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SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Tervisielegging e n verkrijgbaarstciling rekening 2001 en wijziging begroting 2001
De algemeen secretaris maakt - gelet op de artikelen 46, tweede en derde lid, en 52, tweede lid,
van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en artikel 4, tweede en derde lid, van het Reglement van
Orde - bekend dat de ontwerp-rekening van baten en lasten 2001 alsmede de ontwerpverordening tot tweede wijziging van de begroting van baten en lasten over het jaar 2001 ten
kantore van de Sociaal-Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60, te Den Haag voor een ieder
ter lezing zijn neergelegd en aldaar, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar zijn gesteld.

Bestuurssamenstelling
Bedrijf chap voor de Handel in Tuinbouwzaden
Voor de zittingsperiode 1 mei 2002 - I mei 2004 zijn benoemd door:
Plantum NL:
tot lid: A.M. van Doornmalen, W.J+van Garneren, H.J.L.J. Lange, P.J. Pith, A.M. Santegoeds,
P.A. de Vries;
tot plaatsvervangend lid: S. Molenaar, J.P. Pith, J. de Vrics;
Dienstenbond CNV:
tot lid: C.J. Bartelson, J.C. Fraase Storm
tot plaatsvervangend lid: G.B. Rijzinga;
De Unie: A.J. van Dijk (plv. vacature).

Verordeningen en besluiten
De Bectuurskamer heeft op 25 april 2002 ingestemd met de besluiten tot vaststelling van de
jaarrekening 1999 en 2000 van het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken.
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Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRLIFSLICHAMEN

Pcoduktschap voor Gedistilleerde Dranken

PGD 1

Verordening van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken houdende wijziging van de
Verordening van 19 november 1998 tot vaststelling van de begroting der baten en lasten van het
productschap voor het juar 1999
Het bestuur van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken, gelet op artikel 3 van de
Verordening Financiën Bedrijfslichamen, besluit vast te stellen de navolgende verordening.
Artikel 1

In artikel 1 van de Verordening van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken van 19
november 1998 tot vaststelling van de begroting der baten en lasten van het productschap voor
1999 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

LASTEN

GEWONE DIENST
2.
6.

Voorzitter en Personeelskosten

f

1.583.500 wordt

Diensten door derden

u

50.000 wordt

"

113.292

28.000 wordt

"

35.748

20.000 wordt

''

474.308

wordt

''

68.288

150.000 wordt

f

214.773

'i

7.

Inkoopsommen pensioenverzekeringen

8.

Overige lasten

5.

Dotatie aan "Dienst voorziening pensioentoeslagen""

I'

_ ._

f

1.735.270

Het totaal van de uitgaven van de gewone dienst
wordt f 3.004.642 i.p.v. f 2.331.300

BUITENGEWONE DIENST

f

Dienst Fonds Werknemersbelangen

Artikel 2
Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1januari 1999.

Schiedam, 7 juni 2000

Voor het bestuur:

J.P.A. Gruijtcrs
voorzitter
J.J.M. Verhoek
secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002.
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PGD 2

Verordening wijziging begroting 2000

Verordening van het Productschap voor gedistilleerde Dranken tot vaststelling van de wijziging van
de begroting van baten en lasten over 2000.
Het bestuur van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken, gelet op artikel 119 van de Wet op
de Bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
De begroting van baten en lasten van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken over 2000
wordt als volgt:
Jaar 2000

Markt
Generaal

Belang

dienst
I

I

BATEN
1. Heffingen en jaarbijdragen
2. Retributies
3. Diensten aan derden
4. Rente
5. Verg. opgedr. taken
6. Niet bestede subsidies
7. Overige baten
Totaal van de Baten

LASTEN
1.VoorzitterPersoneelak.
2. Reis-,verblijf,-repr.kst.
3. Huisvestingskosten
4. Bureaukosten
5. Vergaderkosten
6. Subsidies
7. Diensten door derden
8. Overige lasten
SubtotaaI
9 Interne overboekingen
Totaal van de lasten
Saldo
Reserve 01/01
Reserve 31/12

f
2.589.405

I

f

f

1.890.370

f I

f

l

699.035
---

-_8.080

-_-

---

3.450
710.565

f

f

1.807.129
85.336
97.983
268.492
139.001
654.430
319.345
561.925
3.933.641
-

f

1.807.129
85.336
97.983
268.492
139.001
62.329
561.925
3.022.195
-

_

I

---

___

--- - *

----654.430
127.420

---

781.850

---

78 1.850

-1-7 1.285
662.284
590.999

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000
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8.835
16.511

f

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening wijziging begroting 2000
Schiedam, 7 juni 2001
Voor het bestuur:

J.P.A. Gruijters
voorzitter

R.C. Basart
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002.

Productschap Pluimvee en Eieren

PPE 26

Besluit tot wijziging van het besluit vaststelling retributiebedrag onderzoek Salmonella
arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Mycoplasma Gallisepticum en
Mycoplasm Meleagridis (2002-1)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 2 van de Retributieverordening onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella
gallinarum, Salmonella pullorurn, Mycoplasma Galiisepticum en Mycopiasma Meieagridic 1998,
op 13 december 2001 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel I

H e t Besluit vaststelling retributiebedrag onderzoek Salmonelta arizonae, Salmonella gallinarum,
Sa[monella pullorum, Mycoplasma Gaiiisepticum en Mycoplasma Meieagridis wordt als volgt
gewijzigd:

A. Artikel 1 , eerste lid, wordt als volgt gewijzigd;
het tarief van "f.l4,84" wordt gewijzigd in : € 7,26;
het tarief van "f. 1,34" wordt gewijzigd in : € 0,65;
het tarief van "f. 2,23" wordt gewijzigd in : € 0,98;
het tarief van "f. 1,34" wordt gewijzigd in : € 0,65;
de zinsnede "monstername: kosten voor monstername + kosten voor materiaal" vervalt;
de zinsnede "monstername: f.279,84+ f.27,56" vervait, en
de zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek dan wordt
f l 12,36 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt.
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B. Artikel 1 tweede lid, wordt als volgt gewijzigd;
sub a. h e t tarief van "f. 14,84" wordt gewijzigd in : Q 7,26;
het tarief van "f.
1,34" wordt gewijzigd in ; € û,65;
het tarief van "f.
2,23" wordt gewijzigd in : E û,98;
het tarief van "f.
1,34" wordt gewijzigd in : € 0,65;
de zinsnede "monstername: kosten voor monstername + kosten voor materiaal" vervalt;
de zinsnede "monstername: f . " 159,-- -k f. 6,36"vervalt, e n
de zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
dan wordt f. 34,98 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt.

s u b b. het tarief van "f. 14,84" wordt gewijzigd in : € 7,26;
het tarief van "f. 1,34" wordt gewijzigd in : € 0 , 6 5 ;
het tarief van "f. 2,23" wordt gewijzigd in : € 0,98;
het tarief van "f. 1,34" wordt gewijzigd in : € 0,65;
de zinsnede "monstername: kosten voor monstername + kosten voor materiaal" vervalt;
de zinsnede "manstername: f. 205,64 + f. 27,56" vervalt, en
de zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
dan wordt f. 84,27 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt
sub c. het tarief van "f.l4,84"wordt gewijzigd in : € 7,26;
het tarief van "f. 1,34" wordt gewijzigd in : € 0,65;
het tarief van "f. 2,23"wordt gewijzigd in : € 0,98;
het tarief van "f. 7,34" wordt gewijzigd in : € 0,65;
de zinsnede "monstername: kosten voor monstername
kosten voor materiaal" vervalt;
de zinsnede "monstername: f. 172,02
f. 8,48" vervalt, en
de zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
dan wordt f f.55,65 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt.

+

+

C. Artikel I A , eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
het tarief van " f 15,--" wordt gewijzigd in : € 7,26;
het tarief van " f 1,39" wordt gewijzigd in : € 0,65,en
de zinsnede " sectorbegeleiding: f 20,- per inzending" vervalt.

D. Artikel 1A,tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
het tarief van " f 15,--" wordt gewijzigd in : € 7,26;
het tarief van " f 1,39" wordt gewijzigd in : € 0,65,en
de zinsnede " sectorbegeleiding: f 15,- per inzending" vervalt.

E. In artikel 1 A, derde lid, wordt het navolgende tarief gewijzigd:
het tarief van " f 900,--" wordt gewijzigd in : € 428,ûO.
Artikel II
1. Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit tot wijziging van het besluit vaststelling
retributiebedrag onderzoek Salmonella arizonae, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorurn,
Mycoplasma Gallisepticum en Mycoplasma Meleagridis (2002-1)".
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug t o t 1 januari 2002.
Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
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TOELICHTING O P HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VASTSTELLING
RETRIBUTIEBEDRAG ONDERZOEK SALMONELLA ARIZONAE, SALMONELLA GALLINARUM,
SALMONELLA PULLORUM, MYCOPLASMA GALLISEPTICUM EN MYCOPLASMA
MELEAGRIDIS (2002-1)
Tot op heden werden retributies opgelegd aan pluimveehouders voor het nemen van bloeden/of mestmonsters door de Gezondheidsdienst voor Dieren en dit jaar door het Centraal
Bureau Dierlijke Sector.
Sinds 1 oktober 2001 mogen de pluimveehouders de monsters ook laten nemen door de
dierenarts die door de RVV voor hun bedrijf als bevoegd dierenarts is geregistreerd. Derhalve
komen de retributiebedragen ten behoeve van monstername te vervallen.

De retributiebedragen t e n behoeve van de laboratoriurn-onderzoekskosten, die in dit besluit
zijn vastgesteld in het kader van h e t verplichte onderzoek van de monsters bij de GD in de
pluimveeschakels fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven, zijn verhoogd aangezien de
tarieven door algehele kostenstijgingen niet meer kostendekkend zijn.
De retributiebedragen artikel I onder C en D (respectievelijk f20,- en f l 5,-) komen te
vervallen omdat de kosten voor die sectorbegeleiding voor 2002 zijn opgenomen in de
collectief gefinancierde pluimveegezondheidszorg en niet meer door de GD rechtstreeks aan
de pluimveehouder in rekening worden gebracht.

Zoetermeer, 13 december 2001

R.J. Tazelaar
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris

PPE 27

Besluit tot wijziging vun het besluit vaststelling retributiebedrugen hygiënevoorschriften
pluimveehouderij 1999 (2002-1)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 2 en artikel 4 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften
pluimveehouderij 1999,

op 13 december 2001 vastgesteld het navolgende:
BESLUIT

Artikel I
Het Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1 999 wordt
als volgt gewijzigd:
A.

In artikel 1 worden de bedragen als volgt gewijzigd:
van “ f 96,--“
van ” f 8 1,--”

in
in

: € 43,56;
; € 36,76.
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B. Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd;
sub a. h e t tarief van "f. 14,84" wordt gewijzigd in : € 7,26;
h e t tarief van "f. 30,21" wordt gewijzigd in : € 13,16;
h e t tarief van "f. 87,98" wordt gewijzigd in : € 38,12;
h e t tarief van "f. 27,56+ f. 82,68" wordt gewijzigd in : € 13,16+ € 38,12;
d e zinsnede "monstername: kosten voor monstername -t. kosten voor materiaal" vervalt;
d e zinsnede "monstername: f." 205,64 -t f. 6,36" vervalt, en
d e zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
d a n wordt f. 34,98 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt.
sub b. het tarief van "f. 14,84" wordt gewijzigd in : € 7,26;
h e t tarief van "f. 30,21" wordt gewijzigd in : € 13,16;
h e t tarief van "f. 87,98" wordt gewijzigd in : € 38,12;
h e t tarief van "f. 27,56+ f. 82,68" wordt gewijzigd in : € 13,16+ € 38,12;
d e zinsnede "monstername: kosten voor monstername + kosten voor materiaal" vervalt;
d e zinsnede "monstername: f. 251,75 + f. 27,56" vervalt, en
d e zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
d a n wordt f. 84,27 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt.
sub c . he? tarief van " f . 14,84" wordt gewijzigd in : € 7/26;
h e t tarief van "f. 30,21 " wordt gewijzigd in : € 13,16;
het tarief van "f. 87/98'' wordt gewijzigd in : € 38/12;
h e t tarief van "f. 27,56+ f. 82,68" wordt gewijzigd in : € 13,16+ € 38,12;
d e zinsnede "monstername: kosten voor monstername
kosten voor materiaal" vervalt;
de zinsnede "monstername: f. 279,84
f. 15,90" vervalt, en
de zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
dan wordt f f. 112,36 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt.

+

+

C. Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd;
sub a. h e t tarief van "f. 14,84" wordt gewijzigd in : € 7,26;
het tarief van "f. 30,21 " wordt gewijzigd in : € 13,16;
het tarief van "f. 87,98" wordt gewijzigd in : € 38,12;
€ 38,12;
h e t tarief van "f. 27,56+ f. 82,68" wordt gewijzigd in : € 13,16
de zinsnede "monstername: kosten voor monstername + kosten voor materiaal" vervalt;
de zinsnede "monstername: f.159,-- + f. 6,36"vervalt, en
de zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
dan wordt f . 34,98 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt.

+

sub b. het tarief van "f. 14,84" wordt gewijzigd in : € 7,26;
het tarief van "f. 30,21 " wordt gewijzigd in : € 13,16;
het tarief van "f. 87,98" wordt gewijzigd in : € 38,12;
het tarief van "f. 27,56
f. 82,68" wordt gewijzigd in : € 13,16 € 38,12;
de zinsnede "'monstername: kosten voor monstername
kosten voor materiaal" vervalt;
de zinsnede "monstername: f. 205,64
f. 27,56" vervalt, en
de zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
dan wordt f. 84,27 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt

+

+

+

+

s u b c. het tarief van "f. 14,84+ f. 5,25" wordt gewijzigd in : € 7 , 2 6 + € 2,56;
de zinsnede "monstername: kosten voor monstername + kosten voor materiaal" vervalt;
de zinsnede "monstername: f. 177,02 + f. 8/48'' vervalt, en
de zinsnede "Ingeval een extra hok bemonsterd wordt tijdens hetzelfde bezoek
dan wordt f. 5,65 in rekening gebracht voor de monstername." vervalt.

a

sub d. komt t e luiden als volgt:
"Voor vermeerderingsbedrijven met per hok tof en met 4000 dieren worden
kosten voor analyse laboratorium en basiskosten in rekening gebracht, als
omschreven in onderdeel 2.C."

D. In artikel 2, derde lid, worden de navolgende tarieven gewijzigd;
van " f 445,20" in : C 242,77;
van " f 540,60"in : € 294,96;
van " f 657,20" in : € 358,49.
Artikel II

1. Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit tot wijziging van het besluit vaststelling
retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1 999 (2002-1)".
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van zijn publicatie in h e t Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2002.
Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar
voorzitter

S.B.M. Jongerius
secretaris

TOELICHTING BIJ HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VASTSTELLING
RETRIBUTIEBEDRAGEN HYGIENEVOORSCHRIFTEN PLUIMVEEHOUDERIJ I999 (2002-1)
Tot op heden werden retributies opgelegd aan pluimveehouders voor het nemen van bloeden/of mestmonsters door de Gezondheidsdienst voor Dieren en dit jaar door het Centraal
Bureau Dierlijke Sector.
Sinds 1 oktober 2001 mogen de pluimveehouders de monsters ook laten nemen door de
dierenarts die door de RVV voor hun bedrijf als bevoegd dierenarts is geregistreerd. Derhalve
komen de retributiebedragen t e n behoeve van monstername t e vervallen.
De retributiebedragen ten behoeve van d e laboratorium-onderzoekskosten, die in dit besluit
zijn vastgesteld in het kader van het verplichte onderzoek van de monsters bij de GD in de
pluimveeschakels fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven, zijn verhoogd aangezien de
tarieven door algehele kostenstijgingen niet meer kostendekkend zijn.
Zoetermeer, 13 december 2001

R.J. Tazelaar
voorzitter

S.B.M. Jongerius
secretaris
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Verordening van het Productschap Vis tot vaststelling van de begroting van baten en lasten 2002
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 119 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
De begroting van bataen en lasten van het Productschap Vis is als volgt:
Totaal
Generaal
Baten
Huishoudelijke heffingen
Bes temmingsheffmgen
Reîributies
Diensten aan derden
Rente
Vergoeding medebewind
Overige baten

1.660.400
3.036.300
597.800
958.100
3 55.000
750.000
532.000

Totaal baten

Bestuur

759.100

Markt

284.600
1.75 1.600

Product

478.200
I. O 12.700

Arbeid

141.200
240.000

Algemeen
Belang

Medebewind

-2.700
32.000
597.800

855.000
212.500

30.000

48.000

21.500

35.000

97.400

24.500

304.1 O0

4.900

38.100

103.100
8.000
750.000
63.000

7.889.600

1.924.000

2.090.700

1.843.000

407.600

668.200

956.100

Lasten
Voorzitter en Personeelskosten
Re is-, verblijf- en representatiekosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Vergaderkosten
Subsidies
Diensten door derden
Overige lasten

3.3 89.000
134.000
339.500
502.000
125.750
2.03 1.300
1.593.900
724.800

1.739.000
61.600
163.900
235.700
108.750
67.500
192.000
263.600

305.000
16.900
3 1.o00
29.300
14.000

47.000

362.000
7.000
44.200
119.200

750.000

1.833.800
53.000
56.200

1.295.500
6.000

7.000
9.000
11.o00
3.O00
95.000
9.600
289.000

Totaal lasten

8.840.250

2332.050

2.213.600

1.697.700

470.600

-950.650

-908.050

-122.900

145300

-63.000

7.410.099
6.459.449

3.419.119
2.5 11.O69

1.576.477
1.453.577

978.652
1.123.952

470.334
407.334

Saldo baten en lasten

Aigernene- en bestemmingsreserves
saldo begin van het jaar
saldo einde van het jaar

186.000
9.000
3 1.400
44.200

32.500
60.000
62.600

35.000
30.800
70.000

13.000
40.000

668.200

958.100
-2.000

77 1.674
771.674

193.843
191.843

Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bednjfsorganisatie.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 4
De verordening wordt aangehaald als Verordening tot vaststelling van de begroting van baten en lasten
Productschap Vis 2002
Namens het bestuur van het Productschap,

Rijswijk, 27 september 2001

D.J. Langstraat
voorzitter

H.G. van der Bend
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002.
VIS 29

Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 7 van de instellingsverordening Productschap Vis op 27
januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1

1 . In deze verordening wordt verstaan onder:
Productschap
het Productschap Vis;
het
bestuur van het productschap
Bestuur
de voorzitter van het productschap;
Voorzitter
de in artikel 2 van de Instellingsverordening
Producten
Productschap Vis bedoelde producten
Artikel 2
1. Degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld, is
verplicht:
1. de door of vanwege het productschap met betrekking tot het voeren ener administratie
gegeven voorschriften na te komen en een zodanige administratie volledig en naar
waarheid bij te houden en te bewaren;
2. prompt, volledig en naar waarheid de vragen te beantwoorden, welke hem door of
vanwege het productschap betreffende de administratie van en de werkzaamheden in zijn
onderneming worden gesteld, zo mede op eerste aanvrage door het productschap verlangde
boeken edof bescheiden over te leggen en/of tegen ontvangst bewijs in te leveren of in te
zenden;
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3 . de schriftelijke kennisgevingen, hem door of vanwege het productschap verstrekt,
krachtens welke hem enige bevoegdheid wordt toegekend, ter plaatse, waar het bedrijf
wordt uitgeoefend, te bewaren en deze stukken op een daartoe strekkend verzoek van of
vanwege het productschap te vertonen en/of tegen ontvangstbewijs in te leveren;
4. indien en voor zover het bestuur zulks bij uitvoeringsbesluit met betrekking tot een of
meer groepen van ondernemingen bepaalt:
a. in geval van vestiging van een onderneming binnen veertien dagen na het tijdstip van
vestiging, danwel indien op het tijdstip van in werking treden van een desbetreffend
uitvoeringsbesluit een onderneming reeds is gevestigd, binnen veertien dagen na
f aatstgenoemd tijdstip, aan het productschap schriftelijk opgave te verstrekken van de
naam (en voornamen) van degene(n), die de onderneming drijft of drijven, de
handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming, de plaats en het tijdstip van de
vestiging van de onderneming en haar filialen, alsmede het kantooradres van de
onderneming, onderscheidenlijk:
b. telkenmale, wanneer zich in de sub a bedoelde gegevens wijzigen voordoen, van elke
desbetreffende wijziging binnen veertien dagen na het intreden daarvan schriftelijke
opgave te doen aan het productschap;
c. toe te staan, dat personen, die daartoe door de voorzitter, namens het bestuur, zijn
aangewezen en zich desverlangd als zodanig kunnen legitimeren, de onderneming
inspecteren en de daarin aanwezige bedrijfsmiddelen en voorraden bezichtigen en opnemen, hun daartoe de vrije gelegenheid te geven en hen desverlangd daarbij behulpzaam te
zijn.
2. De in lid 1, met uitzondering van het bepaalde onder 4, gestelde regelen binden naast de
ondernemers mede de bij die ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld,
werkzame personen, alsmede andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze andere
personen handelingen verrichten, welke bedrijfsmatig plegen te worden verricht in de
ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld.

Artikel 3
1. De krachtens het bepaalde in artikel 2 ter kennis van het productschap gekomen gegevens,
voor zover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen, voor zover bij of krachtens de
wet niet anders is bepaald, zonder toestemming van de betrokken belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap:
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of de onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekendgemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretaris
van het productschap, het personeel van het secretariaat van het productschap, zo mede de
door het bestuur met de controle op het financiële beheer van het productschap belaste
accountant en zijn personeel, voor zover het kennis nemen van de gegevens voor die
controle noodzakelijk is.
2. Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen,
waarin uit de aard der gegevens of uit één of meer andere omstandigheden zou kunnen
blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.
3. Het geven van voorschriften, als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 1, en het geven van
toepassing aan het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder 2, geschiedt slechts met betrekking tot
een doel, hetwelk verband houdt met de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 4
Overtredingen van het bij of krachtens het in artikel 2 van deze verordening bepaalde zijn
strafbare feiten.
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1. De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het of bij krachtens deze
verordening bepaalde en in verband daarmede bevoegd:
a. omtrent de in deze verordening geregelde onderwerpen nadere regels te geven;
b. voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen, van het bij of krachtens deze verordening
bepaalde geheel of gedeekelijke ontheffing te verlenen en aan zodanige ontheffing(en) een
of meer voorwaarden te verbinden, bij welker niet-, niet tijdige of niet behoorlijke
nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt niet te zijn verleend.

Artikel 6
Krachtens de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 1958 vastgestelde regels en
andere besluiten blijven van kracht.

Artikel 7
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
2. De Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 1958 wordt ingetrokken.
3, Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Algemene Bepalingen
Productschap Vis 2000.

Namens het bestuur van het Productschap,
D.J. Langstraat
voorzitter

H.G. van der Bend
secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij besluit
van 8 maart 2002, nr. TRC/JZí2000/1436 met uitzondering van artikel 5, eerste lid, onderdeel a.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis
1958. In deze verordening zijn de relevante wijzigingen uit de gewijzigde Wet op de bedrijfsorganisatie verwerkt.
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VIS 30

Verordening dagvers gerookte paling 2000

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, geIet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5 en 6 van de Instellingsverordening
Productschap Vis en artikel 15, lid 6 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.

5 1 Algemene bepalingen
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
het Productschap Vis;
Productschap
de voorzitter van het productschap;
Voorzitter
degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is
Ondernemer
ingesteld;
vis behorende tot het geslacht Anguilla;
Paling
het verpakkingsmateriaal waarin een waar wordt verpakt alvorens die
Verpakking
waar ten verkoop wordt aangeboden waarbij dat verpakkingsmateriaal
de waar geheel of ten dele bedekt of kan bedekken, maar zodanig dat
de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend op aangetast;
de
verkoopeenheid die bestemd is als zodanig aan de eindverbruiker of
Voorverpakte paling
aan een instelling te worden afgeleverd en bestaan uit gerookte paling
en zijn verpakking;
het te koop aanbieden, uitstallen, verkopen, afleveren, voorhanden of
Verhandelen
in voorraad hebben van paling;
: de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidsbescherming , Waren en
Bevoegde instantie
Veterinaire Zaken;
Controlerende instantie: de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken;
restaurants, ziekenhuizen, kantines en andere soortgelijke instellingen;
Instellingen
een verkooppunt waar de ondernemer op gezette tijden paling verkoopt
Verkooppunt
zoals een winkel, kraam of verkoopwagen.

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de
ondernemer die overeenkomstig het bepaalde in deze verordening is geregistreerd.
Artikel 3

In afwijking van artikel 15, eerste lid, onder b, van de Warenwetbesluit Bereiding en behandeling
van levensmiddelen mag gerookte paling die niet is voorverpakt zodanig worden vervoerd of in
voorraad worden gehouden dat de temperatuur van de paling ten hoogste 25°C bedraagt.
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$ 2 Registratie

Artikel 4
1 De registratie als bedoeld in artikel 2 wordt schriftelijk aangevraagd bij de voorzitter.
2. De aanvraag gaat ten minste vergezeld van:
a. de resultaten van drie microbiologische controles van gerookte paling die gerookt is in het
bedrijf van de betrokken ondernemer, welke controles uitgevoerd worden door een door de
bevoegde instantie erkend laboratorium;
b. een opgave van het aantal en het volledige adres van de verkooppunten van de betrokken
Ondernemer; in het geval het een ambulant verkooppunt betreft worden tevens de dagen van
de week opgegeven waarop vanuit het verkooppunt de verkoop plaatsvindt.
3. De drie microbiologische controles worden gedurende de maand voorafgaande aan de aanvraag
met tussenpozen van ten minste een week uitgevoerd.
4. Ten behoeve van de microbiologische controles wordt onmiddellijk na het rookproces een
monster van de gerookte paling genomen overeenkomstig de Warenwetregeling Monsterneming. 5. De voorzitter gaat, namens het bestuur, over tot registratie van de ondernemer indien:
a. de bedrijfsruimte van de ondernemer voldoet aan de eisen vermeld in & 4 van deze
verordening ;
b. uit elk van de drie microbiologische controles blijkt dat de gerookte paling na 24 uur
bewaard te zijn geweest op een temperatuur van 25OC de volgende normen niet overschrijdt:
~

Soort kiem
mesofiel kiemgetal
sta@i ococcen
enterobacteriacea
gisten
schimmels

6. In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid kan de voorzitter, namens het bestuur, de
aanvraag afwijzen indien de registratie van de ondernemer eerder is doorgehaald op grond van
artikel 6~
7. De voorzitter verstrekt, namens het bestuur, aan de geregistreerde ondernemer een registratiebewijs en voor elk door hem opgegeven verkooppunt een gewaarmerkt afschrift van het
registratiebewijs.
8. Op het registratiebewijs, waarvan het model door de voorzitter, namens het bestuur, wordt
vastgesteld, worden ten minste de volgende gegevens vermeld:
a. de datum van registratie;
b. de naam van de ondernemer;
c. het aantal en het volledige adres van de door de ondernemer opgegeven verkooppunten;
d. de dagen waarop vanuit een ambulant verkooppunt de verkoop plaatsvindt.
9. De voorzitter stelt, namens het bestuur, een lijst op van de geregistreerde ondernemers.
1 0 . 0 ~de lijst worden ten minste de in het achtste lid bedoelde gegevens vermeld.
11.De lijst en elke wijziging van de gegevens als bedoeld in her achtste lid wordt door de
voorzitter, namens het bestuur, meegedeeld aan de bevoegde instantie,
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1. De ondernemer deelt elke wijziging van de gegevens die vermeld staan op het aan hem
verstrekte registratiebewijs schriftelijk mee aan de voorzitter.
2. De mededeling gaat vergezeld van het aan de ondernemer verstrekte originele registratiebewijs
en alle aan hem verstrekte gewaarmerkte afschriften van het registratiebewijs.
3. De voorzitter verstrekt, namens het bestuur, aan de ondernemer een gewijzigd registratiebewijs
en gewaarmerkte afschriften van het gewijzigde registratiebewijs overeenkomstig het bepaalde
in artikel 4, zevende en achtste lid.
Artikel 6

De registratie wordt door de voorzitter, namens het bestuur, doorgehaald indien de Ondernemer
niet voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens deze verordening.

9 3 Periodieke controle
Artikel 7

1. De ondernemer laat ten minste tweemaal per jaar, gerekend vanaf de datum van registratie, de
microbiologische controle ais bedoeld in artikel 4 in enkelvoud herhalen door een door de
bevoegde instantie erkend laboratorium; de controles worden uitgevoerd met een tussenpoos
van ten minste vier maanden.
2. De Ondernemer draagt er zorg voor dat de resultaten van deze controle door het laboratorium
rechtstreeks worden toegezonden aan de voorzitter.
3. De ondernemer houdt de resultaten van de microbiologische controles als bedoeld in het eerste
lid ten minste één jaar ter beschikking van de controlerende instantie.

8 4 Inrichtingseisen
Artikel 8

1. De rookkast waarin de paling wordt gerookt is voorzien van een thermograaf die gemakkelijk
kan worden afgelezen.
2. Het warmtegevoelige deel van de thermograaf bevindt zich in de rookkast in de zone waar de
temperatuur het laagst is.
3. De werking van de thermograaf wordt regelmatig gecontroleerd.
4.De ondernemer houdt de door de thermograaf geregistreerde temperatuurgegevens ten minste
twee jaar ter beschikking van de controlerende instantie.
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8 5 Eisen ten aanzien van gerookte paling
Artikel 9
1. De paling wordt gerookt bij een temperatuur van ten minste 70°C.
2. De temperatuur wordt tijdens het rookproces geregistreerd met een thermograaf als bedoeld in
artikel 8.
3. Na het roken moet de paling geheel gaar zijn.
4. Na het roken wordt de paling snel afgekoeld tot een temperatuur van ten hoogste 25°C.

Artikel 10
De gerookte paling wordt op de dag waarop deze het rookproces heeft ondergaan zodanig
vervoerd of in voorraad gehouden dat de temperatuur van de paling ten hoogste 25" bedraagt.
Artikel 11

1. De gerookte paling die niet is verkocht of afgeleverd op de dag waarop deze het rookproces
heeft ondergaan wordt aan het eind van deze dag voorverpakt.
2. Bij de verhandeling van de voorverpakte paling wordt, met inachtneming van de bij of
de
krachtens het Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen gestelde regels,
verpakkingsdatum, de uiterste consumptiedaturn en de bewaartemperatuur van ten hoogste 7°C
gebezigd.
3. De in het tweede lid bedoelde vermeldingen worden duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar
aangebracht en kunnen niet door vegen worden uitgewist.
4. De voorverpakte paling wordt zodanig vervoerd of in voorraad gehouden dat de temperatuur
van de paling ten hoogste 7°C bedraagt.

8 6 Eìsen ten aanzìm van de verkoop
Artikel 12

1. Gerookte paling die in afwijking van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen is vervoerd of in voorraad is
gehouden wordt uitsluitend te koop aangeboden, verkocht of afgeleverd aan eindverbruikers of
instellingen.
2. Gerookte paling als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend uitgestald op, of verkocht of
afgeleverd vanuit, de op het registratiebewijs vermelde verkooppunten en - voor zover het een
ambulant verkooppunt betreft - op de op het registratiebewijs vermelde dagen.
3. Het tweede lid is niet van toepassing voor zover de gerookte paling rechtstreeks wordt verkocht
en afgeleverd aan instellingen.
Artikel 13
Op elk verkooppunt is te allen tijden een gewaarmerkt registratiebewijs aanwezig dat op verzoek
wordt getoond aan de controlerende instantie.
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Q 7 Administratieve eisen
Artikel 14

1. De ondernemer administreert dagelijks de volgende gegevens:
a. de hoeveelheid paling die gerookt is;
b. de hoeveelheid gerookte paling die verkocht is;
c. de hoeveelheid voorverpakte paling.
2. De ondernemer houdt de in het eerste lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar ter beschikking van de controlerende instantie.

0 8 Overige bepalingen
Artikel 15

1. De Ondernemer treft de nodige maatregelen om aan het bepaalde bij of krachtens deze
verordening te voldoen.
2. De ondernemer ziet erop toe dat het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt
nageleefd.
Artikel 16
De in deze verordening gestelde regels binden naast de ondernemer mede de bij de ondernemer
werkzame personen.

6 9 Slotbepalingen
Artikel 17
1. De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens
deze verordening.
2. De voorzitter kan, namens het bestuur, nader regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde
in de artikelen 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 van deze verordening.
Artikel 19

1.
2.
3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
De Verordening dagvers gerookte paling wordt ingetrokken.
De Verordening kan worden aangehaald als Verordening dagvers gerookte paling 2000.

Namens het bestuur van het Productschap,
D.J. Langstraat
voorzitter
H.G. van der Bend
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskarner van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij besluit
van 8 maart 2002, nr. TRCJZ/2000/1432 met uitzondering van artikel 17, tweede lid.
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TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening gezondheidsvoorschriften visdetailhandel. In
deze verordening zijn de relevante wijzigingen uit de gewijzigde Wet op de bedrijfsorganisatie
verwerkt.

VIS 3 1

Verordening gezondheidsvoorschr~~en
visdetailhandel 2000

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 7 van de Instellingsverordening Productschap Vis,
op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel i

1.

In deze verordening wordt verstaan onder:
: het Producktschap Vis;
Productschap
: de voorzitter van het Productschap;
Voorzitter
: degene die een onderneming drijft waarvoor het ProductOndernemer
schap is ingesteld;
: aile zee- of zoetwaterdieren of delen daarvan, kuit en hom
Visserijproducten
daaronder begrepen, ongeacht de staat van be- of verwerking; met uitzondering van in het water levende zoogdieren
en kikkers;
: het te koop aanbieden, uitstallen, verkopen, afleveren of
Verhandelen
voorhanden of in voorraad hebben van visserijproducten;
: de ruimte kennelijk bestemd voor het bereiden, behandelen,
3edrijfsruimte
verpakken, bewaren of verhandelen van visserijproducten;
: het gedeelte van de bedrijfsruimte kennelijk bestemd voor
Bereidplaats
het bereiden van visserijproducten, of voor het behandelen
of verpakken van niet door verpakkingsmateriaai omhulde
visserijproducten, met dien verstande dat niet als bereidplaats wordt beschouwd een verkoopruimte waarin visserijproducten worden behandeld of verpakt op een wijze die
gebruikelijk is in zodanige ruimte;
: het gedeelte van de bedrijfsruimte kennelijk bestemd voor
Koelruimte
het gekoeld bewaren van visserijproducten;
: het gedeelte van de bedrijfsruimte kennelijk bestemd voor
Verkoopruimte
het uitstallen, met het oog op verkoop, en het verkopen van
visserijproducten;
Winkelruimte
: een al dan niet mobieIe verkoopruimte voorzien van vaste
wanden en vloeren zoals een viswinkel of een verkoopwagen;
; een verkoopruimte zonder vaste wanden en vloeren zoals
Kraam
een marktkraam of een haringkar;
: een werkblad edof een toonbank van een kraam bestemd
Blad
voor het uitstallen, behandelen of verpakken van visserijproducten;
: vaten, kisten containers e.d. waarin visserijproducten worRecipiënten
den bewaard of opgeslagen;
: het bedrijf van het kopen en aan particulieren verkopen van
Visdeiailhandel
visserijproducten.
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2.

Deze verordening verstaat onder 'aan particulieren verkopen van visserijproducten' mede het
verkopen van visserijproducten aan instellingen of aan personen die deze in een door hen
gedreven onderneming aanwenden tenzij dit geschiedt in verband met het verkopen aan
wederverkopers.

Deze verordening is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de visdetailhandel.
Artikel 3
1.

2.

Het is verboden visserijproducten te bereiden, te behandelen, te verpakken, te bewaren of te
verhandelen in bedrijfsruimten die niet voldoen aan het bepaalde in deze verordening.
Het is verboden visserijproducten te verhandeien, indien met betrekking tot deze producten is
gehandeld in afwijking van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
Artikel 4

1.

Het gereedschap, de werktuigen, de machines en de installaties die bij de bereiding of
behandeling van visserijproducten worden gebruikt en de recipiënten, moeten vervaardigd
zijn van corrossiebestendig materiaal en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn.
Artikel 5

i.
2.

In de bereidplaats en de winkelruimte moeten voldoende wastafels aanwezig zijn; bij de
wastafels moeten voldoende producten voor het reinigen en ontsmetten van de handen, voldoende wegwerphanddoeken aanwezig zijn.
In de bereidplaats mogen de kranen van de wastafels niet met de hand kunnen worden
bediend.
Artikel 6

1.

2.

3.

De bedrijfsruimte moet beschikken over voldoende afvalbakken bestemd voor organisch
afval.
Een afvalbak, als bedoeld in het eerste lid, moet waterdicht en corrosiebestendig zijn en
voorzien zijn van een duidelijke aanduiding waaruit blijkt dat zij bestemd is voor het bewaren
van organisch afval.
Een afvalbak, als bedoeld in het eerste lid, moet zodanig zijn gesitueerd dat verontreiniging
van de visserijproducten bestemd voor menselijke consumptie of van de bedrijfsruimte door
het afval of het hiervan afkomstige lekwater wordt voorkomen.
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Artikel 7
1.

2.

3.

De koelruimte moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de vloer moet waterdicht, gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn en moet zo zijn
aangelegd dat het water gemakkelijk kan wegvloeien naar van stankafsluiters voorziene
putten, zonodig via goed te reinigen en te ontsmetten afvoergoten;
b. de wanden moeten duurzaam, waterdicht en gemakkelijk te reinigen zijn;
c. het plafond moet gemakkelijk te reinigen te zijn;
d. de deuren moeten zijn vervaardigd van onaantastbaar, gemakkelijk te reinigen materiaal;
e. de verlichting moet voldoende zijn.
De koelruimte moet eventueel voorzien zijn van een koelinstallatie die krachtig genoeg is om
de visserijproducten te bewaren onder de in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling
van levensmiddelen' voorgeschreven temperatuur.
Indien de koeIruimte voorzien is van een koelinstallatie moet de ruimte tevens voorzien zijn
van een thermometer die gemakkelijk kan worden afgelezen; het warmtegevoelige deel van
de thermometer moet zich bevinden in de zone waar de temperatuur het hoogst is.
Artikel 8

1.

2.

Een bedrijfsruimte waar visserijproducten worden ingevroren moet beschikken over een
vriesinstallatie die voldoende krachtig is om de temperatuur van de producten snel te doen
dalen tot de bij of krachtens het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen voorgeschreven temperatuur.
Een bedrijfsruimte waar ingevroren visserijproducten worden bewaard moet beschikken over
een diepvriesruimte of diepvriesmeubel van voldoende inhoud met een vriesinstallatie die
voldoende krachtig is om de producten te bewaren bij een temperatuur, die ongeacht de
buitentemperatuur, niet hoger is dan de bij of krachtens het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen, voorgeschreven temperatuur; de ruimte moet voorzien zijn
van een thermometer die gemakkelijk kan worden afgelezen; het warmtegevoelige deel van
de thermometer moet zich bevinden in de zone waar de temperatuur het hoogst is.
Artikel 9

1.

De winkelruimte moet voldoen aan de volgende eisen:
a. zij moet groot genoeg zijn om de werkzaamheden in bevredigende hygiënische omstandigheden te laten verlopen en moet zo zijn ontworpen en ingericht dat besmetting van de
Visserijproducten wordt voorkomen;
b. de vloer moet waterdicht, gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn;
c. de wanden moeten duurzaam, waterdicht en gemakkelijk te reinigen zijn;
d. de aansluiting tussen de vloer en de wanden, tussen de vloer en de overige vaste
opstanden en tussen de wanden onderling moeten zijn afgedicht;
e. het plafond moet gemakkelijk te reinigen zijn en moet zodanig geconstmeerd zijn dat
condensatie, schimmelvorming en afbladderen wordt geminimaliseerd.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, d.d. 10 december 1992
(Stb. 1992, 678).
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2.
3.

Indien in de winkelruimte bakovens aanwezig zijn, moeten voorzieningen zijn getroffen om
de vrijkomende bakluchten direct uit de ruimte te kunnen afniigen.
De in de winkelruimte aanwezige werktafels, toonbanken en andere als zodanig te gebruiken
voorwerpen of toestellen moeten waterdicht, glad, naadloos en gemakkelijk te reinigen en te
ontsmetten zijn,
Artikel 10

De kraam moet voldoen aan de volgende eisen:
a. zij moet voorzien zijn van een stof- en waterdichte overdekking;
b. zij moet voorzien zijn van een blad dat waterdicht, glad, naadloos en gemakkelijk te reinigen
en te ontsmetten is of een biad dat volledig wordt afgedekt door waterdicht, glad, naadloos en
gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten materiaal;
c. het blad bestemd voor het uitstallen van de visserijproducten moet zodanig zijn geconstrueerd
dat lekwater gemakkelijk kan wegvloeien;
d. zij moet zodanig zijn geconstrueerd dat de visserijproducten worden beschermd tegen de zon
of een andere warmtebron, alsmede zoveel mogelijk tegen vuil of een andere bron van
besmetting.
Artikel 11
In de verkoopruimte moeten, in het geval ter plaatse visserijproducten worden geconsumeerd,
voldoende wegwerphanddoeken aanwezig zijn.
Artikel 12

I.
2.

De ondernemer dient de nodige maatregelen te treffen om aan het bepaalde bij of krachtens
deze verordening te voldoen.
De ondernemer dient erop toe te zien dat het bepaalde bij of krachtens deze verordening
wordt nageleefd.
Artikel 13

De in deze verordening gestelde regels binden naast een ondernemer mede de bij een ondernemer
werkzame personen, alsmede andere natuurlijke of rechtspersonen, voorzover deze handelingen
verrichten, die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het Productschap is ingesteld, piegen te
worden verricht.
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Artikel 14
1.

2.
3.

De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 3, 4, 5 , 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12 van deze verordening.
De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere voorschriften vaststellen ter uitvoering van het
bepaalde in de artikelen 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 van deze verordening.
De voorzitter kan, namens het bestuur, gehoord de voorzitter van de door het bestuur van het
Productschap ingestelde Commissie Detailhandel, vrijstelling of ontheffing verlenen van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 van deze verordening. Een
vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vrijstelling of
ontheffing kunnen, namens het bestuur, voorschriften worden verbonden. Een verleende
vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken..
Artikel 15

Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn strafbare feiten.
Artikel 16

1.
2.
3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
De Verordening gezondheidsvoorschriften visdetailhandel wordt ingetrokken.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gezondheidsvoorschriften
visdetailhandel 2000.

Namens het bestuur van het Productschap,
D.J. Langstraat
voorzitter

H.G. van der Bend
secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij besluit
van 8 maart 2002, nr. TRCJZ/2000/1434 met uitzondering van artikel 14, tweede lid.

TOELICmG
De onderhavige verordening vervangt de Verordening gezondheidsvoorschriften visdetailhandel. In
deze verordening zijn de relevante wijzigingen uit de gewijzigde Wet op de bedrijfsorganisatie
verwerkt.
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VIS 32

Verordening gezondheidsvoorschrijten vissersvaartuigen 2000

Het bestuur v a n het Productschap Vis, gelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5 , 6 en 7 van de Instellingsverordening Productschap Vis,
heeft op 27 januari 2000 de navolgende verordening vastgesteld:
HOOFDSTUK i
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
Productschap
het Productschap Vis;
Voorzitter
de voorzitter van het Productschap;
Ondernemer
degene die een onderneming drijft waarvoor het
Productschap is ingesteld;
de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees;
RVV
alle zee- of zoetwaterdieren of delen daarvan, kuit en
Visserijproducten
hom daaronder begrepen, ongeacht de staat van be- of
verwerking, met uitzondering van in het water levende
zoogdieren en kikkers;
vaten, kisten, containers e.d. waarin visserijproducten
Recipiënten
worden bewaard of opgeslagen;
procédé dat erin bestaat de temperatuur van visseKoelen
rijproducten zodanig te doen dalen dat zij de
temperatuur van smeltend ijs benadert;
een behandeling waardoor de anatomische toestand van
Bewerken
visserijproducten wordt gewijzigd, zoals strippen,
antkoppen, in moten verdelen, fileren en hakken;
een behandeling waarbij visserijproducten, al dan niet
Verwerken
samen met andere levensmiddelen, een chemisch of
fysisch procédé zoals verhitten, roken, zouten, drogen,
marineren of een combinatie daarvan ondergaan;
een procédé dat erin bestaat visserijproducten in
Conserveren
hermetisch gesloten recipiënten te verpakken en hen een
warmtebehandeling te laten ondergaan die toereikend is
om alle micro-organismen die zich zouden kunnen
vermeerderen, te vernietigen of te inactiveren, ongeacht
de temperatuur waarbij het product zal worden opgeslagen;
een behandeling waarbij de kerntemperatuur van
Invriezen
visserijproducten, na thermische stabilisatie, minimaal 18°C bedraagt;
visserijproducten, in gehele staat of na bewerking,
Verse visserijproducten
daaronder begrepen vacuüm of onder een gewijzigde
atmosfeer verpakte producten, die geen andere op
conservering gerichte behandeling hebben ondergaan
dan koeling;
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Verpakken

: het beschermen van visserijproducten door middel van

Verhandelen

:

Vissersvaartuig

:

Vissersvaartuig voor
meerdaagse visserij

:

Fabrieksvaartuig

:

Drinkwater

:

Schoon zeewater

:

Inrichting

:

het gebruik van een wikkel, een container of een ander
daarvoor geschikt materiaal;
het te koop aanbieden, uitstallen, verkopen, afleveren of
voorhanden of in voorraad hebben van visserijproducten;
vaartuig waarmee de zee-, kust of binnenvisserij wordt
uitgeoefend;
een vissersvaartuig waar visserijproducten gedurende meer dan 24 uur aan boord (kunnen} worden
bewaard, met uitzondering van vissersvaartuigen waar
vissen, schaal- en weekdieren aan boord uitsluitend in
leven (kunnen) worden gehouden;
vissersvaartuig waar visserijproducten worden gefileerd,
in moten verdeeld, gestroopt, gehakt, ingevroren of
verwerkt, waarna zij worden verpakt, met uitzondering
van de vissersvaartuigen waar alleen garnalen en
weekdieren aan boord worden gekookt en vissersvaartuigen waar alleen aan boord wordt ingevroren;
water dat voldoet aan de eisen gesteld in het WaterIeidingbesluit, d.d. 7 juni 1960, (Stb. 1960, 3451, zoals
Iaatstelijk gewijzigd;
zeewater of brak water dat geen rnícrobioIogische
verontreinigingen, schadelijke stoffen en/of toxisch
marien plankton bevat in hoeveelheden die de kwaliteit
van de visserijproducten uit gezondheidsoogpunt kunnen
aantasten.
iedere ruimte waar visserijproducten worden bewerkt,
verwerkt, gekoeld, ingevroren, verpakt, of opgeslagen,
met uitzondering van vissersvaartuigen, afslagen,
groothandelsmarkten, zuiveringscentra en
verzending scentra.
Artikel 2

1.

2.
3.
4.

5.

Het is verboden visserijproducten aan boord van een vissersvaartuig te behandelen, te bewerken, te bereiden, te verwerken, te bewaren of te verpakken anders dan met inachtneming van
de daaromtrent bij deze verordening gestelde voorschriften.
Het is verboden visserijproducten te verhandelen, indien met betrekking tot deze producten is
gehandeld in afwijking van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.
Het is verboden visserijproducten te verhandelen, anders dan in een verpakking die voldoet aan
de daaromtrent in deze verordening gestelde voorschriften.
Het is verboden visserijproducten te verhandelen, anders dan met inachtneming van de in deze
verordening gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen.
Het is verboden visserijproducten te behandelen, te bewerken, te bereiden, te verwerken, te
bewaren of te verpakken aan boord van fabrieksvaartuigen die niet overeenkomstig de in deze
Verordening gestelde voorschriften zijn erkend.
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HOOFDSTUK I1
ALGEMENE EISEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN

Artikel 3
Algemene inrichtingseisen voor vissersvaartuigen

1.

2.

3.

4.

Gedeelten van een vissersvaartuig of recipiënten die bestemd zijn voor de opslag van visserijproducten:
a. mogen geen voorwerpen of producten bevatten die op de visserijproducten schadelijke
eigenschappen of abnormale kenmerken kunnen overbrengen;
b. dienen zo te zijn ontworpen dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden en dat het
smeltwater niet in contact blijft met de visserijproducten;
c. dienen zo te zijn gesitueerd en ontworpen dat het onmogelijk is dat zij worden verontreinigd door de brandstof die voor de voortstuwing van het vaartuig wordt gebruikt of door
bilgewater;
d. moeten vóór gebruik volstrekt schoon zijn.
Het materieel dat wordt gebruikt voor het strippen, ontkoppen of verwijderen van de vinnen,
en de recipiënten, het gereedschap, de werktuigen, de machines en de installaties die in contact
komen met de visserijproducten moeten:
a. bestaan uit of bekleed zijn met ondoordringbaar, glad, gemakkelijk te reinigen en te
ontsmetten materiaal dat niet kan rotten;
b. voor gebruik volstrekt schoon zijn.
Een vissersvaartuig waar visserijproducten aan boord worden ingevroren moet beschikken over:
a. een vriesinstallatie die voldoende krachtig is om de temperatuur van de producten snel te
doen dalen tot de in deze verordening en in bijlage VI, punt 3, tweede streepje, van de
Warenwetregeling Visserijproducten en tweekieppige weekdieren voorgeschreven
temperatuur;
een
ruimte voor het opsIaan van de ingevroren visserijproducten met een koelinstallatie die
b.
voldoende krachtig is om de producten in de opslagruimte te bewaren bij een temperatuur
die, ongeacht de buitentemperatuur, niet hoger is dan de in deze verordening en in bijlage
VI, punt 3, tweede streepje, van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige
weekdieren voorgeschreven temperatuur; de opslagruimte moet voorzien zijn van een
thermograaf die gemakkelijk kan worden afgelezen; het warmtegevoelige deel van de
thermograaf moet zich bevinden in de zone waar de temperatuur het hoogst is; de geregistreerde temperatuurgegevens moeten, ten minste zolang de producten houdbaar blijven,
ter beschikking worden gehouden van de met de controle belaste autoriteit.
Een vissersvaartuig waar visserijproducten aan boord in tanks of containers worden gekoeld
in met ijs of met mechanische middelen gekoeld zeewater ('Chilled Sea Water' of 'Refrigerated
Sea Water'), moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. de tanks en containers moeten uitgenist zijn met een geschikte installatie voor het vullen
met en het wegpompen van het zeewater en met een systeem dat een homogene
temperatuur in de tanks waarborgt;
b. de installatie voor het koelen van de tanks of containers dient voldoende krachtig te zijn
om de temperatuur van het mengsel van visserijproducten en zeewater uiterlijk zes uur na
de waterverversing tot 3°C en uiterlijk zestien uur na de waterverversing tot 0°C te doen
dalen;
c. de tanks, de containers en de circulatiesystemen moeten telkens na het lossen helemaal
worden geleegd en grondig worden gereinigd met drinkwater of schoon zeewater; zij
moeten met schoon zeewater worden gevuld.
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d.

5.
6.

7.

de tanks en containers moeten uitgerust zijn met een thermograaf die gemakkelijk kan
worden afgelezen; het warmtegevoelige deel van de thermograaf moet zich bevinden in
de zone waar de temperatuur het hoogst is;
e. bij de registraties van de temperatuur van de tanks en containers moet de datum en het
nummer van de tank duidelijk worden vermeld; de geregistreerde gegevens moeten, ten
minste zolang de producten houdbaar blijven, ter beschikking worden gehouden van de
met de controle belaste autoriteit.
Indien garnalen en weekdieren aan boord worden gekookt moeten de kookvoorzieningen en het
gereedschap vervaardigd zijn uit corrosiebestendig materiaal en gemakkelijk te reinigen en te
ontsmetten zijn.
Indien visserijproducten aan boord worden gerookt dient dit te geschieden in een afgescheiden
ruimte of op een speciale plaats die, indien nodig, is voorzien van een ventilatiesysteem om te
voorkomen dat de bij de verbranding vrijkomende rook en warmte terechtkomen in de andere
ruimten of plaatsen waar vis wordt bewerkt, verwerkt of opgeslagen.
Indien visserijproducten aan boord worden gezouten dient dit te geschieden in zoutkuipen die
zo zijn gebouwd dat elke verontreiniging tijdens het zoutingsproces wordt voorkomen.
Artikel 4
Algemene hvgiënische eisen voor vissersvaartuigen

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Zodra de visserijproducten aan boord zijn, moet er zo snel mogelijk voor worden gezorgd dat
zij worden beschermd tegen verontreiniging en niet worden blootgesteld aan de zon of enige
andere warmtebron.
De visserijproducten moeten zo worden gehanteerd en opgeslagen dat beschadiging wordt
voorkomen. Voor het verplaatsen van grote vissen of van vissen waaraan het personeel zich
kan verwonden, mag scherp gereedschap worden gebruikt, op voorwaarde dat het vlees van
deze vissen niet wordt beschadigd.
Wanneer de visserijproducten, worden gewassen, dient zuiks te geschieden hetzij met
drinkwater, hetzij met schoon zeewater.
Wanneer strippen vanuit technisch en commercieel oogpunt mogelijk is, moet zulks zo spoedig
mogelijk na het vangen geschieden.
Wanneer visserijproducten aan boord worden ontkopt edof gestript, dient zulks op hygiënische
wijze te gebeuren en moeten de producten onmiddellijk na deze bewerkingen overvloedig
worden afgespoeld met drinkwater of schoon zeewater. De ingewanden en de delen van de vis
die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid moeten apart worden gehouden en
worden gescheiden van de voor menselijke consumptie bestemde producten. De voor menselijke
consumptie bestemde levers, kuit en hom dienen onder ijs te worden bewaard of te worden
ingevroren.
De visserijproducten, met uitzondering van de producten die levend worden bewaard, dienen
zo spoedig mogelijk na het aan boord brengen, te worden gekoeld. Voor vissersvaartuigen waar
koeling om praktische of technische redenen niet mogelijk is, geldt dat de visserijproducten niet
langer dan acht uur aan boord mogen worden bewaard.
Wanneer voor het koelen van de visserijproducten ijs wordt gebruikt, dient dit ijs uitsluitend
te zijn vervaardigd uit drinkwater of schoon zeewater. Dit ijs dient zo vaak als nodig is te
worden vervangen. Zolang dit ijs niet wordt gebruikt, dient het onder hygiënische
omstandigheden te worden opgeslagen in speciaal daarvoor bestemde containers. Deze
containers moeten schoon worden gehouden en goed worden onderhouden.
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8

I

9.

10.

11.
12.

13.

Wanneer visserijproducten aan boord worden ingevroren in pekel moet er voor worden gezorgd
dat de pekel geen bron van verontreiniging van de producten kan zijn.
Visserijproducten die levend in de handel worden gebracht, dienen voortdurend te worden
gehouden in omstandigheden die optimaal zijn voor hun overleving.
De recipiënten, het gereedschap en de gedeelten van het vaartuig die rechtstreeks in contact
komen met de visserijproducten, moeten na het lossen van deze producten met drinkwater of
schoon zeewater worden gereinigd.
Het personeel dat betrokken is bij het hanteren van visserijproducten dient schone werkkleding
te dragen en een goede lichaamshygiëne te betrachten.
Knaagdieren, insecten en ander ongedierte moeten telkens wanneer dat nodig is worden
verdelgd.
Schoonmaakmiddelen, ontsmettingsmiddelen, insekticiden of andere stoffen met een zekere
toxiciteit moeten worden opgeslagen in vergrendelde ruimten of kasten en moeten zo worden
gebruikt dat er geen gevaar is voor verontreiniging van de visserijproducten.
Artikel 5
Eisen voor het koken van garnalen en weekdieren aan boord

Het koken van garnalen en weekdieren aan boord van vissersvaartuigen dient te geschieden met
inachtneming van de volgende voorschriften:
Na het koken moeten de producten snel worden afgekoeld. Het daartoe gebruikte water moet
a.
drinkwater of schoon zeewater zijn. Indien geen andere conserveringsmethoden worden
gebruikt, moet de afkoeli112 .worden voortgezet totdat de temperatuur van smeltend ijs wordt
bereikt.
De schalen en schelpen dienen op hygiënische wijze te worden verwijderd, zodat besmetting
b.
van het product wordt voorkomen. Indien dit met de hand gebeurt, moet het personeel de
handen zeer zorgvuldig wassen en moeten alle gebruikte werkoppervlakken zorgvuldig worden
gereinigd. Indien machines worden gebruikt moeten deze met korte tussenpozen worden
gereinigd en na elke werkdag worden ontsmet.
Na het verwijderen van de schalen of schelpen moeten de gekookte producten onmiddellijk
C.
worden afgekoeld tot de temperatuur van smeltend ijs of ingevroren tot de in bijlage VI, punt
3, tweede streepje, van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren
voorgeschreven temperatuur.
d.
De ingevroren of gekoelde producten dienen onmiddellijk in daartoe geschikte ruimten te
worden opgeslagen.
e.
De producent moet zijn producten, tijdens het productieproces en vóórdat deze worden
verhandeld, periodiek aan microbiologische controles onderwerpen, met inachtneming van de
voorschriften in bijlage 11, hoofdstuk IV, punt 7, onderdelen d tot en met i, van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren.

Artikel 5a
Eisen voor het invriezen van visseriiproducten

1.

Verse visserijproducten die aan boord worden ingevroren, moeten voldoen aan de in bijlage
11, hoofdstuk I, van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren vastgestelde eisen.
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2.

3.

4.

5.

Onverminderd het bepaalde in het derde en vierde lid, moeten verse visserijproducten die aan
boord worden ingevroren, snel worden ingevroren tot en bewaard bij de in bijlage VI, punt 3,
tweede streepje, van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren
voorgeschreven temperatuur. Voor hele vissen, met uitzondering van haring, die aan boord
worden ingevroren in pekel en verder worden verwerk tot conserven kunnen evenwel hogere
temperaturen dan die welke bij de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren zijn voorgeschreven worden aanvaard doch niet hoger dan -9 "C, zulks omwille van de
technische redenen die verband houden met de wijze van invriezen en het behandelen van deze
producten.
Aan boord ingevroren haring moet vóór het lossen een zodanige vriesbehandeling hebben
ondergaan dat de interne temperatuur van de haring gedurende ten minste 24 uur ten hoogste 20 "C bedroeg.
Indien de interne temperatuur van de aan boord ingevroren haring op het moment van keuring
door de RVV na aanvoer niet ten hoogste -20 "C bedraagt moet deze haring hetzij aan boord
hetzij in een erkende inrichting, als bedoeld in artikel 6 van de Verordening
gezondheidsvoorschriften visverwerkende bedrijven, alsnog de in het derde lid bedoelde
vriesbehandeling ondergaan.
Het vierde lid is niet van toepassing indien de interne temperatuur van de aan boord ingevroren
haring op het moment van keuring door de RVV na aanvoer ten hoogste -18 "C bedraagt en
de schipper ten genoegen van de RVV heeft aangetoond dat de haring aan boord de in het
derde lid bedoelde vriesóehandeling heeft ondergaan.
Artikel 5b
Vermeldingen

Onverminderd het bepaalde in het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, moet het voor
inspectiedoeleinden mogelijk zijn de herkomst van de in de handel gebrachte visserijproducten vast
te stellen aan de hand van de markering of van de begeleidende documenten.
Te dien einde moeten de volgende gegevens op de verpakking of, in geval van onverpakte producten,
op de begeleidende documenten zijn vermeld:
de naam van het land van verzending, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort in hoofdletters,
in het geval van de Gemeenschap: 3 - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI SE - UK;
de identificatie van het fabrieksvaartuig aan de hand van het officiële erkenningsnummer, of,
wanneer de producten direct in de handel worden gebracht vanaf een vissersvaartuig waar
alleen aan boord wordt ingevroren, aan de hand van het registratienummer van het vaartuig,
of, wanneer de producten in de handel worden gebracht via een afslag of een groothandelsmarkt, aan de hand van het in artikel 7, eerste lid, derde alinea, van de Richtlijn 91/493/EEG
bedoelde registratienummer;
één van de volgende afkortingen: CE - EC - EG - EK - EF - EY.
Deze gegevens moeten goed leesbaar zijn en op de verpakking bijeen staan, op een zodanige plaats
dat er kennis van kan worden genomen zonder dat de verpakking behoeft te worden opengemaakt.
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HOOFDSTUK 111
AANVULLENDE EISEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN VOOR MEERDAAGSE VISSERIJ

Artikel 6
Inrichtingseisen voor vissersvaartuigen voor meerdaagse visserij

1.

2.
3.

4.

Een vissersvaartuig voor meerdaagse visserij moet uitgerust zijn met ruimen, tanks of
containers waarin de visserijproducten, gekoeld of ingevroren, kunnen worden opgeslagen bij
de in bijlage VI, punt 3, van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige
weekdieren voorgeschreven temperaturen.
De ruimen, als bedoeld in het eerste lid, moeten van de machinekamer en de voor de
bemanning bestemde ruimten gescheiden zijn door wanden die een voldoende hermetische
afsluiting vormen om verontreiniging van de opgeslagen visserijproducten te voorkomen.
De binnenbekleding van de mimen, tanks en containers, als bedoeld in het eerste lid, dient
ondoordringbaar te zijn, alsmede gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten. Zij dient uit glad
materiaal te bestaan of uit een gladde, goed onderhouden verflaag, waaruit geen voor de
gezondheid van de mens schadelijke stoffen op de visserijproducten kunnen overgaan.
De ruimen, tanks en containers, als bedoeld in het eerste lid, moeten zo zijn ontworpen dat het
smeltwater niet in contact blijft met de visserijproducten.
Artikel 7
Hvgiënische eisen voor vissersvaartuigen voor meerdaagse visserij

1.

2.

De werkdekken, installaties, ruimen, tanks en containers moeten na gebruik steeds worden
gereinigd met drinkwater of schoon zeewater; ontsmetting dient telkens wanneer dat nodig is
te geschieden.
De schipper dient de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat personen, die een bron
van besmetting zouden kunnen zijn, bij de be- en verwerking en het hanteren van
visserijproducten aan boord van een vissersvaartuig worden betrokken, totdat is aangetoond dat
die personen dat werk kunnen verrichten zonder gevaar voor besmetting.

HOOFDSTUK rV
AANVULLENDE EISEN VOOR FABRIEKSVAARTUIGEN

Artikel 8
Erkenning

I.
2.
3.

Een fabrieksvaartuig moet door de RVV zijn erkend.
Een fabrieksvaartuig wordt erkend indien door de ondernemer van het vaartuig is aangetoond
dat het vaartuig voldoet aan de voorschriften van deze verordening ter zake van de
werkzaamheden die aan boord worden uitgeoefend.
Indien een fabrieksvaartuig niet meer voldoet aan de in het tweede lid bedoelde eisen wordt de
erkenning ingetrokken.
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Artikel 9
Inrichtingseisen voor fabrieksvaartuigen
Een fabrieksvaartuig moet ten minste beschikken over:
a. een ontvangstzone die uitsluitend bestemd is voor het aan boord brengen van
visserijproducten en die qua ontwerp en indeling uit een reeks van boxen van voldoende
grootte bestaat, zodat een aan boord gebrachte hoeveelheid producten van de daarop
volgende hoeveelheid kan worden gescheiden; de ontvangstzone en de demonteerbare
onderdelen ervan moeten gemakkelijk kunnen worden gereinigd; de ontvangstzone moet
zo zijn ontworpen dat de producten worden beschermd tegen de zon en slecht weer,
alsmede tegen alle vuil en iedere bron van besmetting;
b. een systeem voor het transport van de visserijproducten van de ontvangstzone naar de
werkplaats, dat gemakkelijk kan worden gereinigd;
een werkplaats voor de be- of verwerking van visserijproducten die groot genoeg is om
C.
de werkzaamheden in bevredigende hygiënische omstandigheden te laten verlopen en die
zo zijn ontworpen en ingedeeld dat iedere besmetting van de producten wordt voorkomen;
d. een opslagruimte voor de eindproducten die van voldoende grootte is en die zo is
ontworpen dat zij gemakkelijk gereinigd kan worden;
e. een aparte opslagruimte voor de bijproducten indien aan b o r d een installatie voor de beof verwerking van afval tot bijproducten, in bedrijf is;
E. een opslagruimte voor het verpakkingsmateriaal, die afgescheiden moet zijn van de
ruimten voor de be- en verwerking van de visserijproducten;
g. speciale apparatuur om afval en niet voor menselijke consumptie geschikte
visserijproducten, hetzij rechtstreeks in zee te storten, hetzij - als de omstandigheden dit
vereisen - in een uitsluitend daartoe bestemd waterdicht vat te storten;
h. een aparte opslagruimte voor de opslag van afval en niet voor menselijke consumptie
geschikte visserijproducten, indien deze aan boord worden opgeslagen;
een aparte ruimte voor de zuivering van afval en niet voor rnenseiijke consumptie
1.
geschikte visserijproducten, indien deze behandeling aan boord geschiedt;
een
installatie die drinkwater of schoon zeewater onder druk levert; de opening voor het
j.
oppompen van zeewater moet zich op een zodanige plaats bevinden dat de kwaliteit van
het opgepompte water niet heeft te lijden onder het in zee storten van afvalwater, afval en
koelwater van de motoren;
k. een voldoende aantal kleedlokalen, wastafels en toiletten; de toiletten mogen niet
rechtstreeks toegang geven tot de werkplaatsen en opslagruimten; bij de wastafels dienen
voldoende producten aanwezig te zijn voor het reinigen van de handen, alsmede voldoende
wegwerphanddoeken; de kranen van de wastafels mogen niet met de hand kunnen worden
bediend; bij ieder toilet moet een duidelijk leesbare kennisgeving zijn aangebracht waarin
de werknemer erop wordt gewezen dat hij zijn handen moet wassen na eik gebruik van het
toilet.
Een werkplaats, aIs bedoeld in het eerste lid, onder c, alsmede een plaats waar de visserijproducten worden ingevroren of diepgevroren, moeten voorzien zijn van:
a. een gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten anti-slipvloer, met voorzieningen voor een
vlotte waterafvoer; de op de vloer bevestigde structuren en apparaten moeten voorzien zijn
van waterloosgaten die groot genoeg zijn om niet met visafval verstopt te raken en om het
water gemakkelijk re laten wegvloeien;
b. wanden en plafonds die gemakkelijk kunnen worden gereinigd, in het bijzonder op de
plaatsen waar buizen, kettingen of elektrische leidingen liggen;
c. hydraulische circuits die dusdanig zijn geplaatst of beschermd dat de visserijproducten niet
kunnen worden verontreinigd door een eventuele olielekkage;
d. voldoende luchtverversing en, indien nodig, een goede dampafvoer;
e. voldoende verlichting;
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voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van het gereedschap, de werktuigen, de
machines en de installaties;
g. wastafels waarbij voldoende producten voor het reinigen en ontsmetten van de handen en
voldoende wegwerphanddoeken aanwezig zijn; de kranen mogen niet met de hand kunnen
worden bediend.
Het gereedschap, de werktuigen, machines en installaties die bij de be- en verwerking van
visserijproducten worden gebruikt, moeten vervaardigd zijn uit materiaal dat bestand is tegen
corrosie door zeewater; zij moeten gemakkelijk kunnen worden gereinigd en ontsmet en zij
moeten in goede staat worden gehouden.

f.

3.

Artikel 10
Hygiënische eisen voor fabrieksvaartuigen

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

De ontvangstzone, het systeem voor het transport van de visserijproducten van de
ontvangstzone naar de werkplaats, de werkplaatsen en opslagruimten, het gereedschap, de
werktuigen, machines en installaties die bij de be- en verwerking van visserijproducten worden
gebruikt, moeten goed schoon worden gehouden en goed worden onderhouden, zodat zij geen
oorzaak kunnen zijn van besmetting van de producten.
Knaagdieren, insecten en ander ongedierte moeten systematisch worden verdelgd.
Rattenverdeigingsmiddelen, insekticiden, Ontsmettingsmiddelen en andere enigszins giftige
stoffen, moeten worden opgeslagen in ruimten of kasten die kunnen worden afgesloten. Het
gebruik ervan mag geen gevaar opleveren voor besmetting van de producten.
De werkplaatsen, het gereedschap, de werktuigen, machines en installaties mogen uitsluitend
voor de be- en verwerking van visserijproducten worden gebruikt. Zij mogen evenwel, als de
RVV daarvoor toestemming verleent, gelijktijdig of op andere tijdstippen worden gebruikt voor
de bereiding van andere levensmiddelen.
Er mag uitsluitend drinkwater of schoon zeewater worden gebruikt. Sij wijze van uitzondering
mag evenwel ander water worden gebruikt voor het koelen van de machines, het opwekken van
stoom en het bestrijden van brand, mits de daartoe aangebrachte leidingen het gebruik van dat
water voor andere doeleinden onmogelijk maken en geen gevaar opleveren voor besmetting van
de producten.
Alleen op basis van de Bestrijdingsmiddelenwet toegelaten ontsmettingsmiddelen, alsmede
reinigings- en soortgelijke middelen welke niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, mogen
worden gebruikt. Deze middelen moeten zodanig worden gebruikt dat de visserijproducten en
het gereedschap, de werktuigen, machines en installaties die bij de be- en verwerking van de
producten worden gebruikt, er niet door worden aangetast.
Bijproducten die verkregen zijn uit de be- of verwerking van afval dienen in een daartoe
bestemde aparte ruimte te worden opgeslagen.
Het afia1 en de producten die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen moeten
worden afgezonderd en uit de buurt worden gehouden van de voor menselijke consumptie
bestemde producten.
Artikel i 1
Hvniënische eisen voor het personeel van fabrieksvaartuigen

1.

De grootst mogelijke zindelijkheid is vereist voor het personeel en met name:
a. dient het personeel en in het bijzonder de personen die betrokken zijn bij het hanteren van
visserijproducten die besmet kunnen raken, geschikte en schone werkkleding en een
schoon hoofddeksel te dragen dat de haren volledig bedekt;
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dient het bij het hanteren en de bewerking van visserijproducten betrokken personeel
telkens voordat de werkzaamheden worden hervat, zijn handen te wassen; wonden aan de
handen moeten worden afgedekt met waterdicht wondverband;
c. mag in de werk- en opslagruimten niet worden gerookt, gespuwd, gedronken of gegeten.
De schipper dient de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat personen die een bron
van besmetting zouden kunnen zijn, bij de be- en verwerking en het hanteren van
visserijproducten worden betrokken, totdat is aangetoond dat die personen dat werk kunnen
verrichten zonder gevaar voor besmetting.
Bij aanwerving dienen personen die betrokken zijn bij de be- en verwerking en het hanteren
van visserijproducten door middel van een medisch attest te bewijzen dat niets hun
tewerkstelling in de weg staat,

b.

2.

3.

Artikel 12
Eisen voor het hanteren van visseriiproducten

1.

2.

3,

Bewerkingen zoals het fileren en in moten verdelen dienen met de nodige voorzorgen te worden
omgeven om besmetting of verontreiniging van de filets en de moten te voorkomen en elders
te geschieden dan met name het ontkoppen en het strippen. Filets en moten mogen niet langer
op de werktafel blijven liggen dan nodig is voor de bewerking en moeten vervolgens door
adequate verpakking voor besmetting worden gevrijwaard. Filets en moten die bestemd zijn om
vers te worden verkocht, moeten zo spoedig mogelijk na de bewerking worden gekoeld.
De ingewanden en de delen die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen, moeten
worden afgezonderd en uit de buurt worden gehouden van de voor menselijke consumptie
bestemde producten.
Het verwerken van visserijproducten aan boord moet geschieden op hygiënische wijze, met
inachtneming van de eisen gesteld in bijlage 11, hoofdstuk IV en V, van de Warenwetregeling
Visserijproducten en tweekleppige weekdieren.
Artikel 13
Persoon verantwoordeliik voor de fabricage

Aan boord van een fabrieksvaartuig moet een bevoegd persoon aanwezig zijn die verantwoordelijk
is voor de toepassing van goede fabricagepraktijken op het gebied van visserijproducten. Hij moet met
het nodige gezag bekleed zijn om de bepalingen van deze verordening te doen naleven. Hij moet het
aan boord uitgevoerde programma voor de inspectie en de verificatie van de kritieke punten, als
bedoeld in artikel 14, een register met zijn opmerkingen, alsmede de eventueel vereiste
temperatuurnoteringen ter beschikking houden van de met de controle belaste autoriteit.
Artikel 14
Procescontrole

1,

De persoon als bedoeld in artikel 13 dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor
te zorgen dat de voorschriften van deze verordening in alle stadia van de productie van
visserijproducten aan boord van het vaartuig worden nageleefd. Daartoe dient hij zelf controles
uit te oefenen die gebaseerd zijn op de volgende beginselen:
a. identificatie van de kritieke punten aan boord aan de hand van de gebruikte
fabricageprocédés;
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het opstellen en uitvoeren van methoden om toezicht en controle uit te oefenen op de
onder a. bedoelde kritieke punten;
c. monsterneming met het oog op analyse in een door de RVV goedgekeurd laboratorium,
met het oog op de controle van de reiniging- en desinfectiemethoden en om na te gaan of
de in de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren neergelegde
normen worden nageleefd;
d. bewaring van schrifteIijke of op onuitwisbare wijze geregistreerde stukken met betrekking
tot de onder a, b en c bedoelde punten, teneinde deze aan de RVV te kunnen voorleggen;
de resultaten van de verschillende controles en tests dienen gedurende tenminste twee jaar
te worden bewaard.
Indien op grond van eigen controles of van andere gegevens waarover de in artikel 13 bedoelde
verantwoordelijke persoon beschikt, gevaar voor de volksgezondheid wordt vastgesteld of kan
worden vermoed dienen, onder officiële controle van de RVV, passende maatregelen te worden
getroffen.
b.

2.

Artikel 15
Verpakken
Visserijproducten moeten aan boord zijn verpakt overeenkomstig de eisen gesteld in bijlage IV van
de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren.
Artikel 16
Opslag
Visserijproducten moeten aan boord worden opgeslagen overeenkomstig de eisen gesteld in bijlage
VI, punten 3 en 4, van de Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren.
HOOFDSTUK V
EISEN BIJ EN NA AANVOER

Artikel 17
Lossen

1.

2.
3.
4.

5.
6.

De voorzieningen voor het lossen en de aanvoer moeten zijn vervaardigd uit materiaal dat
gemakkelijk kan worden gereinigd en moet goed worden onderhouden en schoon zijn.
Bij het lossen en de aanvoer moet besmetting van de visserijproducten worden voorkomen.
Het lossen en de aanvoer moet snel gebeuren.
De visserijproducten moeten direct na lossing worden ondergebracht in een beschermde
omgeving in een vervoermiddel, koelruimte, afslag, groothandelsmarkt of visverwerkend
bedrijf op de, gezien de aard van het product juiste temperatuur en in voorkomend geval met
ijs worden bedekt.
Bij het lossen en de aanvoer mag geen apparatuur worden gebruikt en er mogen geen
handelingen worden uitgevoerd die de eetbare delen van de visserijproducten kunnen aantasten.
in afwijking van het bepaalde in de leden 3 en 4 kan de RVV toestaan dat verse visserijproducten op de kade worden overgeladen in recipiënten die bestemd zijn om onmiddellijk
te worden verzonden naar een erkende inrichting, of een ingeschreven afslag of
gro 0th andelsmarkt .
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HOOFDSTUK VI
SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

1.
2.

3.

De ondernemer moet de nodige maatregelen treffen om aan het bepaalde bij of krachtens deze
verordening te voldoen.
De ondernemer moet er op toe zien dat het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt
nageleefd.
De ondernemer moet aan de RVV vrije toegang verlenen tot het vissersvaartuig teneinde te
kunnen nagaan of aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt voldaan.

Artikel 19
De in deze verordening gestelde regels binden naast een ondernemer mede de bij een ondernemer
werkzame personen, alsmede andere natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze handelingen
verrichten, die bedrijfsmatig in ondernemingen waarvoor het Productschap is ingesteld, plegen te
worden verricht.
Artikel 20
De voorzitter kan, namens het bestuur, na overleg met de voorzitter van de door het bestuur van het
Productschap ingestelde Commissie aanvoeraangelegenheden, nadere regels vaststellen ter uitvoering
van het bepaalde in deze verordening.
Artikel 21
De voorzitter kan, namens het bestuur, na overleg met de RVV, met inachtneming van het bepaalde
in Richtlijn 91/493/EEG en Richtlijn 92/48/EEG, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of
krachtens deze verordening. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een
ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. Een verleende ontheffing kan te allen tijde door
de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken of, na overleg met de RVV, worden
gewijzigd.

Artikel 22

Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn strafbare feiten.
Artikel 23

Krachtens de Verordening gezondheidsvoorschriften vissersvaartuigen vastgestelde regels en andere
besluiten blijven van kracht.
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Artikel 24

1.

2.
3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
De Verordening gezondheidsvoorschriften vissersvaartuigen wordt ingetrokken.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gezondheidsvoorschriften
vissersvaartuigen 2000.

Namens het bestuur van het Productschap,

D.J. Langstraat
voorzitter
H.G. van der Bend
secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij besluit
van 8 maart 2002, nr. TRCJZ/2000/1421 met uitzondering van artikel 20.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening gezondheidsvoorschriften vissersvaartuigen.
In deze verordening zijn de relevante wijzigingen uit de gewijzigde Wet op de Bedrijfsorganisatie
verwerkt.

Bosschap
BOS 3

Verordening Begroting 2002

~

Verordening van het Bosschap van 27 september 2001, houdende de vaststelling van de begroting
van baten en lasten voor 2002. Verordening Begroting 2002
Het bestuur van het Bosschap;
Gelet op artikel 119 van de Wet op de bedrijfsorganisatie:
Besluit:

Artikel 1
De begroting van baten en lasten van het Bosschap voor 2002 is als volgt:
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LBaten

JAAR 2002

i . Heffingen
2. Retributies

I

totaal

I I

729.250

I

I

bestuur

I

product

I

I

arbeid

47.7501

70.4501I

p.m.
636.235

41.O00
88.750

70.450

460.2001

14.6501
700
1.go0
3.200
16.000

611.O501

I

25.185

I

28.800
40.000
55.800
15.250

I

-63.365

Reserve 3 W 2

612.835

~~~

I

29.5001

667.950I
-31.715

120.400I
-31.650

615.400

60.800

583.685

29.150

~

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002

Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Begroting 2002
Zeist, 27 september 2001

P.J .J. M. Mangelmans
voorzitter
R.M.W.J. Nas
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002.

37

700
2.1O0
3.400
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I

t
I

Saldo

31.7501
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I
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