfkosten van het personeel van het
Productschap Vis voor dienstreizen met ingang van 1 januari 2009.
Rijswijk, 11 december 2008
W.G. van de Fliert
secretaris
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