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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
MEDEDELINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE

Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische
Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende
organisatie schriftelijk bedenkingen aanvoeren tegen de in dit Mededelingenblad gepubliceerde
ontwerpverordening.
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
Verordeningen en besluiten

Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie
De Bestuurskamer heeft op 2 november 2006
de Verordening vergoedingen voorzitters en
bestuursleden Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel 2006 goedgekeurd.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Bestuurskamer van de SociaalEconomische Raad, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag.
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VERORDENINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE
Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie
Tegen een besluit tot goedkeuring van een begroting of een herziene begroting van een
bedrijfslichaam kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Pluimvee en Eieren
PPE 35

Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2006
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 13 april 2006 tot
aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, de
Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, de Verordening
hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, de Verordening technische eiproducten 2003
(PPE), de Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003, de
Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, de Verordening registratie en verstrekking
van gegevens (PPE) 2003, de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, de
Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 en de Verordening aanduiding bijzondere
slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004 van het Productschap Pluimvee en Eieren (Besluit
aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2006).
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 7, eerste lid, van de
Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, artikel 6, eerste lid, van de
Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, en artikel 7, eerste lid,
van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, artikel 4, eerste lid, van de
Verordening hygiënevoorschriften eieren 2005, artikel 6 van de Verordening technische
eiproducten 2003 (PPE), artikel 10 van de Verordening productie van en handel in broedeieren
en levend pluimvee 2003, artikel 13, eerste lid, van de Verordening welzijnsnormen
vleeskalkoenen 2003, en artikel 10 van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens
(PPE) 2003, artikel 10, eerste lid, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE)
1 aanduiding bijzondere slachtpluimvee2005 en artikel 12, eerste lid, van de Verordening
houderijsystemen (PPE) 2004;
Besluit:
Artikel 1
1.

De volgende personen, als controleur werkzaam bij de Stichting Controlebureau voor
Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Zeist, worden belast met het
houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordeningen
genoemd in het tweede lid:
a.
dhr. H.J.G. Altena, geboren op 28 april 1950 te Vriezenveen;
b.
mw. P.A.M. Barten-Maas, geboren op 1 februari 1966 te Lieshout;
c.
mw. H.G. Dekker, geboren op 14 juni 1964 te Holten;
d.
dhr. A.C.A. Haazen, geboren op 19 augustus 1953 te Asten;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

dhr. R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsendorp;
dhr. H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Hardenberg;
dhr. T.F.M. Loeffen, geboren 8 augustus 1964 Groesbeek;
mw. A.F. Mellema, geboren op 27 november 1972 te Groningen;
dhr. G.J. van Noord, geboren op 13 juni 1965 te Dwingeloo;
dhr. P. van Noord, geboren op 6 september 1975 te Hoogeveen;
dhr. W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel;
dhr. H.P.F.H. Stals, geboren op 22 februari 1959 te Weert;
dhr. A.C.J.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot.

2.

De personen genoemd in het eerste lid zijn belast met het houden van toezicht op de
naleving van de volgende verordeningen en daarop gebaseerde besluiten:
a.
Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999;
b.
Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999;
c.
Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999;
d.
Verordening hygiënevoorschriften eieren 2005;
e.
Verordening technische eiproducten 2003 (PPE);
f.
Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee
(2003);
g.
Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003;
h.
Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003;
i.
Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
j.
Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE)
2004.

3.

De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs,
te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op
naam gestelde lastgeving.

Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2004 en het Besluit aanwijzing
toezichthouders Verordeningen (PPE) 2005 worden ingetrokken.
Artikel 3
1.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen
(PPE) 2006.

2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening
van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 april 2006
J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris.
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de
Minister van Justitie bij beschikking van 2 november 2006, nr. TRCJZ/2006/1368.
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TOELICHTING BIJ HET BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS
VERORDENINGEN (PPE) 2006
Met de wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie van 1 juli 1999 (Staatsblad 1999, 254)
zijn bedrijfslichamen zelf verantwoordelijk gemaakt voor de handhaving van hun
verordeningen. Met het oog daarop zijn de mogelijkheden voor toepassing van het tuchtrecht
uitgebreid bij de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 (als opvolger van de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie van 16 september 1954, Staatsblad 417) die per 1 april 2004
van kracht is geworden.
Voor het toezicht op de naleving van verordeningen is in artikel 104, derde lid, van de Wet op
de bedrijfsorganisatie (in werking getreden per 1 januari 2003, Staatsblad 2002, 642) aan
besturen van bedrijfslichamen de bevoegdheid gegeven personen aan te wijzen die zijn belast
met het toezicht. Bevoegdheden en verplichtingen van toezichthouders zijn neergelegd in
afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
Met de Handreiking ten behoeve van aanwijzingsbesluiten toezichthouders tuchtrecht van
25 juni 2004 van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is, mede
namens de Minister van Justitie, uiteengezet aan welke voorwaarden de aanwijzingsbesluiten dienen te voldoen.
De toezichthouder speelt een rol in de fase voorafgaand aan het aanbrengen van een zaak bij het
tuchtgerecht. De toezichthouder is degene die de overtreding van het voorschrift waarop een
tuchtrechtelijke maatregel staat constateert en een berechtingsrapport opmaakt. De voorzitter
van het schap brengt zaken aan bij het Tuchtgerecht PPE door middel van een schriftelijke
verklaring en onder bijvoeging van de op de zaak hebbende bescheiden, waaronder het
berechtingsrapport.
Het toezicht wordt, gelet op de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid, niet door medewerkers
uitgeoefend die in dienst zijn van het productschap, maar door medewerkers van de, van het
productschap onafhankelijke, Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten
(CPE). De personen die de toezichthoudende functie uitoefenen mogen geen belangen hebben in
de pluimveehouderij. Slechts een weergave van geconstateerde feiten zal in de vorm van een
berechtingsrapport worden opgesteld. De voorzitter van het productschap brengt een zaak aan,
onder bijvoeging van het door CPE opgestelde berechtingsrapport, ter verdere beoordeling aan
het tuchtgerecht van het PPE. Vervolgens kan het tuchtgerecht zich buigen over de aangebrachte
zaak en een uitspraak hierover doen. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven kan
beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van het tuchtgerecht.
Het CPE is een Stichting, opgericht in 1962, met als doel door middel van het uitoefenen van
toezicht uitvoering te geven aan bij Europese Unie en nationale regelgeving ten aanzien van
eieren, pluimvee en pluimveevlees gestelde voorschriften. Het bestuur van de stichting bestaat
uit ten minste acht en ten hoogste tien leden waarvan de voorzitter door de Minister van LNV is
benoemd. Andere bestuursleden zijn voorgedragen door de Algemene Vereniging van
Eierhandelaren (vier), de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders van de Drie Centrale
Landbouworganisaties (twee), de Dierenbescherming (één), het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (één) en de Stichting Steun aan de Belangengroep Rechten voor al wat
leeft (één). De Minister van LNV beoordeelt het jaarverslag van het CPE en een
vertegenwoordiger van het ministerie van LNV is bij de bestuursvergaderingen van het CPE
aanwezig. Het productschap heeft geen bemoeienis met het CPE, anders dan een contractuele
verbintenis waarin de opdracht tot controlewerkzaamheden is opgenomen.
Het CPE verricht sinds 1988 controlewerkzaamheden op basis van regelgeving van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarnaast verricht het CPE
sinds 1989 controlewerkzaamheden voor het Productschap Pluimvee en Eieren inzake diverse
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heffingsverordeningen. Op 30 januari 1996 is door de Stichting Raad voor Accreditatie aan
het CPE een accreditatie volgens de norm EN 45011 verleend inzake de voor de Minister van
LNV te verrichten controlewerkzaamheden met betrekking tot scharreleieren en (bijzondere)
houderijsystemen. Deze accreditatie is inmiddels verlengd en geldig tot 1 juli 2007. Hiermee
is het CPE geaccrediteerd om voor die werkzaamheden controles te verrichten en ook
productcertificaties af te geven. Sinds 1997 is het CPE door het productschap belast met de
controle op de drie verordeningen die onderdeel uitmaken van het Actieplan ter bestrijding
van Salmonella en Campylobacter in de pluimvee(vlees)sector. Het CPE heeft in de afgelopen
jaren ervaring opgedaan met het uitoefenen van toezicht en het opmaken van
berechtingsrapporten en bij geconstateerde overtredingen heeft op basis van door het CPE
opgestelde berechtingsrapporten tuchtrechtelijke handhaving plaats gevonden.
De te controleren verordeningen:
Door de pluimvee(vlees)sector is een Actieplan opgesteld om besmettingen met Salmonella en
Campylobacter terug te dringen teneinde voor consumenten veiliger producten tot stand te
brengen en hiermee een goede afzet te (blijven) bevorderen. Dit Actieplan heeft geleid tot drie
verordeningen, te weten: de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, de
Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999 en de Verordening
hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999.
De Verordening hygiënevoorschriften eieren 2005 strekt tot een hygiënische bedrijfsvoering bij
pakstations, verzamelaars en grossiers van eieren. Tegelijkertijd worden risico’s in het
productieproces bewaakt en wordt voorkomen dat bevuilde eieren op het pluimveebedrijf
worden gereinigd en dat deze eieren vervolgens als eerste kwaliteit eieren worden aangeboden
aan verzamelaars of pakstations.
De Verordening technische eiproducten 2003 (PPE) stelt regels aan het verhandelen van
eiproducten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Vanwege voedsel- en
productveiligheidsredenen mogen deze producten op geen enkele wijze verwisseld worden
met eiproducten die bestemd zijn voor humane consumptie. De betreffende ondernemer is
gehouden de technische eiproducten duidelijk te etiketteren en in een register onder andere de
hoeveelheid en aard van de productie bij te houden. Tevens is er een verplichting tot opgave
van opslagplaatsen van het technische eiproduct.
De Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003 verplicht elk
pluimveebedrijf zich bij het PPE te registreren. De ondernemer is voorts verplicht alle
verplaatsingen van pluimvee aan het PPE te melden. Daarmee wordt de basis gelegd voor een
goede identificatie- en registratieregeling van het bedrijfsmatig gehouden pluimvee in
Nederland. Daarnaast worden eisen gesteld aan het transport en de handel in broedeieren en
levend pluimvee en is de mogelijkheid gegeven nadere regels te stellen die betrekking hebben
op de pluimveegezondheid. De verordening strekt tot bevordering van de kwaliteit van de
Nederlandse pluimveeproductie, daarbij wordt ook een goede afzet bevorderd.
Met de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 worden criteria gesteld waaraan door
pluimveehouders moet worden voldaan en die ertoe leiden dat kalkoenen in Nederland zodanig
worden gehuisvest en verzorgd dat het welzijn van de dieren is gewaarborgd. Verwacht wordt
dat de verordening het algemene welzijnsniveau waarop kalkoenen in Nederland worden
gehouden, zal verhogen. Bovendien wordt met de verordening aangegeven dat de kalkoensector
verantwoording neemt voor het op een welzijnsvriendelijke wijze houden van kalkoenen. Met
de verordening kunnen via het tuchtrecht eventuele excessen op welzijnsgebied worden
bestreden en aan de kaak worden gesteld.
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De Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 voorziet in
verplichtingen ter zake van de verstrekking van bedrijfsgegevens die voor een goede
vervulling van de taak van het productschap onontbeerlijk zijn.
De Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 (gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. 73 d.d. 24 december 2004) stelt uniforme regels
voor de procedure van opgave van bedrijfsgegevens en het verstrekken van gegevens die
noodzakelijk zijn bij de vaststelling, oplegging en inning van de verschuldigde heffingen die
ondernemers gehouden zijn te voldoen op grond van de heffingsverordeningen van het
productschap. Anders dan de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003,
die voorziet in verplichtingen ter zake van de verstrekking van bedrijfsgegevens die ten
algemene voor een goede vervulling van de taak van het productschap onontbeerlijk zijn,
voorziet de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 in verplichtingen tot
verstrekking van enkele specifieke gegevens die gelet op het kunnen vaststellen van heffingen
vereist zijn.
De Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nr. 44, d.d. 13 augustus 2004) regelt dat ondernemers
bij het verhandelen van pluimvee slechts dan aanduidingen met betrekking tot alternatieve
houderijsystemen mogen gebruiken indien voldaan wordt aan de daartoe gestelde normen.
Zoetermeer, 13 april 2006
J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
Productschap Vee en Vlees
PVV 39

Besluit tot wijziging van het Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met
toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2006 (2006-I)
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 1 november 2006 tot wijziging
van het Besluit aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, de
vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek.
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 8 en 10 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006, artikel
3 van de Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie 2006 en artikel 4 van de
Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie 2006;
Besluit:
Artikel I
Het Besluit aanwijzing van ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek
(PVV) 2006 wordt gewijzigd als volgt.
1.

Aan artikel 1, wordt een lid toegevoegd, luidende:
2.
Als ondernemersorganisatie in de vleeswarenindustrie als bedoeld in artikel 8
van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006 worden
aangewezen:
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-

Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;
Vereniging van Nederlandse Baconfabricanten.

2.

Aan artikel 1, wordt een lid toegevoegd, luidende:
3.
Als ondernemersorganisatie in de vleesindustrie als bedoeld in artikel 10 van de
Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006 worden aangewezen:
Centrale organisatie voor de Vleessector;
Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1
januari 2006.
Zoetermeer, 1 november 2006
J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
TOELICHTING BIJ HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANWIJZING
ONDERNEMERSORGANISATIES IN VERBAND MET TOEPASSING
SCHILTHUISAFTREK (PVV) 2006 (2006-I)
In de verordening tot wijziging van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006
(2006-I) en in de verordening tot wijziging van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV)
2006 (2006-II) zijn bepalingen gesteld die zien op huishoudelijke heffingen in het kader van de
vleeswarenindustrie en de vleesindustrie. Met de inwerkingtreding van bovengenoemde
verordeningen dient het Besluit aanwijzing van ondernemersorganisaties in verband met
toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2006 te worden gewijzigd. Deze wijziging wordt
doorgevoerd middels onderhavig besluit. Bij het productschap kunnen ondernemers in de
vleeswarenindustrie en de vleesindustrie aanspraak maken op de zogeheten Schilthuisaftrek. In
de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006 bepalen de respectieve artikelen 8 en 10
dat het bestuur deze ondernemersorganisaties aanwijst. Onderhavig besluit strekt tot aanwijzing
van de ondernemersorganisaties op grond waarvan men die aanspraak kan maken op de
voorziene aftrek.
Zoetermeer, 1 november 2006
J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
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Productschap Vis
VIS 19

Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2006
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006 tot vaststelling van nadere regels
betreffende de werkwijze van de organen en het secretariaat van het Productschap Vis alsmede tot
intrekking van de Verordening bevoegdheden organen Productschap Vis (Verordening
bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2006)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 92 en 95 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003,
253);
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bepaalde bij deze verordening wordt verstaan onder:
a. Instellingsbesluit Pro:
Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een
ductschap Vis
productschap voor ondernemingen op het gebied van de
visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis
en visproducten (Stb. 2003, 253);
b. productschap
:
het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het
Instellingsbesluit Productschap Vis;
c. bestuur
:
het bestuur van het productschap;
d. dagelijks bestuur
:
het dagelijks bestuur van het productschap;
e. voorzitter
:
de voorzitter van het productschap;
f. secretaris
:
de secretaris van het productschap;
g. commissie
:
een commissie welke door het bestuur uit zijn midden is
samengesteld als bedoeld in artikel 88 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, hetzij een adviescommissie welke
door het bestuur niet of niet volledig is samengesteld uit
zijn midden, hetzij een werkgroep welke door een
commissie niet of niet volledig uit haar midden is
samengesteld.
COMMISSIES
Artikel 2
Behoudens de bijzondere taken welke ingevolge deze verordening zijn opgedragen dan wel zijn
overgedragen, dient een commissie het bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van advies
met betrekking tot de onderwerpen waarvoor zij is ingesteld.
Zij houdt daartoe de ontwikkelingen op het terrein, waarvoor zij is ingesteld, nauwlettend in het
oog.
Artikel 3
1.

Een bestuursadviescommissie wordt ingesteld bij bestuursbesluit en een werkgroep wordt
ingesteld bij besluit van de bestuursadviescommissie.
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2.

3.
4.

5.

Het besluit strekkende tot instelling van een commissie bevat een regeling met betrekking tot
de volgende punten:
a.
het doel van de instelling van de commissie;
b.
de naam van de commissie;
c.
de taak van de commissie;
d.
de verplichting van de leden van de commissie tot geheimhouding van al hetgeen zij
in hun hoedanigheid vernemen;
e.
de samenstelling van de commissie alsmede de namen van de organisaties die
bevoegd zijn om leden en zonodig plaatsvervangende leden ter benoeming door het
bestuur voor te dragen;
f.
een regeling met betrekking tot de benoeming van een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter van de commissie;
g.
een regeling met betrekking tot de verdeling en uitoefening van stemrechten, waarbij
expliciet wordt aangegeven of de voorzitter alleen een raadgevende stem heeft of ook
zijn stem kan uitbrengen;
h.
de regeling van het secretariaat van de desbetreffende commissie;
i.
de mogelijkheid om werkgroepen in te stellen;
j.
de mogelijkheid om deskundigen uit te nodigen.
Het bestuursbesluit wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Adviezen en besluiten strekkende tot instelling van een werkgroep van een commissie, voor
zover geen betrekking hebbende op individuele verzoeken of aanvragen, worden voorzien
van de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris van de commissie. Adviezen
betrekking hebbende op individuele verzoeken of aanvragen worden voorzien van de
handtekening van de secretaris van de commissie.
De secretaris van een commissie doet te allen tijde schriftelijk mededeling aan het bestuur
van de uitgebrachte adviezen. Deze mededeling is voorzien van een schriftelijke motivatie
over de inhoud van het advies.
Artikel 4

1.
2.

3.

4.

Een commissie stelt geen adviezen vast, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de
helft van de leden of plaatsvervangende leden ter vergadering aanwezig is of geen
meerderheid van stemmen is verkregen.
Indien ten tweede male tot een vergadering is opgeroepen, zonder dat meer dan de helft van
de leden of plaatsvervangende leden is opgekomen:
a.
wordt ongeacht het aantal opgekomen (plaatsvervangende) leden een advies
uitgebracht;
b.
wordt hiervan onverwijld mededeling gedaan aan het bestuur, het dagelijks bestuur of
de voorzitter.
In afwijking van het eerste lid kan een commissie door de secretaris van deze commissie
middels een schriftelijke ronde onder de leden gevraagd worden omtrent een specifiek
onderwerp te adviseren of in te stemmen binnen de door de secretaris van deze commissie
gestelde redelijke termijn. Indien geen reactie wordt gegeven voor het verstrijken van de
door de secretaris van deze commissie gestelde termijn, wordt het desbetreffende lid geacht
instemming of positief advies te hebben verleend.
Een commissie stelt geen adviezen vast conform de schriftelijke procedure, bedoeld in het
vorige lid, indien ten minste drie leden daartoe aan de voorzitter van de desbetreffende
commissie schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven het onderwerp ter vergadering te
willen behandelen.
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DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 5
1.

2.
3.

4.

Het dagelijks bestuur is, namens het bestuur, bevoegd om te beslissen over de bestemming
van de middelen, bedoeld in:
a.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een fonds voor mosselonderzoek
na advies van de Mosseladviescommissie;
b.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een fonds voor mosselpromotie na
advies van de Mosseladviescommissie;
c.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een onderzoekfonds kleinhandel na
advies van de Commissie detailhandel;
d.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een onderwijsfonds kleinhandel na
advies van de Commissie detailhandel;
e.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een onderzoek- en projecten fonds
groothandelssector op voorstel van de Commissie groothandel;
f.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een fonds voor promotie kweekvis
en onderzoek visteelt na advies van de Commissie aanvoeraangelegenheden;
g.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie;
h.
artikel 4 van de Verordening instelling van een fonds voor vispromotie;
i.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een onderwijsfonds aanvoersector
na advies van de Commissie aanvoeraangelegenheden;
j.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een onderzoekfonds aanvoersector
na advies van de Commissie aanvoeraangelegenheden;
k.
artikel 4 van de Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie;
l.
artikel 4 en 5 van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector na
advies van de Commissie aanvoeraangelegenheden.
Bij de bestemming van de middelen, bedoeld in het vorige lid, dient te allen tijde voldaan te
worden aan de voorwaarden gesteld in de Europese en nationale regelingen met betrekking
tot steun- en subsidieverlening.
In afwijking van artikel 3, vijfde lid, wordt door de secretaris van een commissie de
schriftelijke mededeling van adviezen ten aanzien van de besteding van de middelen aan het
dagelijks bestuur gedaan. Ook deze mededeling is te allen tijden voorzien van een
schriftelijke motivatie.
In afwijking van het eerste lid kan het dagelijks bestuur door de secretaris of door de
secretaris van de desbetreffende commissie middels een schriftelijke ronde onder de leden
gevraagd worden omtrent een specifiek onderwerp te adviseren of in te stemmen binnen de
gestelde redelijke termijn. Indien geen reactie wordt gegeven voor het verstrijken van de
gestelde termijn, wordt het desbetreffende lid geacht instemming of positief advies te hebben
verleend.
SECRETARIAAT
Artikel 6

1.
2.
3.

De secretaris heeft tot taak leiding te geven aan en toezicht te houden op de werkzaamheden
van het secretariaat van het productschap.
De secretaris ziet toe op de werkzaamheden van de secretarissen van de commissies ter
afstemming en om te waarborgen dat een juiste en volledige toepassing van Europese en
nationale regelgeving plaatsvindt.
De secretaris valt onder het begrip bestuurder, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
ondernemingsraden, als degene die de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de
arbeid en is uit dien hoofde bevoegd tot het nemen van beslissingen in het kader van
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4.

arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsplekken, arbeidsaangelegenheden, de
fysieke inrichting van werkplekken en hiermee verband houdende benodigde technische
verbouwingen, alsmede de verdere invulling en het doen van ter zake van toepassing zijnde
uitgaven.
De vergoeding van reis- en verblijfkosten in geval van dienstreizen en de
tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer vinden plaats volgens bij besluit
van de secretaris vast te stellen regelen na instemming van de ondernemingsraad.
Artikel 7

1.

2.

Aan de secretaris wordt opgedragen het waarborgen en zorgdragen voor een juiste
toepassing van Europese en nationale regelgeving en de daaruit voortvloeiende procedurele
aspecten, waaronder in ieder geval:
a.
het bekendmaken van ontwerpen van verordeningen, welke voor personen, als
bedoeld in artikel 102 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, bindende regels
inhouden, op de krachtens die wet omschreven wijze;
b.
ontwerpen van verordeningen hetzij ter kennis brengen van het bestuur, hetzij aan het
bestuur ter vaststelling aanbieden;
c.
door het bestuur vastgestelde verordeningen, die goedkeuring behoeven met
inachtneming van de te dier zake geldende wettelijke voorschriften, aan de betrokken
Minister(s) of aan de Sociaal-Economische Raad te zenden al dan niet met het
verzoek om doorgeleiding naar de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter
notificatie als steun- of technische maatregel;
d.
de daarvoor in aanmerking komende verordeningen en besluiten af te kondigen;
e.
het bekendmaken van de nederlegging en verkrijgbaarstelling van de begroting der
inkomsten en uitgaven en van de rekening en verantwoording van het beheer over het
afgelopen kalenderjaar minimaal twee weken voorafgaand aan de behandeling en de
beraadslagingen door het bestuur;
f.
het jaarlijks aan de Sociaal-Econimische Raad aanbieden van de door het bestuur
vastgestelde begroting vóór 15 november;
g.
het verzoeken om toestemming voor de oprichting van of deelneming in andere
rechtspersonen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De secretaris kan de uitvoering van deze taken opdragen aan een door hem aan te wijzen
functionaris van het productschap en doet hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur.
Artikel 8

1.
2.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de secretaris gaan uitsluitend in
geval van tijdelijke afwezigheid over op de plaatsvervangend secretaris, tenzij anders
afgesproken in de onderlinge taakverdeling.
Bij gelijktijdige afwezigheid van de secretaris en de plaatsvervangend secretaris, gaan de
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de secretaris na consultatie van de
voorzitter over naar:
a.
het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, voor zover het betreft de
aangelegenheden bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid;
b.
het hoofd van de afdeling Visserij Zaken, voor zover het betreft de
beleidsaangelegenheden op het beleidsterrein visserij;
c.
het hoofd van de afdeling Detailhandel, Groothandel en Verwerking, voor zover het
betreft de beleidsaangelegenheden op het beleidsterrein detailhandel, groothandel,
verwerking, markt, kwaliteit, en veterinaire zaken;
d.
het hoofd van de afdeling Financiële Zaken, voor zover het betreft financiële
aangelegenheden;
e.
de Stafmedewerker Juridische Aangelegenheden, voor zover het betreft juridische
aangelegenheden;
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f.

de Stafmedewerker Sociale Arbeidsaangelegenheden, voor zover het betreft de
beleidsmatige sociale aangelegenheden.
VOORZITTER
Artikel 9

De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de
hieronder genoemde regelingen of daarop gebaseerde verordeningen van het bestuur:
(In- en uitvoerwet)
Regeling In- en uitvoer landbouwgoederen;
(Landbouwwet)
Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966 (Algemeen);
Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde
landbouwprodukten 1979;
(Visserijwet)
Regeling contingentering zeevis.
Artikel 10
1.
2.

Ingeval van ontstentenis van de bij Koninklijk Besluit benoemde voorzitter treedt de vicevoorzitter in de bevoegdheden van de voorzitter.
Aan het bepaalde in het eerste lid wordt in ieder geval toepassing gegeven indien de
voorzitter, namens het bestuur, reeds een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene
wet bestuursrecht of een beslissing op bezwaar, waarbij een nieuw besluit is genomen, heeft
genomen en op grond van artikel 10:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
mandaat voor de beslissing op het bezwaar, namens het bestuur, aan een ander dient te
worden gegeven.
Artikel 11

1.
2.
3.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bevoegdheden organen en
secretariaat Productschap Vis 2006.
De Verordening bevoegdheden organen Productschap Vis van 27 maart 2003 (gepubliceerd
in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 28 mei 2004, afl. 32, VIS 17) wordt
ingetrokken.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt
deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
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TOELICHTING
Algemeen
Artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) geeft aan dat het bestuur van het
Productschap Vis nadere regels kan stellen voor de werkwijze van het bestuur en de overige
organen en het secretariaat. De secretaris en het secretariaat zijn weliswaar geen bestuursorgaan
meer van het Productschap Vis, maar vallen zo toch onder de reikwijdte van een verordening op
grond van artikel 92 Wbo.
De huidige Verordening bevoegdheden organen Productschap Vis bevat een aantal
gemandateerde en gedelegeerde bevoegdheden. De onderhavige verordening beoogt het opnieuw
instellen van een verordening houdende de bevoegdheden van de organen, de commissies en het
secretariaat van het Productschap Vis waarbij de mandaatregeling is gewijzigd. Artikel 95 Wbo
en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geven randvoorwaarden voor wat wel
en wat niet is toegestaan bij gebruik van mandaat en delegatie en blijven voor het overige
onverkort van toepassing.
Verder zijn ook verwerkt de relevante wijzigingen van de diverse ministeriële regelingen welke
bevoegdheden aan het Productschap Vis toekennen c.q. toekenden.
Artikel 1
In artikel 1 zijn de definities opgenomen.
De definitie van “commissie” in de onderhavige verordeningen omvat ook adviescommissies die
niet geheel uit bestuurleden van het Productschap Vis bestaan. Commissies die door het bestuur
niet of niet volledig zijn samengesteld uit het midden van het bestuur zijn geen orgaan in de zin
van artikel 88 Wbo. Hier gaat het met name om de adviescommissies van het productschap voor
bepaalde deelsectoren.
Alleen een commissie volledig samengesteld uit bestuursleden wordt beschouwd als een
bestuursorgaan van het Productschap Vis conform het bepaalde in de artikelen 72 en 88 van de
Wbo. Derhalve zijn thans alleen de Commissie groothandel en de Commissie
aanvoeraangelegenheden een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 88 Wbo.
Artikel 2
Met dit artikel wordt vastgesteld dat alle commissies bij hun instelling formeel alleen een
adviserende bevoegdheid krijgen. Dit geldt ook voor de twee commissies die een bestuursorgaan
zijn. Zonder deze bepaling kunnen anders de handelingen van deze twee commissies als besluit in
de zin van artikel 1:3 van de Awb worden gekwalificeerd, waar tegen ook bezwaar en beroep
open staat.
Artikel 3
In artikel 3 zijn de procedurele vereisten opgenomen waar de instellingsbesluiten van de
commissies en hun werkgroepen aan moeten voldoen.
Tevens is een algemene verplichting opgenomen voor de secretarissen van de commissies en
werkgroepen dat het bestuur schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van alle door de
desbetreffende commissie uitgebrachte adviezen, waarbij een schriftelijke motivering is gegeven.
De schriftelijke motivering kan blijken uit een goede toelichting bij het advies met de
overwegingen die ten grondslag lagen aan het advies. Indien het besluit niet unaniem tot stand is
gekomen kan het ook van belang zijn om te weten welke organisaties om welke redenen zich niet
achter de inhoud van het advies hebben geschaard.
Artikel 4
In artikel 4 zijn de procedurele vereisten opgenomen met betrekking tot de totstandkoming van
adviezen van ingestelde commissies en werkgroepen. Nieuw zijn de bepalingen voor de procedure
om een schriftelijke procedure te volgen in bepaalde gevallen indien het niet wenselijk of mogelijk
is om hierover te vergaderen. Indien ten minste drie leden wel over het voorgelegde onderwerp
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willen vergaderen, kan geen schriftelijke ronde worden gehouden en wordt conform de bepalingen
in het instellingsbesluit van de desbetreffende werkgroep of commissie een vergadering gepland.
Artikel 5
Alle instellingsverordeningen van de fondsen waarin ook de opbrengsten van de
bestemmingsheffingen worden opgenomen, bevatten de bepaling dat het bestuur zelf beslist over
de besteding van de middelen van de fondsen. In de meeste verordeningen is bepaald dat het
bestuur niet beslist dan na advies of op voorstel van een bestuursadviescommissie.
De commissies zelf stellen als vertegenwoordiger van hun deelsector welke
bestemmingsheffingen ingesteld moeten worden en wat er met de opbrengsten van de heffingen
dient te gebeuren. Middels artikel 5, eerste lid, van de onderhavige verordening wordt het
dagelijks bestuur door het bestuur gemandateerd om namens het bestuur op advies, dan wel op
voorstel, van de desbetreffende commissie te beslissen over de aanwending van de middelen
van de fondsen.
Gelet op de opzet van de Wbo, waarbij het bestuur een bepaalde financiële
verantwoordelijkheid heeft, past de figuur van mandaat het best bij het bepalen van de
bestemming van de middelen. Mandaat betekent immers dat het bestuur verantwoordelijk blijft
en de uiteindelijke zeggenschap blijft behouden, zoals ook tot uitdrukking komt in de
instellingsverordeningen van de fondsen. Ook kunnen algemene en incidentele instructies
worden gegeven.
In artikel 5 is als algemene instructie voor de uitoefening van deze bevoegdheden in ieder geval
opgenomen dat de uitgaven te allen tijde dienen te voldoen aan de voorwaarden gesteld in de
Europese en nationale regelingen met betrekking tot steun- en subsidieverlening. De secretarissen
van de commissies dienen hiervoor tijdig afstemming te zoeken met de plaatsvervangend
secretaris en Stafmedewerker Juridische Aangelegenheden.
Artikel 6
De eerste twee leden van artikel 6 betreffen het oude artikel 7, waarbij expliciet tot uitdrukking is
gebracht dat de secretaris eindverantwoordelijk blijft voor een juiste toepassing van de Europese en
nationale regelgeving bij de werkzaamheden van het secretariaat en van de secretarissen van de
werkgroepen en commissies.
De Ondernemingsraad van het Productschap Vis heeft geadviseerd om de bevoegdheden voor het
vaststellen van de interne personeelsregelingen niet meer vast te laten stellen door het Dagelijks
Bestuur, maar door de secretaris als ondernemer in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
Reden hiervoor is dat binnen de huidige wettelijke en organisatorische taken het vaststellen van de
regeling studiekosten en studiefaciliteiten en de vergoedingen voor woon-werkverkeer en reis- en
verblijfkosten tot de taken en verantwoording van de secretaris behoren, nu er geen bepalingen in
de Kaderverordening arbeidsvoorwaarden PVis van 27 maart 2003 of de daarbij behorende bijlage
(de CAO) meer hieromtrent zijn opgenomen.
Uitvoering van de regelingen en besluiten als bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid, wordt door
de secretaris opgedragen aan het hoofd van de afdeling Algemene Zaken om technische en
praktische redenen.
Artikelen 7 en 8
In artikel 7 is expliciet opgenomen dat de secretaris verantwoordelijk is voor een juiste uitvoering
en toepassing van alle procedures die voortvloeien uit Europese en nationale regelgeving, met name
de Wet op de bedrijfsorganisatie.
In artikel 8 een vervangingsregeling opgenomen ingeval van gelijktijdige ontstentenis van de
secretaris en de plaatsvervangend secretaris.
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Artikel 9
In de volgende ministeriële regelingen zijn nog steeds een aantal taken aan het Productschap Vis
overgedragen:
Ɣ
Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde
landbouwgoederen 1979;
Ɣ
Regeling In- en uitvoerregeling landbouwgoederen (citeertitel is gewijzigd bij
ministeriële regeling van 29 juni 1999, Stcrt. 121 en op 1 juli 1999 in werking getreden);
Ɣ
Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen.
Van de Mandaatbeschikking landbouwgoederen 1981 Landen is geen intrekkingsregeling of
wijzigingsregeling te vinden. Deze regeling is geschrapt om verwarring te voorkomen, aangezien
het Productschap Vis hier geen taken meer uitoefent. Mocht het nodig zijn als deze regeling nog
actief blijkt te zijn, dan heeft het bestuur altijd zelf nog de bevoegdheid en kan alsnog
bevoegdheden mandateren of delegeren met inachtneming van artikel 95 Wbo of hoofdstuk 10
van de Awb.
De Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 kent de bevoegdheden niet
meer toe aan het Productschap Vis, maar aan de Belastingdienst en kan derhalve geschrapt
worden.
Overigens was de Compensatiebeschikking toetreding Spanje en Portugal (Staatscourant
1986, nr. 52) al verwijderd uit artikel 10 van de Verordening bevoegdheden organen Productschap
Vis omdat de toetredingsvoorwaarden voor deze landen niet meer geldig waren. Inmiddels is deze
regeling middels artikel XI, onderdeel b, van de LNV-intrekkingsregeling van 22 januari 2004
(Staatscourant 2004, nr. 14) expliciet ingetrokken, zodat duidelijk is dat ook het bestuur van het
Productschap Vis deze bevoegdheden niet meer heeft.
Artikel 10
In artikel 10 is een regeling opgenomen ingeval van ontstentenis van de voorzitter, waarbij de vicevoorzitter een aantal taken en bevoegdheden kan uitoefenen.
Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
VIS 20

Besluit I toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 21 september 2006, houdende
toekenning van een vacatievergoeding en een vergoeding van reiskosten aan degene die namens
Vinvis als toehoorder bij de vergaderingen van de Commissie Sociaal Economische
Aangelegenheden aanwezig is
(Besluit I toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006)
De voorzitter van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 6 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies
en werkgroepen van het Productschap Vis 2006;
Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;
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Artikel 1
1.

2.

Degene die namens Vinvis in het jaar 2006 als toehoorder bij de vergaderingen van de
Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden aanwezig is, geniet per
bijgewoonde vergadering:
a.
een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en
tweede lid, van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur,
commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006;
b.
een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur,
commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming
van het bepaalde in artikel 5 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks
bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
Artikel 2

1.
2.

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit I toekenning vacatievergoeding en vergoeding
reis- en verblijfkosten 2006”.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 september 2006 en werkt terug tot en
met 1 januari 2006.

Rijswijk, 21 september 2006
B.J. Odink
voorzitter
TOELICHTING
Vinvis is geen organisatie die gerechtigd is om een lid of plaatsvervangend lid van de
Commissie sociaal economische aangelegenheden (SEA) voor te dragen.
Vrouwen in de Visserij (VinVis) is een netwerk van vissersvrouwen uit Nederland, ontstaan in
het jaar 2000 naar aanleiding van een onderzoek van het LEI naar de rol en positie van
vissersvrouwen in Nederland. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de ruime meerderheid
van de vrouwen één of meer taken verricht voor het visserijbedrijf en dat het familiebedrijf en
de visserij een belangrijk deel van hun leven bepalen. Vissersvrouwen voelen zich erg
betrokken bij de visserij, maar zijn verder niet georganiseerd.
Het doel van VinVis is om als vissersvrouwen mee te denken en mee te werken aan de toekomst
van de Nederlandse visserij voor het voortbestaan van de visserijgemeenschappen en het
familiebedrijf en daarmee de toekomst voor hun kinderen.
In het kader van deze achtergrond en de doelstelling van de Commissie SEA heeft de
Commissie SEA besloten om een vertegenwoordigster van VinVis als deskundige en toehoorder
ook de vergaderingen van deze Commissie bij te laten wonen (artikelen 2 en 7 van het Besluit
tot instelling van een Commissie sociaal economische aangelegenheden van 27 september
2001).
Door de Commissie SEA is derhalve unaniem besloten om de voorzitter van het Productschap
Vis te verzoeken om de vertegenwoordigster van Vinvis, die als toehoorder bij elke vergadering
aanwezig is, gelijk de andere aanwezigen ook de standaard vergoeding voor vacatie en reis- en
verblijfskosten toe te kennen.
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Middels het onderhavige besluit wordt dit verzoek ingewilligd voor de looptijd van de
Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het
Productschap Vis 2006.
Rijswijk, 21 september 2006
B.J. Odink
voorzitter
VIS 21

Besluit II toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 7 november 2006, houdende toekenning
van een vacatievergoeding en een vergoeding van reiskosten aan de externe deelnemers van het
project Verantwoorde Vis
(Besluit II toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006)
De voorzitter van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 6 van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en
werkgroepen van het Productschap Vis 2006;
Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;
Artikel 1
1.

2.

Degene die vanaf 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2006 deelneemt aan
vergaderingen voor het project Verantwoorde Vis, geniet per bijgewoonde vergadering
dan wel bijeenkomst:
a.
een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en
tweede lid, van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur,
commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006;
b.
een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4 van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur,
commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming
van het bepaalde in artikel 5 van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks
bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
Artikel 2

1.
2.

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit II toekenning vacatievergoeding en
vergoeding reis- en verblijfkosten 2006”.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 november 2006 en werkt terug tot en met
1 oktober 2006.

Rijswijk, 7 november 2006
B.J. Odink
voorzitter
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TOELICHTING
Voor het project Verantwoorde Vis komt geregeld een vaste groep vertegenwoordigers van
organisaties uit de gehele sector bijeen. Voor dit project is noch door het bestuur van het
Productschap Vis, noch door een bestuursadviescommissie formeel een commissie of
werkgroep ingesteld. Dit betekent dat de vergaderingen van deze informeel gevormde
commissie niet onder de werking van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur,
commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006 vallen en niet automatisch een
vacatie- en reiskostenvergoeding wordt verstrekt.
In het kader van deze achtergrond heeft het dagelijks bestuur besloten om de
vertegenwoordigers van de organisaties die deelnemen aan de vergaderingen van deze informele
commissie eveneens een vacatie- en reiskostenvergoeding te verstrekken overeenkomstig de
vergoedingen als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordening vergoedingen
bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
Rijswijk, 7 november 2006
B.J. Odink
voorzitter
Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud
HAO 4

Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2007
VERORDENING van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, houdende regels ter zake
van de tot de sector Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-Vloerenbedrijf (SATV) behorende
ondernemers op te leggen sectorheffing voor het jaar 2007 (Verordening Sectorheffing SATV
Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2007).
HET BESTUUR VAN HET HOOFDBEDRIJFSCHAP AFBOUW EN ONDERHOUD,
Gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10
van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud,
Besluit:
VERORDENING
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
a. hoofdbedrijfschap: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud;
b. onderneming: onderneming waarin het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-vloerenbedrijf
wordt uitgeoefend;
c. ondernemer: degene die een onderneming drijft waar het Stukadoors-, Afbouw- en
Terrazzo-Vloerenbedrijf wordt uitgeoefend;
d. omzet: omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat twee jaar vooraf gaat
aan het tijdvak waarover wordt geheven.
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§ 2 Heffingen
Artikel 2
Over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 wordt aan degenen
die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder b van het
Instellingsbesluit, een heffing opgelegd.
Artikel 3
De in het vorige artikel bedoelde heffing bestaat uit:
1. voor degenen die een onderneming drijven en waarin personeel werkzaam is
ten aanzien waarvan de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Afbouwbedrijf, dan wel
de algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan van toepassing zijn, een bedrag
overeenkomend met 0,47 procent van het bruto sv-loon.
2. voor degenen die een onderneming drijven en waarin geen personeel werkzaam is of waarin
personeel werkzaam is ten aanzien waarvan de Collectieve
Arbeidsovereenkomst voor het Afbouwbedrijf, dan wel de
algemeen verbindend verklaarde bepalingen daarvan toepassing mist:
- voor het gedeelte van de omzet tot en met € 60.000: nihil;
- voor het gedeelte van de omzet vanaf € 60.001 een bedrag overeenkomend met 1,9
promille van de omzet.
Artikel 4
De heffingsbedragen worden afgerond tot hele euro's, waarbij bedragen van minder
dan vijftig eurocent worden verwaarloosd.
Artikel 5
1. De ondernemer is verplicht om desgevraagd aan het hoofdbedrijfschap een opgave te
verstrekken van de omzet uit 2005 van de onderneming.
2. Ten aanzien van een onderneming die in 2005 nog geen vol kalenderjaar is gevestigd, geldt
als omzet, bedoeld in artikel 1 onder d., de omzet uit 2006. De ondernemer is verplicht om
desgevraagd aan het hoofdbedrijfschap een opgave te verstrekken van de omzet uit 2006
van de onderneming.
3. Ten aanzien van een onderneming die in 2006 nog geen vol kalenderjaar is gevestigd, geldt
als omzet, bedoeld in artikel 1 onder d., de omzet welke door herleiding zal worden bereikt
in een tijdvak van twaalf maanden. De ondernemer is verplicht om desgevraagd aan het
hoofdbedrijfschap een opgave te verstrekken van de omzet uit 2006 van de onderneming en
het aantal maanden waarin deze omzet is behaald.
4. Ten aanzien van een onderneming die in 2007 is gevestigd, geldt als omzet bedoeld in
artikel 1 onder d., de omzet welke volgens schatting zal worden bereikt in 2007. De
ondernemer is verplicht om desgevraagd aan het hoofdbedrijfschap een opgave te
verstrekken van een schatting van de te behalen omzet in 2007 van de onderneming.
5. Indien ondanks een herhaald verzoek van het hoofdbedrijfschap de in de vorige leden
bedoelde gegevens niet worden verstrekt, wordt een ambtshalve schatting gemaakt van de
omzet of de loonsom en wordt de heffing opgelegd volgens het in deze verordening
bepaalde, echter met inachtneming van de geschatte omzet of loonsom.
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Artikel 6
1. Degene, die een onderneming drijft waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld, en behalve
de totale omzet behaald in de onderneming, tevens vermeldt aan wie en tot welke bedragen
werkzaamheden zijn uitbesteed, krijgt, indien wordt voldaan aan het in het volgende lid
bepaalde, een heffing opgelegd over de totale omzet verminderd met de omzetbedragen aan
uitbesteed werk.
2. De in het vorige lid bedoelde vermindering van de grondslag voor de omzetheffing wordt
uitsluitend toegepast indien de onderneming waaraan werk is uitbesteed een bij het
hoofdbedrijfschap geregistreerde onderneming is, en indien de voor vermindering in
aanmerking gekomen omzet bij de laatst bedoelde onderneming mede in acht wordt
genomen bij het vaststellen van de door laatstgenoemde onderneming verschuldigde
omzetheffing.
Artikel 7
1. Degene die een onderneming drijft, waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld, is verplicht
toe te staan, dat door het hoofdbedrijfschap, voor zover nodig voor het uitoefenen van
toezicht op de naleving van deze verordening of voor het verkrijgen van gegevens, welke in
strijd met deze verordening niet zijn verstrekt, inzage wordt genomen van de boeken en
bescheiden van de onderneming. Hij is gehouden aan de inzage de nodige medewerking te
verlenen.
2. De inzage vindt slechts plaats door personen, die daartoe een schriftelijke opdracht van het
bestuur van het hoofdbedrijfschap kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het doel
waarvoor de inzage plaatsvindt.
Artikel 8
De krachtens deze verordening ter beschikking van het hoofdbedrijfschap komende
gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van deze verordening. Tot deze
gegevens hebben alleen toegang de secretaris van het hoofdbedrijfschap en de door hem
aangewezen personen, alsmede, ten behoeve van de controle op de inkomsten en uitgaven van
bet hoofdbedrijfschap, leden van het personeel van een door het bestuur of het dagelijks bestuur
aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, die haar leden aan tuchtrecht
onderwerpt. De secretaris van het hoofdbedrijfschap en de door het bestuur of het dagelijks
bestuur aangewezen personen zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een
ieder met uitzondering van de leden van het personeel van vorenbedoeld accountantskantoor.
Artikel 9
De voorzitter is namens het bestuur van het hoofdbedrijfschap bevoegd om op een daartoe
strekkend verzoek geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de betaling van een
krachtens deze Verordening opgelegde heffing, indien hem dit als gevolg van bijzondere
omstandigheden redelijk dan wel billijk voorkomt.
§ 3 Slotbepalingen
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 1 januari 2007, dan treedt zij in werking op één dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.
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Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap
Afbouw en Onderhoud 2007.
Rijswijk, 30 augustus 2006
J.J.F. van de Kant
voorzitter
A.B. van Kruistum
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
2 november 2006 en door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens de
Minister van Economische Zaken bij beschikking van 9 november 2006, nr.
AV/CAM/2006/92103.
TOELICHTING
Met deze verordening wordt de Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap Afbouw
en Onderhoud voor het jaar 2007 vastgesteld.
Het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud
Het HAO heeft op basis van artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie als taak 'een het
algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn
ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van
de daarbij betrokken personen te behartigen'. Het HAO wil dit doen door het kennis-,
informatie- en innovatiecentrum van de bedrijfstak te zijn.
De bedrijfstak
De bedrijfstak afbouw en onderhoud is een van de middelgrote sectoren binnen de
bouwnijverheid. In juli 2006 bestond de bedrijfstak uit 7.118 geregistreerde bedrijven:
stukadoors- en afbouwbedrijven (4005), blokkenstellers en lijmbedrijven (396), plafond- en
wandbedrijven (1927), steengaasstellers (2), terrazzobedrijven (99) en vloerenbedrijven (689).
De bedrijfstak heeft een totaal omzet van circa € 1,8 miljard.
De bedrijven houden zich zowel bezig met nieuwbouw en renovatie van onroerende zaken, als
met het onderhoud daarvan. De bedrijven voeren diverse specialistische werkzaamheden uit
gericht op de niet-constructieve afbouw zoals: stukadoren, het leggen en afwerken van vloeren,
het aanbrengen van wand- en plafondsystemen, betonreparatie en het stellen van blokken en
elementen.
Toekomstvisie
In 2004 heeft het HAO gekozen voor een nieuwe missie: van aanbodgestuurde naar
vraaggestuurde dienstverlening. Dit houdt in dat de bedrijven een belangrijkere rol spelen bij het
opstellen van beleid. Kengetallen zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Zo kunnen
bedreigingen en kansen beter in beeld worden gebracht en wordt het opgestelde beleid breed
door de sector gedragen. In 2005 is deze missie nader uitgewerkt in de Toekomstverkenning die
is opgesteld op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2006 is een
beleidsplan gemaakt voor de periode 2006 tot en met 2010.
Het HAO heeft zes hoofdtaken geformuleerd. De hoofdpunten van beleid vloeien voort uit deze
taken:
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 Techniek en Innovatie
Het HAO heeft als beleidspunt het bevorderen van onderzoek, kenniscirculatie en het stimuleren
van innovatie, waaronder het geven van technische adviezen.
Nieuwe technieken en materialen zijn erg belangrijk voor de branche. Het gebruik van de juiste
technieken en materialen komt ten goede aan de kwaliteit van het afbouwwerk. Door stimulatie
van innovaties en verhoging van de kwaliteit wordt de positie van de gehele branche in de
Nederlandse samenleving versterkt. Ook de overheid hecht belang aan innovatie en stimuleert
met diverse initiatieven de kennisontwikkeling en –verspreiding in Nederland. Innovatie in de
afbouwbranche leidt tot beter en goedkoper bouwen, zoals op het gebied van geluidsisolatie.
Ook leidt innovatie vaak tot vermindering van fysieke belasting van werknemers. Hierdoor zal
de instroom in de WAO verder kunnen worden verlaagd.
Het HAO heeft hiertoe een Technische Advies Commissie (TAC), bestaande uit
vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties uit de branche, die het HAO
als kenniscentrum voorziet van alle kennis en informatie aanwezig in de branche. De TAC geeft
via het bestuur van het HAO aan de branche gevraagd en ongevraagd voorlichting en advies aan
ondernemingen op het gebied van techniek.
Daarnaast heeft het HAO een afdeling Techniek met acht medewerkers. Deze nemen deel aan
verschillende in- en externe werkgroepen en commissies gericht op kennisopbouw, innovatie,
regelgeving en het vaststellen van normen en richtlijnen.
De afdeling Techniek stelt, al dan niet in samenwerking met bovengenoemde organisaties,
technische normen en richtlijnen op met als doel kwaliteitswaarborging en -verbetering. De
afdeling Techniek van het HAO geeft ook op verzoek van rechtbanken en de Stichting
Geschillencommissie voor Consumentenzaken deskundigenberichten. Tevens stimuleert de
afdeling innovatie door middel van eigen en gesubsidieerd onderzoek, technologische
vernieuwing en productontwikkeling. Het HAO biedt ook technische hulp bij actuele
branchebrede problemen, zoals bij instortende plafonds van openbare zwembaden. De
consequentie van de beleidsuitgangspunten van het HAO is om in de komende jaren activiteiten
op het gebied van techniek kritisch te beschouwen. De jarenlange ervaring en opgebouwde
kennis en expertise zorgen voor grote efficiëntie bij de uitvoering van deze activiteiten. Het
HAO wil in de komende jaren (collectieve) adviezen geven en daarmee de gemeenschappelijke
belangen behartigen. De contacten met individuele bedrijven en de toeleverende industrie
bieden het HAO de daartoe benodigde kennis en expertise en maken de collectieve
dienstverlening mogelijk.
Voor 2007 staan de volgende activiteiten op de agenda:
x Esthetische kwaliteit pleisterwerk buiten (samen met Platform Gepleisterd Bouwen en dus de
industrie)
x Kwaliteit magazijnvloeren
x Nationale praktijkrichtlijnen geluid
x Handleiding uitvoering en ontwerp dekvloeren
x Handleiding pleistersystemen
x Ophangconstructies Plafond- en Wandsector
x Introductie M5 gipskarton-plaatsnijder
x Tabellenboek Plafond- en Wandsector
x Normtijden systeemwanden/-vloeren
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 Bedrijfsvoering en Goed ondernemerschap
Het HAO heeft als beleidspunt het bevorderen van maatschappelijk verantwoord en duurzaam
ondernemen inclusief milieukwaliteit, waaronder adviezen op het gebied van bedrijfsvoering.
De overheid en de maatschappij hechten belang aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO), maar door ondernemers in de afbouw- en onderhoudsbranche wordt dit (nog) niet als
belangrijk ervaren. Ondernemers met een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering kunnen
bijdragen aan milieubehoud en afvalvermindering. Hierdoor kunnen zij enerzijds goedkoper
werken en anderzijds bevorderen zij zo het imago van de branche. Maatschappelijk
verantwoorde bedrijfsvoering en goed ondernemerschap zullen ook bijdragen aan verbetering
van de arbeidsomstandigheden. Elke verbetering op dat gebied zal de instroom in de WAO doen
verminderen.
Het HAO voorziet dat het gedachtegoed van MVO in de komende jaren meer navolging zal
vinden in de afbouw- en onderhoudsbranche. De ondernemers moeten daartoe eerst overtuigd
worden van de voordelen. Het HAO geeft hiertoe collectieve bedrijfsvoering-adviezen om
ondernemers gericht voor te lichten en te ondersteunen.
Het HAO heeft een bedrijfseconomische benchmark (BEB). De BEB is een instrument om
bedrijven te vergelijken op het gebied van omzet, kosten en winst. Met de uitkomsten uit de
BEB kan een bedrijf zich spiegelen aan vergelijkbare bedrijven in de sector en kunnen ook op
(deel)sectorniveau conclusies over rendement getrokken worden.
Tevens initieert het HAO in 2007 wederom de cursus Benadering Particuliere Markt waardoor
de branche beter in staat zal zijn om de kansen die de particuliere markt biedt, te grijpen. Een
particuliere klant dient echter op een andere wijze te worden benaderd dan een professionele
opdrachtgever. In de cursus leren ondernemers en werknemers om te gaan met particuliere
opdrachtgevers.
De plaats van de afbouwondernemer in de bouwketen is eveneens een aandachtspunt van het
HAO. De afbouwbranche heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwassen speler in
het bouwproces. Dit heeft echter nog niet geleid tot een betere plaats van de afbouwbranche in
de bouwketen. Een afbouwbedrijf wordt nog te vaak pas in een laat stadium van het bouwproces
betrokken bij het project, waardoor de afbouwfase niet altijd op een efficiënte wijze kan
plaatsvinden. Met name de plafond- en wandsector ondervindt daar veel hinder van. Het HAO
heeft dan ook projecten lopen waarbij wordt onderzocht op welke wijze de positie van de
afbouwbedrijven binnen de bouwketen kan worden verbeterd.
 Promotie en Imagoverbetering
Het HAO heeft als beleidspunt het versterken van een duurzame concurrentiepositie van het
bedrijfsleven in de branche door middel van promotie en imagoverbetering.
De branche wordt gekenmerkt door de vele kleinere ondernemingen, die vaak een
ondergeschikte positie als onderaannemer hebben ten opzichte van leveranciers en
opdrachtgevers. De individuele ondernemingen beschikken, gezien hun omvang, vaak zelf niet
over de middelen en de kennis om zich te promoten of hun imago te verbeteren om zo een
betere positie te bemachtigen. Er wordt derhalve grote waarde gehecht aan het verbeteren van
het imago en het promoten van de branche bij zakelijke en particuliere opdrachtgevers en
leveranciers. Betere kennis van producten uit de afbouw- en onderhoudsbranche kan benut
worden door zakelijke opdrachtgevers en andere partijen in de bouwketen om de eigen
bedrijfstak te ontwikkelen om goedkoper en beter te kunnen bouwen. Activiteiten op het gebied
van Promotie en Imagoverbetering zijn gericht op behartiging van het algemeen belang. Het
HAO wil daarom in de komende jaren deze activiteiten onverminderd voortzetten.
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De promotie van de branche en haar producten leidt tot een toename van de marktvraag naar
afbouw- en onderhoudswerk. Een grotere marktvraag bevordert vervolgens de werkgelegenheid.
De promotie van de branche en haar producten zal daarnaast ook leiden tot vermindering van
zwartwerken. Met name bij particuliere opdrachtgevers zal promotie tot meer vraag naar
producten van de branche leiden, waardoor het zwart werken wordt tegengegaan.
Als hoofdbedrijfschap voor de afbouw- en onderhoudsbranche komt het HAO op voor de
belangen van de branche. Door actieve promotie van de branche met als doel vergroting van de
omzet van de branche, verbetert het HAO het imago van de branche en wordt zo de positie van
de ondernemingen versterkt en de werkgelegenheid gestimuleerd. Hiertoe maakt het HAO
gebruik van diverse media.
De producten en diensten van de branche worden door middel van het tijdschrift Mebest
gepromoot. Mebest wordt verzonden aan architecten-/adviesbureaus, bouwkundigen,
interieurarchitecten, directies van gemeentelijke diensten voor Volkshuisvesting, Bouw- en
Woningtoezicht en Publieke Werken, woningbouwverenigingen en –corporaties, centrale en
lagere Overheid en bouwkundigen van technische diensten van beleggers en instellingen en
onderwijsinstellingen. De ondernemingen en werknemers in de branche worden met het
tijdschrift Mebest ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de branche.
Evenals in de voorgaande jaren promoot het HAO in 2007 met televisiecampagnes en (gast-)
optredens de producten van de branche om het imago van de branche te verbeteren. Het medium
televisie is vooral gericht op particuliere opdrachtgevers, die steeds meer geld besteden aan hun
eigen woning. Doel hiervan is mede het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bevorderen
van reïntegratie, omdat werken in de particuliere sector in het algemeen fysiek en mentaal
minder belastend is.
Om de producten van de afbouw te promoten, wordt in 2007 tijdens de Bouwbeurs in Utrecht
een Architectendag georganiseerd. Gebleken is namelijk, dat veel architecten weinig weten over
de afbouw.
 Arbeidsomstandigheden en Goed Werknemerschap
Het HAO heeft als beleidspunt het voorkomen en bestrijden van gezondheidsrisico’s en het
bevorderen van arbeidsomstandigheden en goed werknemerschap.
De branche heeft belang bij goede arbeidsomstandigheden en een goed werknemerschap om
goede en gemotiveerde werknemers voor de branche te verkrijgen (bevorderen instroom) en om
ervaren werknemers voor de branche te behouden (tegengaan van uitstroom). De maatschappij
en de overheid hebben belang bij reductie van gezondheidsrisico’s en uitstroom in de WAO.
Het HAO organiseert daartoe, al dan niet in samenwerking met andere organisaties,
informatiebijeenkomsten en trainingen. Het HAO subsidieert projecten op het gebied van
reïntegratietrajecten, waardoor kan worden voorkomen dat werknemers in de WAO
terechtkomen. Verder wordt er aandacht besteed aan functieverbreding, waardoor werknemers
gevarieerder en daardoor fysiek minder belastend werk krijgen. Door middel van onderzoek en
voorlichting wordt functieverbreding gestimuleerd in de branche. Het project Keerpunt, dat
arbeidsbegeleiding aanbiedt gericht op functieverbreding en reïntegratie alvorens er sprake is
van arbeidsongeschiktheid, wordt voor een deel door het HAO bekostigd.
De afbouwbranche heeft te maken met voor die bedrijfstak specifieke arbeidsomstandigheden.
Het HAO brengt daarom de Arbo-knelpunten in beeld om vervolgens projecten te initiëren die
verbetering van de arbeidsomstandigheden ten doel hebben. In 2007 zal een project worden
gestart rondom het opperen van gipsblokken.
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Daarnaast heeft het HAO een structureel samenwerkingsverband met de Stichting Arbouw op
het gebied van de arbeidsomstandigheden. De Stichting Arbouw is door ondernemers- en
werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid,
waaronder de afbouw, te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Arbouw doet
onderzoek naar arbeidsomstandigheden, Arbo-vriendelijke werkmethoden en –technieken, de
aard en ernst van Arbo-risico’s, beroepsziekten en ongevallen. Een andere taak is het geven van
voorlichting over arbeidsomstandigheden. Het coördineren van medische keuringen van
werknemers door de Arbo-diensten is een andere belangrijke taak. Voor het Arbo-convenant
Afbouw en Onderhoud is Arbouw uitvoerder. Arbouw krijgt van het HAO een jaarlijkse
subsidie voor werkzaamheden die worden verricht ten behoeve van de gehele afbouwbranche.
De consequentie van de beleidsuitgangspunten van het HAO is om in de komende jaren
activiteiten op het gebied van Arbeidsomstandigheden en Goed Werknemerschap ongewijzigd
voort te zetten. In de komende jaren wil het HAO de bevordering van de
arbeidsomstandigheden en goed werknemerschap onder de aandacht blijven brengen bij
ondernemers en werknemers in de branche.
 Vakmanschap en Scholing
Het HAO heeft als beleidspunt het stimuleren van werkgelegenheid, scholing en vakmanschap.
Goed vakonderwijs en adequate scholing zijn erg belangrijk voor de branche. Het vakonderwijs
en scholing kunnen de branche mede voorzien in haar sterke behoefte aan voldoende, goede
vaklieden. Het belang van passend vakonderwijs in de afbouw- en onderhoudsbranche wordt
door de overheid erkend en gestimuleerd door het subsidiëren en geven van wettelijke taken aan
het landelijk opleidingscentrum Savantis. Onderwijs draagt ook bij aan de integratie en
inburgering van allochtone werknemers in de branche. Tevens geeft het vakonderwijs veel
aandacht aan Arbo-zaken met als doel vermindering van de instroom in de WAO.
Het HAO onderkent het belang van goede vaklieden voor de branche. Vakonderwijs en scholing
in en voor de branche staan daarom hoog op de agenda en kunnen onder-steund en versterkt
worden door het verlenen van subsidies.
Via het landelijk opleidingscentrum Savantis ondersteunt het HAO goed vakonderwijs. Jaarlijks
verstrekt het HAO een aanvullende subsidie aan Savantis voor onderwijsactiviteiten. Naast de
wettelijke taken zoals het verzorgen van de kwalificatiestructuur, externe legitimering van de
examens en het erkennen van leerbedrijven, heeft Savantis op voorspraak en met financiering
van het HAO een groot aantal additionele activiteiten op zich genomen, zoals de ondersteuning
van (individuele) bedrijven bij het opstellen van opleidingsplannen, de versterking van het
onderwijs op VMBO, MBO en HBO-niveau door middel van kennisoverdracht, ontwikkelen
van lesmateriaal etc., het afnemen van examens bij de leerwerktrajecten en activiteiten ter
bevordering van de instroom van studenten en nieuwe werknemers. Het HAO geeft deze
aanvullende subsidie om een constante instroom van vakkundige medewerkers in de bedrijfstak
te stimuleren.
Het HAO onderzoekt of er samen met de industrie een scholingstraject kan worden opgezet
voor de wand- en plafondsector. Doel is om de sector te voorzien van gekwalificeerde vaklieden
wat tot verbetering van de kwaliteit van het montagewerk moet leiden.
Daarnaast ondersteunt het HAO de initiatieven van de NOA om additioneel onderwijs aan te
bieden aan werknemers en ondernemers in de gehele branche, zoals op het gebied van
automatisering en Internet. De NOA organiseert een reeks cursussen en themadagen, welke voor
de hele branche openstaan. Het zogeheten ‘Winterprogramma’ wordt in die maanden
aangeboden wanneer er weinig onderhanden werk is, zodat deze goed aansluit aan het
seizoensgebonden kenmerk van de branche. Het HAO verstrekt jaarlijks een (kleine) subsidie
voor het Winterprogramma.
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De consequentie van de beleidsuitgangspunten van het HAO is om in de komende jaren
activiteiten op het gebied van Vakmanschap en Scholing ongewijzigd voort te zetten.
Bovengenoemde activiteiten zullen ook in de komende jaren voor het HAO goede middelen zijn
om niet alleen de het kennisniveau in de branche te ontwikkelen, maar ook andere
beleidsdoeleinden, zoals de bevordering van de arbeidsomstandigheden, na te streven.
 Tegengaan van oneerlijke mededinging
Het HAO heeft als beleidspunt bewaken van eerlijke concurrentie en vrije marktwerking en het
tegengaan van oneerlijke mededinging.
Uit interviews met ondernemers blijkt dat oneerlijke mededinging als een belangrijke negatieve
trend wordt gezien. De hevige concurrentie en de prijsdruk hebben geleid tot diverse vormen
van oneerlijke mededinging, zoals de inzet van werknemers met illegale verblijfspapieren en het
aannemen van “zwart” werk. Voor de overheid is een goede marktwerking van groot belang. De
ingezette deregulering is gericht op het versterken van de marktwerking. De oneerlijke
mededinging ondermijnt dergelijke pogingen sterk. Voor de SER is het tegengaan van
oneerlijke marktwerking gericht op de bevordering van het algemeen belang en is het een van
de taken van een hoofdbedrijfschap.
Een individueel bedrijf kan weinig tot niets ondernemen tegen oneerlijke mededinging op
nationaal niveau. Het herstel van de marktvraag zal echter door oneerlijke concurrentie worden
belemmerd. Bedrijven die de wettelijke verplichtingen ontlopen, kunnen tegen lagere kostprijs
werkzaamheden verrichten. De ondernemer heeft er groot belang bij dat alle bedrijven in de
branche zich aan de spelregels houden, omdat alleen dan elke ondernemer kan profiteren van
een groeiende markt.
Het HAO heeft het Meldpunt Oneerlijke Mededinging (MOM) voor de afbouwbranche
opgericht. Bij het MOM kunnen ondernemers en werknemers uit de branche gevallen van
oneerlijke mededinging eventueel anoniem melden. De meldingen worden vervolgens
doorgespeeld naar andere organisaties zoals de Belastingdienst of Arbeidsinspectie.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving
Het HAO is ingesteld voor alle ondernemingen in de branche. Alle ondernemingen betalen
daardoor mee aan de activiteiten die het HAO verricht ten behoeve van de gehele sector. Zo
wordt voorkomen dat er ondernemingen zijn die wel profiteren van de activiteiten maar niet
meebetalen. Een private organisatie treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
daardoor niet het belang van de gehele branche. Dit onderscheidt het HAO van een
privaatrechtelijke organisatie.
Afweging van private belangen
De activiteiten die door het hoofdbedrijfschap worden verricht zijn gericht op het
algemeen belang. Zonder algemeen verplichtende regelgeving zouden deze activiteiten niet
mogelijk zijn. Daarbij moet gedacht worden aan arbeidsomstandigheden, scholing, technische
innovaties, medezeggenschap, het bevorderen van het behoud van werkgelegenheid en
kwaliteit. Alle activiteiten hebben een sectorbreed karakter.
Met alleen private afspraken wordt niet gegarandeerd dat de kwaliteit van de sector op niveau
blijft dan wel wordt verbeterd. Voor het welslagen van de doelstelling is het namelijk vereist dat
de verplichtingen algemeen worden nageleefd.
De financiële gevolgen van de heffing
De totale opbrengst van de bestemmingsheffing is begroot op € 1,9 miljoen. Hiervan komt € 1,4
miljoen voor rekening van de ondernemingen waarop de CAO voor het afbouwbedrijf van
toepassing is, en € 0,5 miljoen voor rekening van de overige bedrijven.
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Besteding van de heffing
Uit de bestemmingsheffing wordt subsidie verleend ten behoeve van de hierboven vermelde
hoofdactiviteiten in het kader van Arbeidsomstandigheden & Goed Werknemerschap en
Vakmanschapen & Scholing. Zoals aangegeven profiteert de gehele sector van deze activiteiten
en heeft de gehele Nederlandse samenleving er baat bij, hetgeen een collectieve financiering
rechtvaardigt.
Deze subsidies zijn in de begroting van het hoofdbedrijfschap opgenomen onder de
Hoofdfunctie Arbeid. De begroting is ingericht conform de Verordening financiën
bedrijfslichamen 1999 van de Sociaal-Economische Raad.
Het betreft subsidies aan:
x Opleidingscentrum Savantis: € 1.465.000.
Het opleidingscentgrum Savantis verzorgt de scholing en opleidingen ten behoeve van de
gehele afbouwbranche. Het opleidingscentrum wordt voor een belangrijk deel door de
branche zelf bekostigd. Hierdoor wordt de bedrijfstak voorzien van goede vaklieden en
blijft de kwaliteit van de sector gewaarborgd. De opleidingen van Savantis staan open voor
de gehele branche, dus ook voor ZZP-ers.
Stichting Savantis (Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie,
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en Stichting Opleidingsfonds voor de
bedrijfstakken Afbouw en Onderhoud (Presentatie en Communicatie) hebben subsidies
aangevraagd voor in totaal € 1.865.000. Het betreft het aandeel van de sector in de totale
kosten van het opleidingscentrum. Het bedrag van € 400.000 dat niet via deze verordening
wordt bekostig, wordt gefinancierd uit de reserves van het HAO.
x

Stichting Arbouw: € 230.000.
De stichting Arbouw is belast met de zorg en voorlichting over arbeidsomstandigheden en
veiligheid van onder meer de afbouwsector. Het betreft een naar rato-bijdrage van de
arboactiviteiten ten behoeve van de totale bouwnijverheid, die op het punt van
arbeidsomstandigheden in de breedste zin, een belangrijke meerwaarde vervult ten behoeve
van zowel georganiseerden als ongeorganiseerden.

x

Ondernemerscursussen Winterprogramma: € 50.000.
Ten verbetering van het vakman- en ondernemersschap worden jaarlijks een aantal
cursussen en themadagen georganiseerd. Voor het winter- en ondernemersprogramma 2007
is een subsidie aangevraagd voor € 50.000. Het programma staat open voor de gehele
branche.

x

Ondernemerscursussen Verder met Vakmanschap: € 40.000.
Ondernemers die niet via Stichting Fonds Savantis in aanmerking komen voor de
vergoedingsregeling in het kader van het project Verder met Vakmanschap kunnen via het
HAO een vergoeding krijgen.

x

Stichting ESA-Vloerkeur: € 100.000.
Aan stichting ESA-vloerkeur wordt subsidie verleend om activiteiten ten behoeve van de
verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de sector afbouwbreed mogelijk te
maken.

x

Diverse kleine subsidies: € 15.000.
Subsidie kan worden aangevraagd voor innovatieve projecten en cursussen ter verbetering
van het Nederlandse vakmanschap.
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Uitvoerings- en handhavingsaspecten
De uitvoerings- en handhavingsaspecten van deze heffingsverordening komen geheel voor
rekening van het hoofdbedrijfschap. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
In het kader van de handhaving wordt jaarlijks een aantal ondernemers bezocht waarbij wordt
gecontroleerd of de omzetopgaveformulieren naar waarheid zijn ingevuld.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 3
In dit artikel zijn de heffingstarieven opgenomen.
De heffingslast is in beginsel gelijk voor een bedrijf waar de CAO voor het Afbouwbedrijf van
toepassing is, en waar deze CAO niet van toepassing is. Daarbij is uitgegaan van een bedrijf met
een gemiddeld aantal werkenden, met een gemiddelde omzet per medewerker en een
gemiddelde loonsom per werknemer.
Artikel 5
Elk kalenderjaar wordt een omzetopgaveformulier aan ieder geregistreerd bedrijf toegezonden.
Indien het omzetopgaveformulier niet ingevuld aan het
hoofdbedrijfschap is geretourneerd wordt een duplicaat verzonden. Tenslotte wordt
nog een herinnering aan de ondernemer gestuurd, wanneer deze ook niet op het
toezenden van het duplicaat heeft gereageerd. Reageert de ondernemer dan nog
niet, dan wordt ambtshalve een schatting gemaakt van de omzet en aan de hand daarvan de
heffing opgelegd.
De ondernemers wordt gevraagd de omzet op te geven over het kalenderjaar dat twee jaar
vooraf gaat aan het tijdstip waarover wordt geheven. Reden is dat ten tijde van het verzenden
van het omzetopgaveformulier de omzet van het heffingsjaar en de omzet van het daaraan
voorafgaande jaar vaak nog niet bekend zijn.
Een onderneming die in 2005 is gestart wordt verzocht de omzet uit 2006 op te geven op het
omzetopgaveformulier. Een onderneming die in 2006 is gestart, wordt verzocht de behaalde
omzet uit dat jaar op te geven op het omzetopgaveformulier, alsmede het aantal maanden waarin
die omzet wordt behaald. Met die gegevens wordt de opgegeven omzet ambtshalve herleid tot
een fictieve jaaromzet. Een onderneming die in 2007 is gestart wordt gevraagd zelf een
schatting op het omzetopgaveformulier op te geven van de jaaromzet.
Artikel 6
De aftrekregeling dient te voorkomen dat omzetten dubbel worden belast. Uitbestede omzet
komt uitsluitend voor aftrek in aanmerking indien in een gespecificeerde bijlage bij het
omzetopgaveformulier wordt aangegeven aan welk bedrijf (naam, adres, woonplaats) het werk
is uitbesteed, en voor welk bedrag. Bovendien moet het activiteiten betreffen, die zijn verricht
door een bedrijf dat is geregistreerd bij het hoofdbedrijfschap.
Artikel 7
Het hoofdbedrijfschap heeft de bevoegdheid om in het kader van de handhaving van deze
verordening boekenonderzoek te doen.
Artikel 8
Gewaarborgd is dat de door de ondernemer verstrekte gegevens niet voor andere
doeleinden worden gebruikt. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld doordat er
niet meer personen toegang tot hebben dan noodzakelijk.
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Artikel 9
In bijzondere omstandigheden kan in individuele gevallen gedeeltelijk of geheel
ontheffing worden verleend voor wat betreft de verschuldigde heffing. Daartoe dient een
schriftelijk en gemotiveerd verzoek te worden ingediend bij de voorzitter.
Rijswijk, 30 augustus 2006
J.J.F. van de Kant
voorzitter
A.B. van Kruistum
secretaris
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