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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Van de redactie
Verniemde SER-site over de Publiebechtelijke Bedrijfsorganisatie
Op 1 oktober 2002 vernieuwt de SER zijn website over de hbliekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie. De SER verwacht hiermee informatie over het toezicht op de
Publiehechlelijke Bedrijfsorganisatie vollediger, toegankelijker, actueler en daarmee
transparanter te hebben gemaakt. U kunt de vernieuwde informatie vinden onder
ww w. ser.nl/overdeser.

Bestuui-ssamenstellingen

Productschap Dranken
Voor de zittingsperiode lopend van 1juli 2002 tot en met 30 juni 2004 zijn benoemd tot lid of
plaatsvervangend lid door:
de Sociteyt der Brouwers: P. Zevenbergen (plv. E.J. Korthals Altes);
de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie, de Nederlandse Vereniging van
Siropenfabrikanten en de Associatie Watercoolers Nederland gezamenlijk: J.A. Snijder
(plv. B.A. Grijpstra);
de Verenging van Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd,
de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken, de
Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en Likeuren en de Vereniging
van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden gezamenlijk:
J.P. Eijkelenkamp (plv. A.Y. van der Meden);
de Vereniging VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van
Gedistilleerde Dranken gezamenlijk: P.M. Blauw (plv. R.P.M. de Kuyper);
de Slijtersunie: mevrouw M. Korendijk-Logt (plv. mevrouw Y. van Asselt);
de CNV BedrijvenBond: mevrouw S. Dijkxhoorn (plv. R.J. Gijsen);
de FNV Bondgenoten: mevrouw J. Bergervoet (plv. T. Wennekers), P. van Stratum
(plv. J. Boekenoogen), B. van Zweden (plv. C. Pepermans);
de Unie: R. van Kesteren (plv. W.H. Segboer).

Commissie voor bier van het Productschap Dranken
Voor de zittingsperiode lopend van 1juli 2002 tot en met 30 juni 2004 zijn benoemd tot lid of
plaatsvervangend lid door:
de Sociteyt der Brouwers: E.J. Korthals Altes (plv. H.A.M. van Deursen, drs. P.A.A.M. Rutten
(plv. mr. J.H.M. Teeuwen), ing. L.A.V.G. van der Stappen (plv. drs. P.J.J.M. Swinkels);
de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden:
J.P. Eijkelenkamp (plv. P.L.M.M. Schraven), J. van der Kolk (plv. G.J.C. Kicheleer);
de Slijrersunie: J.F.Th. van de Ven (plv. mevrouw M. Korendijk-Logt);
de CNV BedrijvenBond: mevrouw S. Dijkxhoorn (plv. R.J. Gijsen), F. Jansen
(W.W. Ramakers);
de FNV Bondgenoten: L. van Beers (plv. vacature), J. Boekenoogen (plv. mevrouw J.
Bergervoet), J.C.A. Couwenberg (plv. vacature), T. Wennekers (plv. vacature).
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Commissie voor3isdranken en waters van het Productschap Dranken
Voor de zittingsperiode lopend van 1juli 2002 tot en met 30 juni 2004 zijn benoemd tot lid of
plaatsvervangend lid door:
de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie: B.A. Grijpstra (plv. ir. P.P. de Ridder),
J.A. Snijder (plv. drs. H.J.L. Philippa);
de Associatie Watercoolers Nederland: A. Olde Scheper (plv. mevrouw mr. C. Riphagen Msc);
de Nederlandse Vereniging van Siropenfabrikanten: ir. H.J.M. Kroft (plv. J.C. Verhorst);
de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden:
J.P. Eijkelenkamp (plv. mevrouw A. Nelck), P.L.M.M. Schaven (plv. R. van Duivendijk);
de FNV Bondgenoten: mevrouw J.A.M. Bergervoet (plv. C.J.M. Pepermans), J. Brocken
(Plv. J.W. Boekenoogen);
de CNV BedrijvenBond: mevrouw S.Y. Dijkxhoorn (plv. R.J. Gijsen) mevrouw A. van Valen
(plv. G.B. Rijzinga);
de Unie: W.H. Segboer (plv. vacature).

Commissie voor gedistilleerd van het Productschap Dranken
Voor de zittingsperiode lopend van 1juli 2002 tot en met 30 juni 2004 zijn benoemd tot lid of
plaatsvervangend lid door:
de Vereniging VNO-NCW: dr.ir. G.G. Berner (plv. mr. M.H. Jansen);
de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken en de
Vereniging van Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd
gezamenlijk: drs. R.P.M. de Kuyper (plv. D. Egeler), M.J. de Witte (plv. mr. R.J.B. Wallast
Groenewoud);
de Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en Liekueren en de
Vereniging van d e Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden:
D.R. Bosma (plv. J.P. Eijkelenkamp);
de Slijtersunie: mevrouw M. Korendijk-Logt (plv. mevrouw T. van Hoven-Wiggers);
de FNV Bondgenoten: mevrouw J.A.M. Bergervoet (plv. J.A.W. Boekenoogen),
C.J .M , Pepermans (J .A,W. Boekenoogen);
de CNV BedrijvenBond: R.J. Gijsen (plv. F. Jansen), mevrouw S.Y. Dijkxhoorn
(plv. W.W. Ramakers);
de Dienstenbond CNV: J.C. Fraase Storm (plv. G.B. Rijzinga).

Commissie voor slijters van het Productschap Dranken
Voor de zittingsperiode lopend van 1juli 2002 tot en met 30 juni 2004 zijn benoemd tot lid of
plaatsvervangend lid door:
de Slijtersunie: mevrouw Y.T. van Asselt-Koster (plv. mevrouw G. van Hoven-Wiggers),
mevrouw M. Korendijk-Logt (plv. vacature);
de FNV Bondgenoten: J.A.W. van Boekenoogen (plv. mevrouw M.H. Hesper-de Haas);
de Unie: R.E. van Kesteren (plv. G.B. Rijzinga).

Produetschap Pluimvee en Eieren
Voor de zittingsperiode 1 september 2002 - 1 september 2004 zijn benoemd tot lid of
plaatsvervangend lid voor de ondernemingen op het gebied van
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DE PLUIMVEEHOUDERIJ, HET FOK- EN VERMEERDERINGSBERDRIJF VAN
PLUIMVEE E N HET KUIKENBROEDBEDRIJF
door LTO-Nederland: W.G.A. Banning (plv. J.C. Lagerwey), P.G.J.J. Boekholt
(plv. H. van Faassen), H.L.W. Jenniskens (plv. J.A. Workamp), J.T.M. Scholten
(plv. G.J. Hospers-Spiegelaar), J.A.M. Wijnen (plv. A.L.J. van Rens);
door LTO-Nederland en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders van de drie Centrale
Landbouw Organisaties (NOP), gezamenlijk: A. Butijn (plv. P.J. Pronk);
door de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders der drie Centrale Landbouw
Organisaties (NOP): J.T. Wolleswinkel (plv. A.E. Spieker.);
door de FNV Bondgenoten: H. van der Meer (piv. vacature);
door de CNV BedrijvenBond: A. Visser (plv. R.J. Gijsen);
DE VERWERKENDE INDUSTRIE EN DE GROOTHANDEL IN EIEREN
door de ,Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVEI): A. van Dijk
(plv. A.T.P.M. Waals), A.D. Goede (plv. vacature), P. Kwetters (plv. F.J. Kwetters);
door de Dienstenbond CNV: C.J. Bartelson (plv. G.B. Rijzinga);
door de FNV Bondgenoten: J. Hendriks (plv. vacature);
DE VERWERKENDE INDUSTRIE EN RE GROOTHANDEL I N PLUIMVEE, WiLD EN
TAMME KONIJNEN
door de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie NEPLUVI:
ir. H.R., Benedictus (plv. vacature), O.R. Storteboom (plv. vacature);
door de Nederlandse Vereniging voor de Handel en Verwerking van Pluimvee, Wild en Tamme
Konijnen (VHVP): P. Poortinga (plv. C.J.J.M. Vermeenen);
door de CNV BedrijvenBond: G.W. Nijhof (R.J. Gijsen);
door de FNV Bondgenoten: vacature (plv. vacature).
DE DETAILHANDEL IN EIREREN EN PLUIMVEE
door de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren: J.P. Ruig (plv. W.J.C. van der Bas);
door de Vereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel: H.H. van der Geest
(plv. P.J.D. van der Woude);
door de PNV Bondgenoten: vacature (plv. vacature).
Tot lid van het Dagelijks Bestuur zijn benoemd:
H.R. Benedictus, A. van Dijk, J. Hendriks, A. Visser en J.T. Wolleswinkel.

Tot plaatsvervangend voorzitter zijn benoemd:
J. Hendriks (eerste plaatsvervanger voor de periode 1 september 2002 tot 1 september 2003);
J.T. Wolleswinkel (eerste plaatsvervanger voor de periode 1 september 2003 tot
1 september 2004);
Het bestuur heeft uit haar midden de volgende leden benoemd tot lid van het
Gemeenschappelijk Secretariaat PVE:
H.R. Benedictus, A. van Dijk, J. Hendriks, A. Visser en J.T. Wolleswinkel.

Productschap Vee en Hees
Voor het resterende deel van de zittingsperiode 1januari 2002 tot en met 3 1 december 2003 is
J.H.W. Roelofs benoemd tot plaatsvervangend lid in het bestuur van het Productschap Vee en
Vlees.
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Verordeningen en besluiten
De Bestuurskamer heeft op 19 september 2002 ingestemd met de besluiten tot vaststelling van
de jaarrekening van:
Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten (2000)
Produktschap voor Zuivel (2001)
Bedrijfschap voor de DetailhandeI in Alcoholhoudende Dranken(2001)
Tevens is goedgekeurd de Verordening van het Productschap voor GedistiIleerde
Dranken tot wijziging van de Verordening vergoeding voorzitter.

Tervisielegging begroting 2003
De algemeen secretaris maakt - gelet op artikel 46, tweede en derde lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, en artikel~4,tweede en derde lid, van het Reglement van Orde - bekend dat
de ontwerpbegroting der inkomsten en uitgaven voor het jaar 2003 ten kantore van de SociaalEconomische Raad, Bemidenhoutseweg 60, te Den Haag voor een ieder ter lezing is neergelegd
en aldaar tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld.

BEDRIJFSLICHAMEN
Bedrijfschap voor tiet HoteI-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en
Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven

Tervisielegging en VerkrijgBaarste l h g ontw erpbegroting 2 003
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 118, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat de ontwerpbegroting voor 2003, met toelichting bij het secretariaat, Baron de
Coubertinlaan 6 te Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De behandeling van de ontwerpbegroting vindt plaats in de openbare bestuursvergadering van
16 oktober 2002.
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Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw
HPA 24

Wvziging IV Verordening HPA aardippelteebt 1997

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 14 maart 2002 tot wijziging van de
Verordening HPA aardappelteelt 1997 (PBO-blad 23.01.98 onder nr. Akk 4)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatieen op de artikelen 2, 3,
16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
Artikel I
De Verordening HPA aardappelteelt 1997 wordt gewijzigd als volgt:
A

In de BIJLAGE onderdeel A vervallen de navolgende zetmeelrassen:
Elkana
Elles
Feska
Kardent
Krometa
Ottena
Prudenta
Stabilo

In de BIJLAGE onderdeel A worden de navolgende zetmeelrassen toegevoegd:
Aveka
Valiant
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Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in
het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met Ijanuari 2003.
Den Haag, 14 maart 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
R.J.M. ten Berge
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij,besluit van
19 september 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij
beschikking van 29 juli 2002, nr. TRCJZ/2002/4114.

TOELICHTING

Met deze wijzigingsverordening vervallen 8 zetmeelrassen van de lijst van toegestane
rassen ten behoeve van de teelt van pootaardappelen voor eigen gebruik onder toezicht van
de Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen en worden 2 zetmeelrassen toegevoegd.
De lijst wordt, teneinde onduidelijkheid te vermijden, in overeenstemming gebracht met de
lijsten die van toepassing zijn op grond van artikel 2, derde lid onderdelen b en c van de
Verordening HPA wratziekte 1999 (gepubliceerd in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie van 24.03.00 onder nummer HPA 1O; wijziging I gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 29.12.00, onder nummer W A 40).
Rassen die vatbaar zijn voor wratziekte (veldrecistentie van minder dan 5) mogen met
ingang van Ijanuari 2003 niet geteeld worden.
De verordening is gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter
voldoening aan artikel 8, eerste lid, van Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement
en de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied
van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de
informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij Richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli
1998 (PbEG L 217).
Den Haag, 14 maart 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
R.J.M. ten Berge
secretaris
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HPA 25

Wijziging III Verordening HPA wratziekte I999

Verordening van het HoofdproductschapAkkerbouw van 14 maart 2002 tot wijziging van de
Verordening W A wratziekte 1999 (PBO-blad 24.03.00 onder nr. HPA 10)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen
2, 3, 4, 16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 7997;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
Artikel I
De Verordening HPA wratziekte 1999 wordt gewijzigd als volgt:
A

Aan BIJLAGE i onderdeel B worden de navolgende rassen toegevoegd:
Fontane
Evita
Ampera
Marlen
Progress
Aveka
Valiant
Starga
Marijke
Gloria
Eigenheimer

B
Aan BIJLAGE 2 onderdeel B worden de navolgende rassen toegevoegd:
Charmante
Dorado
Felsina
Festien
Hansa
Karakter
Lady Rosetta
Louise
Melody
Remarka
Rodeo
Santana
Valentina
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C
Aan BIJLAGE 3 onderdeel B I worden de navolgende rassen toegevoegd:
Fontane
Evita
Ampera
Marlen
Progress
Aveka
Valiant
Starga
Marijke
Gloria
Eigenheimer
Artikel II
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt
voor wat betreft de onderdelen A en B in werking de tweede dag na publicatie. Onderdeel C
treedt in werking per 1januari 2003.
Den Haag, 14 maart 2002

J.H.M. Kienhuis
voorzitter

R.J.M. ten Berge
secretwis
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
19 september 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij
beschikking van 29 juli 2002, nr. TRCJZ/2002/4098.

TOELICHTING
Op basis van de cijfers van het veldresistentie-onderzoek wratziekte worden een aantal
rassen toegevoegd aan de lijsten van toegestane rassen. Rassen kunnen op de lijst worden
geplaatst, zodra na minimaal twee jaar onderzoek (gebied Noordoost-Nederland)
respectievelijk drie jaar onderzoek (gebied Zuidoost-Nederland) is vastgesteld dat het ras
voldoende resistentie heeft.
De verordening is gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter
voldoening aan artikel 8 , eerste lid, van Richtlijn nr. 98/34/EGvan het Europees Parlement
en de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied
van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de
informatiemaatschappij (PbEG L 204),zoals gewijzigd bij Richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli
1998 (PbEG L 217).
Den Haag, 14 maart 2002

J.H.M. Kienhuis
voorzitter

R.J.M. ten Berge
secretaris
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HPA 26

Wijziging IV Verordening HPA wratziekte 1999
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 20 juni 2002 tot wijziging van de
Verordening HPA wratziekte 1999 (PBO-blad 24.03.00 onder nr. HPA 1O)
Het bestuur van Ket Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen
2, 3,4,16, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
Artikel I
De Verordening HPA wratziekte 1999 wordt gewijzigd als volgt:
A
BIJLAGE 2 onderdeel A wordt vervangen en komt als volgt te luiden:

A. Als gebied als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt aangewezen:

De A 67 in Venlo vanaf de grens met Duitstand in westelijke richting tot aan de Zuid
Willemsvaart. De Zuid Willemsvaart in noordelijke richting tot de kruising met de N 265 in
Veghel. De N 265 in noordelijke richting tot Uden. De N 603 in noordelijke richting tot de A
50 in Heesch. De A 50 in noordelijke richting tot de kruising met de Maas. De Maas in
oostelijke richting tot de kruising met de spoorbrug in Mook. Vanaf de spoorbrug de N 271 in
zuidelijke richting tot de Schildersweg in Plasmolen. De Schildersweg in noordelijke richting
tot de Bosweg langs Sint Jansberg. De Bosweg langs Sint Jansberg tot aan de grens met
Duitsland. De grens met Duitsland in zuidelijke richting tot aan de A 67 in Venlo.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 20 juni 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter

R.J.M. ten Berge
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
19 september 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij
beschikking van 18 juli 2002, nr. TRCJZ/2002/7310.
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TOELICHTING
In 2001 zijn er in Zuid-Nederland twee nieuwe besmettingen van wratziekte fysio 1 buiten
het kerngebied gevonden.
Om de gevolgen van de aanwezigheid van de wratziekteschimmel in het gebied te
beperken, wordt het kerngebied in Zuidoost-Nederland uitgebreid. Daarmee wordt beoogd
de ziekte te beheersen, terwijl een indirect effect kan zijn dat de ziekte zich niet verder
verspreidt.
In het kerngebied is het alleen toegestaan aardappelrassen met een veldresistentie van 6 of
hoger te telen, zoals opgenomen op de rassenlijst in bijlage 2.

Bij het aantreffen van nieuwe vondsten van wratziekte fysio Iop zandgrond in ZuidNederland, wordt met ingang van het volgende teeltjaar het kerngebied uitgebreid of een
nieuw kerngebied vastgesteld in een straal van 1O kilometer om de besmetting. Het gebied
wordt logisch afgebakend, dat wil zeggen langs wegen en zodanig dat de afstand tot de
besmetting nooit kleiner is dan 10,kilometer.
ingevolge artikel 3, eerste lid, va6 de verordening is de voorzitter, namens het bestuur
bevoegd bij besluit gebieden aan te wijzen. Op deze wijze kan doeltreffend op het
aantreffen van nieuwe vondsten gereageerd worden.
De verordening is gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter
voldoening aan artikel 8, eerste lid, van Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement
en de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied
van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de
informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij Richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli
1998 (PbEG L 217).
Den Haag, 20 juni 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
R.J.M. ten Berge
secretaris
Productschap Pluimvee en Eieren

PPE 38

Besluit tot wijziging van het Vergoedingenbesluit Mjcoplasma Gallisepticum 1993 (2002-1)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee e n Eieren heeft,
gelet op artikel 8 en artikel 9, lid 2 van de Verordening produktie van en handel in broedeieren
en levend piuimvee I992 ,
op 12 september 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

m
Het Vergoedingenbesluit Mycoplasma Galtisepticum 1 993 wordt als volgt gewijzigd:
A.

In artikel 2, tweede lid wordt "moederdieren" vervangen door: ouderdieren;

B.

In artikel 2, tweede lid wordt "per moederdier" vervangen door: per dier;

C.

Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
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Dit besluit kan worden aangehaald ais "Besluit tot wijziging van het Vergoeding enbesluit
Mycoplasma Gallisepticum 1993 (2002-1)".

Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in
werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers
voorzitter

S .B.M. Jongerius
secretaris

M e t deze wijziging van het Vergoedingenbesluit worden de waardetabellen bij het
Vergoedingenbesluit M g aangepast aangezien de waarde in de oude tabel niet meer
overeenkwam met de bedrijfseconomische waarde die ouderdieren in de praktijk hebben.
Mede in dat verband is de leeftijd waarbij een vergoeding wordt gegeven verlengd v a n 55
weken naar 60 weken (vleesrassen), respectievelijk 65 weken (legrassen).
Voorts geeft de nieuwe waardetabel de waarde per individueel ouderdier {zowel hennen als
hanen) aan, terwijl o p basis van de oude waardetabel alleen voor hennen (moederdieren) een
vergoeding werd gegeven. M e t name in de opfokfase, waar hennen en hanen gescheiden
worden opgefokt, kon met de oude waardetabellen voor het ruimen van een besmet koppel
hanen geen vergoeding worden gegeven, Met de nieuwe waardetabellen die zowei voor
hennen als hanen gelden, is daarin voorzien.

Zoetermeer, 12 september 2002

J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
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,

Waardetabel ouderdieren vleesrassen (sept. 2002)

"1

Het lagere bedrag is van toepassing als de dieren nag op het opfokbedrijf aanwezig
zijn en het hogere bedrag is van toepassing als de dieren al zijn overgeplaatst van het
opfokbedrijf naar het productiebedrijf.
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Leeftijd

"1

Waarde

I

Leeftijd

I

Waarde

Het lagere bedrag is van toepassing als de dieren nog op het opfokbedrijf aanwezig
zijn en het hogere bedrag is van toepassing als d e dieren al zijn overgeplaatst van het
opfokbedrijf naar het productiebedrijf.
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PPE 39

Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken Verordeninghandebnormen slachtpluimvee PPE 1999
Het bestuur van het Productschap Pluimvee e n Eieren heeft,
gelet op artikel 8, derde lid van de Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999,
op 1 2 september 2002 vastgesteld het navolgende

BES LUIT

Artikel 1
1.

2.

Indien de Algemene In'spectiedienst overtreding van het bij of krachtens de
Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999 bepaalde constateert, is de
Algemene Inspectiedienst bevoegd een berechting srapport ten behoeve van een
tuchtrechtelijke procedure op te maken.
Berechtingsrapporten van de Algemene Inspectiedienst zoals bedoeld in het
voorgaande lid, kunnen door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren
aan het tuchtgerecht van dit productschap worden aangeboden.

Artikel 2

1.

Dit bestuit kan worden aangehaald als: Besluit aanbrenging tuchtrechtzaken
Verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999.

2.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en
treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers
voorzitter
S .B.M. Jongerius
secretaris
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TOELICHTING BESLUIT AANBRENGING TUCHTRECHTZAKEN VERORDENING
HANDELSNORMEN SLACHTPLUIMVEE PPE 1999
Ten behoeve van de naleving van het bij of krachtens de Verordening handelsnormen
siachtpluimvee PPE 1 9 9 9 bepaalde kan het tuchtgerecht van dit productschap worden
ingeschakeld (artikel 9 van deze verordening). Dit tuchtgerecht is gelet op de wet op de
bedrijfsorganisatie en de wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie bij verordening
(verordening tuchtrechtspraak Produktschap Pluimvee en Eieren) ingesteld.
H e t is voor de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij mogelijk om berechtingsrapporten op te stellen indien overtreding van de
verordening handelsnormen slachtpluimvee PPE 1999 wordt geconstateerd. Deze
berechtingsrapporten kunnen aan h e t productschap worden toegezonden. De Voorzitter van
het productschap is bevoegd zaken bij h e t tuchtgerecht aanhangig te maken.

Zoetermeer, 12 september 2002

J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M.Jongerius
secretaris
Productschap Vis

VIS 39

Verordening bestemmingsheflng onderzoekjonds aanvoersector 2002
Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en op artikel 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 27
september 2001 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
: Productschap Vis;
Productschap
Bestuur
: het bestuur van het Productschap;
: de voorzitter van het Productschap;
Voorzitter
Commissie aanvoeraangelegenheden : de commissie ingesteld door het bestuur
voor het adviseren over aangelegenheden
.betreffende de aanvoer;
: een natuurlijke of rechtspersoon die een
Ondernemer
onderneming drijft waarvoor het Productschap is
ingesteld;
: alle door uitoefening van de zee- of kustvisserij, in de
Vis
zin van artikel 1, vierde lid, van de Visserijwet 1963,
verkregen soorten vis, schaal- of schelpdieren en alle
door uitoefening van de IJsselrneervisserij verkregen
soorten vis, een en ander met uitzondering van mosselen, oesters, kokkels, spisula, strandschelpen,
zwaardscheden, mesheften en nonnetjes
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Mosselen
Oesters
Kokkels
Spisula
Strandschelpen
Zwaardscheden en
Mi-n
-~
Nonnetjes
Aanvoerder
Onderzoekfonds aanvoersector

schelpdieren van het geslacht mytilus of het geslacht
perna;
schelpdieren van de soort Ostrea edulis of de soort
Crassostrea gigas;
schelpdieren van de soort Cerastodem edule;
schelpdieren van de soort Spisula substmncata of de
soort Spisula solidu;
schelpdieren van de soort Spisula Spp.;
schelpdieren van de soort Ensis Spp. ;
schelpdieren van de soort Macoma balthica.
een ondernemer die vis aanvoert;
het fonds ingesteld krachtens artikel 1, eerste lid, van
de Verordening onderzoekfonds aanvoersector;
de Heffmgsverordening 2002.

Heffingsverordening
2. Voor de toepassing van het bepaalde in deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het
tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gelaegen.

Artikel 2

1. Een aanvoerder die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig vis aanvoert is aan

het Productschap, ten behoeve van het Onderzoekfonds aanvoersector, een heffuig
verschuldigd van:
a. 0,s promille van de waarde van de aangevoerde vis;
b. 4 promille van de waarde van de aangevoerde kokkels;
c. 6 promille van de waarde van de aangevoerde spisula, strandschelpen, zwaardscheden
mesheften, en nonnetjes.
2 . De ondernemer die oesters verhandelt is aan het Productschap, ten behoeve van het
Onderzoekfonds aanvoersector, een heffing verschuldigd van 6 promille over de omzet, zoals is
bepaald in artikel 4a, derde lid, van dF Heffingsverordening 2002, welke hij het afgelopen
seizoen heeft gerealiseerd.
3. De ondernemer die één of meer oesterpercelen in eigendom heeft edof huurt is aan het
Productschap, ten behoeve van het Onderzoekfonds aanvoersector, een heffing verschuldigd van
€ 3,15 per hectare per oesterperceel per kalenderjaar.
4. De ondernemer die in het bezit is van een visvergunning voor vrije gronden is aan het
Productschap, ten behoeve van bet Onderzoekfonds aanvoersector, een heffing verschuldigd van
€ 270,- per visvergunning voor vrije gronden per kalenderjaar.
5. De ondernemer die in het bezit is van een vergunning voor de mechanische kokkelvisserij is aan
het Productschap, ten behoeve van het Onderzoekfonds aanvoersector, een heffmg verschuldigd
van:
a. € 344,- per vergunning per kalenderjaar voor de mechanische kokkelvisserij in de
Westerschelde;
b. € 818,- per vergunning per kalenderjaar voor de mechanische kokkelvisserij in de overige
Nederlandse wateren.
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6. Indien de ondernemer als bedoeld in het derde en vierde lid zowel één of meerdere percelen in
eigendom heeft en/of huurt, als ook over een visvergunning voor vrije gronden beschikt wordt
de ondernemer:
a. vrijgesteld van de heffing als bedoeld in het derde lid onder de voorwaarde dat het bedrag
aan heffing op grond van deze bepaling lager is dan het bedrag aan heffing als bedoeld in
het vierde lid;
b. vrijgesteld van de heffing als bedoeld in het vierde lid onder de voorwaarde dat het bedrag
aan heffing op grond van deze bepaling lager is dan het bedrag aan heffing als bedoeld in
het derde lid.
.
7. De heffing als bedoeld in het derde en vierde lid bedraagt per kalenderjaar maximaal
€ 610,-.
8. a. De waarde van de aangevoerde vis, als bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Heffmgsverordening 2002.
b , De waarde van de kokkels, spisula, strandschelpen, zwaardscheden, mesheften en
nonnetjes, als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, wordt vastgesteld overeenkomstig
het bepaalde in artikel 9 van de Heffingsverordening 2002.

Artikel 3

Het bestuur stelt geen heffing, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, vast dan nadat het bestuur de
Commissie aanvoeraangelegenheden heeft gehoord.

Artikel 4

Met betrekking tot de door de aanvoerder te verstrekken gegevens ten behoeve van de vaststelling
van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing, is het bepaalde in de artikelen 11 en 12
van de Heffingsverordening 2002 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

Met betrekking tot de betaling van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing is het
bepaalde in de artikelen 13, 15, 17 en 18 van de Heffmgsverordening 2002 van overeenkomstige
toepassing.
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Artikel 6

De bij of krachtens deze verordening gestelde regels binden naast degene die een onderneming
drijft waarvoor het Productschap is ingesteld, mede de bij deze ondernemingen werkzame
personen, alsmede alle andere natuurlijke of rechtspersonen voor zover deze handelingen
__ .- die bedrijfsmatig
.
in de ondernemingen waarvoor het Producgchap is ingesteld, plegen
verrichten,
te worden verricht.
Artikel 7

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, nadere regels vaststellen ter uimoering van het
bepaalde ten aanzien van:
het vaststellen van de heffrng als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van deze verordening;
het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;
de betaling, als bedoeld in artikel 5 van deze verordening;
het in rekening brengen van voorschotbedragen, als bedoeld in artikel 5 van deze
verordening.
3. De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen of groepen van gevallen,
vrijstelling of ontheffing verienen van het bepaalde in artikel 2, 3, 4 en 5 van deze
verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een
vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling
of ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken.

Artikel 8

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
2 . De Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2001 wordt ingetrokken,

behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffingsbedragen.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds
aanvoersector 2002.
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
19 september 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij
beschikking van 13 augustus 2002, nr. TRCJZ/2001/14216.
19

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds
aanvoersector 2001. De Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een
besternmingsheffing is opgenomen jaarlijks moeten worden vastgesteld. De onderhavige
verordening betreft het heffmgsjaar 2002. De Commissie aanvoeraangelegenheden heel? positief
geadviseerd omtrent de hoogte van de heffingen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.
In de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2002 wordt een heffing
opgelegd aan aanvoerders, welke heffing ten goede komt aan het onderzoekfonds aanvoersector
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten voor onderzoek (op o.a. sanitair gebied)
en Ontwikkeling overeenkomstig het bepaalde in de Communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (PbEG 1996 C 45/51 en de Richtsnoeren voor het
onderzoek van de steunmaatregelen van de Staten in de visserij- en aquacultuursector (PbEG 2001
C 19/7).
Het onderzoekfonds aanvoersector is ingesteld middels de Verordening onderzoekfonds
aanvoersector en de middelen van dit fonds worden aangewend voor het bevorderen van
onderzoek, in de meest ruime zin van het woord, ten behoeve van de aanvoer van vis. De
onderzoeken hebben een collectief karakter en worden veelal uitgevoerd door het Nederlands
Instituut voor Visserijonderzoek {RIVO). De resultaten van de onderzoeken zijn van belang voor de
aanvoersector. Betrokkenen kunnen er kennis van nemen en er op voet van gelijkheid gebruik van
maken. Voor het overige wordt verwezen naar het jaarverslag en het financieel verslag van het
Productschap Vis. Daar de aanvoersector overwegend bestaat uit mkb-ondernemingen is voor
financiering van collectief onderzoek geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag.
De kosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van de besternmingsheffingen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.
De bestemmingsheffingen zijn voor het jaar 2002 vastgesteld in Euro, aangezien per I januari 2002
de geldeenheid gulden ( f ) wordt vervangen door de geldeenheid Euro ( E ). Uitgangspunt is de

omrekening volgens de op Europees niveau vastgestelde koers (1 euro = f 2,20371). Waar
mogelijk zijn de bestemmingsheffingen afgerond op hele eurocenten of hele eurobedragen.
De bestemmingsheffingen zijn, behalve de aanvoerheffing die een aanvoerder over de aangevoerde
kokkels moet betalen, ongewijzigd gebleven ten opzichte van het jaar 2002.
Een aanvoerder die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig kokkels aanvoert, is aan het
Productschap een heffkg-verschuldigd van 4 promille van de-waarde van de aangevoerde kokkels.
Uitgaande van een gelijkblijvende forfaitaire waarde voor een kilo kokkels, betekent dit in de
praktijk dat de heffingsopbrengst sterk afhankelijk is van de totale hoeveelheid kokkels die wordt
opgevist.
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Momenteel is vanwege de lage inkomsten niet genoeg geld aanwezig in het onderzoekfonds voor de
kokkels om vanaf 2001 de jaarlijkse sanitaire monitoring (ter uitvoering van het bepaalde in
Richtlijn 9 1/492 en de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren) te
bekostigen. Bij berekeningen wordt uitgegaan van een gemiddelde aanvoer (gebaseerd op de
aanvoergegevens van de jaren 1993 tot en met 2000) per jaar van f 4.000 ton kokkelvlees uit de
Waddenzee en f 500 ton uit de Westerschelde. Op basis van deze vangstverwachtingen zal, bij
gelijkblijvende kosten voor het sanitair onderzoek, het tekort in het fonds voor de kokkels eind
2002 meer dan
45.500,- bedragen.
De jaarlijkse kosten van de verplichte sanitaire monitoring worden in de huidige situatie alleen
gedekt bij een aanvoer van meer dan 7.000 ton kokkelvlees. Deze hoeveelheid aanvoer van kokkels
kan echter nooit gegarandeerd worden. Het is dan ook noodzakelijk dat het heffmgssysteem op dit
punt wordt aangepast. In artikel 2, eerste lid, onder c worden 2 heffigsgrondslagen toegevoegd.
Momenteel zijn er in totaal 48 (waarvan 11 voor de Westerschelde) vergunningen voor de
mechanische kokkelvisserij. Er wordt jaarlijks per vergunning een vast tarief betaald. Dit tarief
moet ook betaald worden als er geen aanvoer is. Er wordt vanuit gegaan dat de jaarlijkse vaste
inkomsten 75 % van de jaarlijkse vaste lasten van de sanitaire monitoring bedragen. De hoogte van
het vaste bedrag wordt per vergunning voor de Waddenzee, ûosterschelde, of Voordelta
vastgesteld op € 818,-. De hoogte van het vaste bedrag wordt per vergunning voor de
Westerschelde vastgesteld op € 344,-.
Uitgegaan. wordt van de gemiddelde aanvoer van kokkels, zodat de begrote heffingsopbrengst voor
de kokkels jaarlijks f € 62.600,- zal bedragen. Met de financieringsruimte die ontstaat bij een
gemiddelde aanvoer kan het verlies dat nu wordt opgebouwd langzaam weggewerkt worden en kan
ingespeeld worden op een stijging van de kosten van de sanitaire monitoring.
De totaal begrote baten van de bestemmingsheffmgen, zoals in de begroting opgenomen onder de
functie Product, bedragen voor het jaar 2002 € 368.400,-.
De heffingen in deze verordening zijn ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de C o m i s s i e van de Europese Gemeenschappen.
De twee nieuwe lieffingsgrondslagen in artikel 2, eerste lid onder c, worden conform artikel 88,
derde lid, van het EG-Verdrag bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen aangemeld.
Namens het bestuur van het Productschap,
D .J. Lan gstraat
voorzitter

H.G. van der Bend
secretaris
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Produktschap Zuivel

PZ 15

Verovdening bot wijziging (1) van de Zuivelverordening 2000,Begroting van baten en lasten
voor 2001
Verordening van het Productschap Zuivel van 17 april 2002 t o t wijziging van de Zuivelverordening 2000,
Begroting van baten en lasten voor 2001
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 119 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel I
De Zuivelverordening 2000, Begroting van baten en lasten voor 2001 wordt gewijzigd als volgt:
x fl. 1 .o00
JAARREKENING 2001
rotaaf
IBestuur
I Markt Product Arbeid Medebewind
en Dienst
I

Totaal van de baten

I

1

I

I

I

I 1

I

BATEN
1 Heffingen
2 Diensten aan derden
3 Rente
4 Vergoeding medebewind
5 Overige baten

I

147.81 6
6 0-8
4.275
14.468
3.848

491
603
1.266
O
2.644

24.838 122.057
O
5
2.917
91
O
O
O
111

425
O
O
O
O

5
O
O
14.468
1.093

171.015

5.004

25.046 124.974

425

15.566

15.962
234
1 .o47
2.165
151
56.672
3.460
100.892
180.582

1.895
81
291
206

2.447
606
37
26
128
26
507
69
9
46
24.548 31.657
344
449
O 91.342
28.019 124.223

196
9
8
24
7
'i66
15
O
425

28.019 124.223

425

10.818
81
594
1.359
5
O
2.389
O
15.246
3 20
15.566

752

U

O

22.193
22.950

O

O

O

O

i

LASTEN
1 Voorzitter en personeel

2 Reis-, verblijf-, en representatie

3 Huisvestingskosten
4 Bureaukosten
5 Vergaderkosten
6 Subsidies
7 Diensten door derden
8 Overige lasten
Subtotaal
9 Interne overboeking
Totaal van de lasten
Saldo
Reserve per O 1 -01-2001

180.582
-I- 9.567

46.962
37.394

83
300
263
9.550
12.670
-J- 320
12.350
-I-

7.346 -I- 2.973

21.507
14.161

3.257
283

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Amersfoort, 17 aprfl 2002

G. van den Berg
voorzitter

F. Beekman
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaa-Economische Raad bij besluit van
19 september 2002.
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Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel
HBD 11

Verordening van het Hoofdbed-ijfichap Detailhandel van 28 augustus 2002, houdende
wijziging van de Vepordening Arbeidsvoorwaarden Detailhandel

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op artikel 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Alsmede gelet op artikel 6, eerste lid, onder e, van de Instellingsverordenig
Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Besluit:

ARTIKEL I
In de Verordening arbeidsvoorwaarden voor de detailhandel van 26 juni 1996
(Vb.Bo.26.7.96nr. 42, Det.2), laatstelijk gewijzigd bij verordening van 26 september
2001 (Vb.Bo.26.10.02 nr. 47, HBD 11) worden de navolgende wijzigingen
aangebracht:

A
Artikel 5 , vierde en vijfde lid, worden gewijzigd als volgt:
Het Loon van de werknemer, dat hoger ligt dan het loon volgens de voor
4.
hem geldende loonschaal, wordt met ingang van 1 oktober 2002 verhoogd
met 3,6%. Deze verhoging geldt niet voor werknemers die zijn ingedeeld in
functiegroep I en die recht hebben op het wettelijk minimum loon.
5.

Voor werknemers in een onderneming aan wie generiek in de periode 1
januari 2002 tot en met 30 september 2002 een loonsverhoging is toegekend,
kan deze verhoging in mindering worden gebracht op de verhoging als
bedoeld in het vierde lid. Indien die loonsverhoging in deze periode hoger
was dan 3,6%, zal deze niet neerwaarts worden bijgesteld.

B
De loonschalen opgenomen in de bijlage, genoemd in artikel 5, lid 1, worden
gewijzigd als volgt:
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Bijlage 1
Loonschalen per i oktober 2002 in euro's
Behorende bij de Verordening Arbeidsvoorwaarden voor de Detailhandel
Loonschalen per week, ingaande op 1 oktober 2002 in euro's
Groep
Groep
Groep
leeftijd/
Functiejaar
I
II
nl
16
17
18
19
20
21
22

98,05
112,30
129,35
149,25
174,80
206,lO
241,65

101,63
116,55
134,36
155,03
18 1,43
214,17
250,91

2310
I1
I2

284,25

295,12
299,70
305,70

/3
I4

138,37
159,61
186,60
220,47
258,37
303,73
3 10,û4
316,35
322,69

Groep

Groep

Iv

V

192,34
226,22
265,26

199,23
233,61
272,73

3 12,33

3 1931
327,85

320,37
m,42
3 36,45
343,18

Loonschalen per maand, ingaande op 1 oktober 2002 in euro's
leeftijd/
Groep
Groep
Groep
functiejaar
I
11
m
16
17
18
19
20
21
22

424,95
486,55
560,45
646,70
75735
893,05
1.047,05

441,53
505,25
5 8 2 , ~ 59834
67 1,76
69 1,27
786,59
809,55
927,25
954,24
1.087,44 1.119,02

23/0
/1
12
I3
/4

1.231,80

1.279,2 1
1.298,73
1.324,70
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1.3 16,53
1.342,94
1.369,92
1.397,32

Groep

Iv

335,88
344,49
351,38

Groep
V

832,52
981,23
1.150,60

863,52
1.0 1 2 3 1
1.181,60

1.353,85
1.387,72
1.422,17
1.457,77
1.486,92

1.384,84
1.419,30
1.454,90
1.49 1,O7
1.520,89

Loonschalen per 4 weken, ingaande op 1 oktober 2002 in euro's
leeftijd/
Groep
Groep
Groep
Functiejaar
I
II
m

16
17
18
19
20
21
22

392,20
449,20
5 17,40
597,OO
699,20
824,40
966,60

406,52
466,20
537,44
620,lO
725,73
856,66
1.003,62

2310
/1
/2
13

1.137,OO

1.180,46
1.19832
1.22231

/4

Groep

Groep

N

V

553,48
638,46
746,41
881$8
1.033,48

769,37
904,86
1.061,03

796,92
934,42
1.090,91

1.214,93
1.240,15
1.265,40
1.290,77
0,OO

1.249,31
1.28130
1.3 13,69
1.345,79
1.372,74

1.279,22
1.3 11,40
1.343,52
1.377,97
1.405,53

'

N.B.: 1 In de loonschalen gaat het om bruto lonen
2 De lonen van Groep I zijn de geldende wettelijke minimum lonen.
In de tabel zijn de wettelijke minimum lonen per 1 juli 2002 opgenomen.

ARTIKEL II
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2002.

Den Haag, 28 augustus 2002
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
19 september 2002.
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Toelichting
De VAD is een restregeling voor die branches en ondernemingen waarvoor nog geen
privaatrechtelijk tot stand gekomen CAO geldt. Het aantal CAO’S in de detailhandel
groeit nog steeds maar zolang nog niet alle werknemers in de detailhandel onder de
CAO vallen, blijft de VAD vooralsnog een aanvullende functie vervullen.
Per i juli 1999 is de Wet op de bedrijfsorganisatie gewijzigd. In het overgangsrecht
(artikel X W , derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie) is geregeld dat
verordeningen vastgesteld voor 1 juli 1999, per 1juli 2003 vervallen. De VAD is in
1996 vastgesteld. Deze verordening vervalt derhalve per 1 juli 2003. Alleen als vóór
1 juli 2003 een geheel nieuwe Verordening Arbeidsvoorwaarden Detailhandel wordt
vastgesteld blijven de arb,eidsvoorwaarden,vastgesteld bij verordening, van kracht.
Het voorstel tot wijziging van de loonschalen van de Verordening
Arbeidsvoorwaarden Detailhandel is het resultaat van het overleg tussen sociale
partners in de detailhandel. Het voorstel betreft een loonsverhoging van 3,6% per
1 oktober 2002 van de loonschalen in ae VAD en van de daarboven feitelijk
uitbetaalde (bruto) lonen. De vorige aanpassing vond plaats op 1 oktober 200 1. Het is
denkbaar dat sommige werkgevers niet op de onderhavige VAD-wijziging hebben
gewacht en al eerder zijn overgegaan tot een algemene loonsverhoging voor hun
werknemers. Om te voorkomen dat daar bovenop per 1 oktober 2002 nog een 3,6%
loonsverhoging zou moeten worden toegepast, is in artikel 5, lid 5, bepaald dat de
eerdere verhoging in mindering kan worden gebracht op de thans voorgeschreven
loonsverhoging. Mocht over de toepassing van deze bepaling tussen een werkgever
en een werknemer discussie ontstaan, dan kan ingevolge artikel 23, tweede lid, aan
de Kleine Commissie VAD om uitleg worden gevraagd.
Den Haag, 28 augustus 2002
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
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Verordening van hc Bedrijfschap voor de Dt ailhandel in Alcoholhoudende Dranken It va: stelling van de wijziging van de begroting van baten en lasten over 2001 .
Het bestuur van het: Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken.
Gelet op artikel 119; van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
De begroting van baten en lasteh van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken over 2001 wordt als volgt:

I
I

JAAR 2001

'oiaal

&I

leneraal

BATEN
1. Heffingen

ITotaal

I

Bestuur

Bestuur

Markt

eneraal

Markt

I Prod. En I Prod. En
I Dienst I Dienst

fl.
I
71.3721

e

----II

2.Retributies
3. Diensten aan derden
4. Rente
5.Vergoeding opgedr.taken
6.Niet bestede subsidies

fl.

----

+
Arbeid

I

----I

----

7.73:
- _* -

=I=
70.805

I

I

103.805 228.757

1. Voorzitter/Pers.kosten
2.Reis-, verbtijf- en
repr. Kosten
3. Huisvestingskosten
4. Bureaukosten
5. Vergaderkosten
6.Subsidies
7.Diensten door derden
B. Overige lasten
subtotaal
9.Interne overboekingen
Totaal van de lasten
Saldo
Reserve 01/01
Reserve 31/12

Alg.
Belan

8.623
2.955
6.838
9.291

---

19.002
6.511
15.069
20.475

__--

43.904
46.5121 102.500I
221.928 489.065

50.61
50.61

65.4511
69.959
I

111.5341

294.395) 648.7621

75.389) 166.1361 178.07

I

--__

69.959

90.207

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2001

Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening wijziging Begroting 2001

Schiedam, 24 juni 2002
B.A.H. van Zweden
secretaris

C.A.W. Ultee
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaai-Economische Raad bij besluit van
19 september 2002.
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