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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordeningvan 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
ontwemverordeninp;.

SOCIAAL-ECONOMISCHERAAD
Verordeningen en besluiten

De Bestuurskamer heeft op 3 mei 2007 ingestemd met de besluiten tot vaststelling van de
rekening van baten en lasten over 2006 van
- het Productschap Tuinbouw en
- het Productschap Zuivel.
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop deze
besluiten zijn bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Bestuurskamer
van de Sociaal-Economische Raad, Postbus 90405,2509 LK Den Haag.
BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2006
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der
inkomsten en uitgaven over 2006, met toelichting bij het secretariaat, Stadhoudersplantsoen 12
te Den Haag, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 3 1 mei 2007.
Productschap Wijn

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2006
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der
inkomsten en uitgaven over 2006, met toelichting bij het secretariaat, Stadhoudersplantsoen 12
te Den Haag, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 30 mei 2007.

Hoofdbedrijfschap Ambachten
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2006

Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der
inkomsten en uitgaven over 2006, met toelichting bij het secretariaat, Ierlandlaan 21 te
Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 6 juni 2007 om
13.30 uur in het SER-gebouw, Bemidenhoutseweg 60 te Den Haag.

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 Vis
VIS 10

VerordeningJinancieringgarnalenpromotie 2006
Verordening van het Productschap Vis van 13 oktober 2005, houdende regels ter zake van de aan de
onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve
van garnalenpromotie voor het jaar 2006 (Verordening financiering garnalenpromotie 2006)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Garnalenadviescomrnissie;
Besluit:

AKt&eLL

In deze verordening wordt verstaan onder:
Instellingsbesluit Pro- : Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap
voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van
ductschap Vis
vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003,253);
: het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit
Productschap
Productschap Vis;
: de voorzitter van het Productschap;
Voorzitter
: de secretaris van het Productschap;
Secretaris
: degene, die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap is
Ondernemer
ingesteld;
: garnalen van de soort Crangon-crangon;
Garnalen
: het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de
Aanvoeren
spanvisserij aan land brengen van garnalen;
:
de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of
Aanvoerder
op andere wijze garnalen aanvoert;
: een veiling van vis enlof visproducten;
Afslag

Fonds

: het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening

instelling van een fonds voor garnalenpromotie1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

I

Een ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoert is over alle door
hem aangevoerde en voor menselijke consumptie verkochte hoeveelheden garnalen aan en ten
behoeve van het Productschap een heffing verschuldigd van € 0,005 per kg.
Een in Nederland gevestigde ondernemer die gamalen betrekt van een ondernemer als bedoeld in
het vorige lid, is over alle door hem van die ondernemer voor menselijke consumptiedoeleinden
betrokken hoeveelheden garnalen aan en ten behoeve van het Productschap een heffing
verschuldigd van € 0,06 per kg.
Indien de garnalen in gepelde toestand worden aangevoerd of in gepelde toestand worden gekocht
van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde en
gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffmg(en) vermenigvuldigd met een
factor 3.

Een ondernemer verstrekt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de secretaris, namens
het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum, naar waarheid de gegevens die nodig zijn
voor de vaststelling van de door de ondernemer op grond van deze verordening verschuldigde
heffing.
Een ondernemer overlegt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de secretaris, namens
het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum een verklaring, van een accountant als
bedoeld in de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de getrouwheid en
volledigheid van de in het eerste lid bedoelde gegevens.
Indien blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn of afwijken van aan het
productschap ten dienste staande gegevens, kunnen aan de hand van deze nieuwe gegevens of
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 edof in artikel 11 de in rekening gebrachte edof te
brengen bedragen worden herzien en het verschil .wordennagevorderd of gerestitueerd.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedsehaliteit) op 18-12-2003 en door de Sociaal-EconomischeRaad op 04-12-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 23-01-2004, nr. 5 VIS 2.

1.

2.

3.
I

4.

5.

1.
-

2.

3.

Indien een ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet of niet volledig aan het
productschap heeft verstrekt vóór de in dat artikel bedoelde datum dan wel vóór de datum van de
aan de ondernemer toegezonden herinnering, is de secretaris, namens het bestuur, bevoegd de
verzochte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen te schatten en
op basis daarvan de verschuldigde heffing te berekenen.
De secretaris stelt, namens het bestuur, de betrokken ondernemer van de geschatte gegevens en
het op basis daarvan berekende heffingsbedrag schriftelijk in kennis, onder mededeling dat hij
alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen 3 weken na
verzending van de kennisgeving aan het productschap te verstrekken.
Indien de betrokken ondememer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn alsnog de verzochte
gegevens aan het productschap verstrekt, wordt de verschuldigde heffing berekend op basis van
deze gegevens.
Indien blijkt dat de door de ondernemer alsnog verstrekte gegevens, als bedoeld in het derde lid,
onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ten dienste staande gegevens, wordt de
verschuldigde heffing berekend op basis van de door de secretaris geschatte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen.
Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn wederom in
gebreke blijfi de verzochte gegevens aan het productschap te verstrekken, wordt het bedrag, zoals
berekend op de wijze bedoeld in het eerste lid, in rekening gebracht.

Indien garnalen door tussenkomst van een afslag zijn verhandeld worden de op grond van deze
verordening wegens het aanvoeren of kopen van de garnalen verschuldigde heffingen door de
ondememer onmiddellijk na de verkoop aan het productschap betaald.
In de gevallen bedoeld in het eerste lid kunnen de door de aanvoerder of koper verschuldigde
heffingen door de afslagadministratie ten behoeve van het productschap worden geïnd door
middel van inhouding op de op de afslag gemaakte brutobesomming respectievelijk verrekening
met het betaalde aankoopbedrag. Indien de heffingen op deze wijze volledig zijn geïnd, wordt de
ondememer geacht te dier zake aan zijn verplichting te hebben voldaan.
Het bepaalde bij en krachtens artikel 13, derde, vierde en vijfde lid, van de Heffingsverordening
2006 is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in deze verordening.

Indien garnalen zonder tussenkomst van een afslag zijn verhandeld worden de op grond van deze
verordening wegens het aanvoeren of kopen van de garnalen verschuldigde heffingen door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop zij hem door het productschap in rekening
zijn gebracht.
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De ingevolge artikel 2 verschuldigde heffingen worden door de ondernemer betaald uiterlijk binnen
dertig dagen na de dag waarop zij hem door het productschap in rekening zijn gebracht.

Het productschap brengt voomitlopend op de opgave bedoeld in artikel 3 de ondernemers
jaarlijks één of meer voorschotbedragen in rekening.
Indien en voor zover aan voorschotbedragen meer is betaald dan uit hoofde van deze verordening
is verschuldigd, vindt restitutie plaats.
Het voorschotbedrag wordt door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag
waarop het hem door het productschap in rekening is gebracht.

Een nagevorderd bedrag als bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt door de ondernemer betaald uiterlijk
-binnen veertien dagen na de dag waarop het bedrag hem door het productschap in rekening is gebracht.

De Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000 is van toepassing op de verwerking van
gegevens, als bedoeld in de artikelen 3,4 en 5.

De secretaris is, namens het bestuur, belast met de vaststelling en oplegging van de door een
ondernemer verschuldigde heffrng(en), als bedoeld in artikel 2, indien deze verschuldigde
heffing(en) niet reeds op grond van artikel 5 door de afslagadministratie of derden, als bedoeld in
artikel 13, vierde lid, van de Heffigsverordening 2006 ten behoeve van het productschap islzijn
ge'hd.
a.
De oplegging van de door een ondernemer verschuldigde heffing(en), geschiedt door de
secretaris, namens het bestuur, door middel van toezending of uitreiking aan de
heffigsplichtige ondernemer van een gedagtekende heffingsaanslag op basis van;
1" de gegevens als bedoeld in artikel 3 enlof artikel 4 enlof;
2" de bij het productschap bekende gegevens voor de heffing(en) als bedoeld in artikel 2.

b.

De heffmgsaanslag moet bevatten:
1" de naam en de woonplaats of vestigingsplaats van de heffingsplichtige ondernemer,
conform de gegevens die bekend zijn bij het productschap;
2" een specificatie van het bedrag van de heffing(en) onder vermelding van de
heffmgsgrondslagen;
3" in de daarvoor in aanmerking komende gevallen: de toepasselijke vrijstellingen;
4" in de daarvoor in aanmerking komende gevallen: de toepasselijke verrekening met reeds
betaalde voorschotbedragen;
5" het totaalbedrag van de heffigsaanslag;
6" het betalingstijdstip en informatie over de wijze van betaling;
7" de vermelding van de mogelijkheid van bezwaar met inachtneming van artikel 3:45 van
de Algemene wet bestuursrecht.
De secretaris kan, namens het bestuur, de termijn van inzending van de gegevens als
bedoeld in artikel 3 erdof 4, op verzoek van een ondernemer verlengen met een termijn die de
secretaris redelijk acht.
a.
De secretaris kan, namens het bestuur, een voorschotbedrag, als bedoeld in artikel 8,
opleggen en in rekening brengen bij de heffmgsplichtige ondernemer.
b.
De secretaris kan, namens het bestuur, het in rekening gebrachte voorschotbedrag herzien
erdof opnieuw opleggen indien blijkt dat de gegevens van de heffmgsplichtige ondernemer,
die hier aan ten grondslag lagen, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.
De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 6
tot en met 9 met inachtneming van het bepaalde in artikel 127 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie.
De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten,
als bedoeld in het tweede lid met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht.
De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het beslissen op verzoeken om in te stemmen met
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter tegen besluiten, als bedoeld in het tweede lid
met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.
De voorzitter kan in afwijking van het vierde lid, namens het bestuur, de heffingsplichtige
ondernemer op diens verzoek bij de indiening van zijn bezwaarschrift:
a.
in bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van de voorzitter) uitstel van betaling
verlenen van de vastgestelde en opgelegde heffmg(en), als bedoeld in het tweede lid, totdat
de beslissing op het bezwaarschrift door de voorzitter is genomen;
b.
een vergoeding toekennen als bedoeld in artikel 7: 15 Algemene wet bestuursrecht;
c.
ingeval beroep is ingesteld tegen een beslissing op het bezwaarschrift, in bijzondere
omstandigheden (ter beoordeling van de voorzitter) uitstel van betaling verlenen van de
vastgestelde en opgelegde heffmg(en), als bedoeld in het tweede lid, totdat de bevoegde
rechter uitspraak heeft gedaan.
De secretaris kan in afwijking van het eerste lid, namens het bestuur, de heffigsplichtige
ondernemer vrijstellen van artikel 2 indien het totaal van de door deze ondernemer verschuldigde
huishoudelijke en besternmingsheffrng(en) minder is dan € 10,-.
De voorzitter is, namens het bestuur, belast met het kenbaar maken en stellen van nadere eisen
aan het gebruik van de elektronische weg bij het verkeer van berichten tussen ondernemers en het
productschap met betrekking tot het bepaalde in de onderhavige verordening met inachtneming
van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

1.

2.

3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatieen werkt deze terug tot en met
l januari 2006.
De Verordening financiering garnalenpromotie2005 wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien
van reeds verschuldigde heffingsbedragen.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering garnalenpromotie
2006.

Rijswijk, 13 oktober 2005
P.J.H.M. Loonen
voorzitter
G.J. van Balsfoort
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
1 december 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
beschikking van l l juli 2006, nr. TRCJZl200513262.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financiering garnalenpromotie 2005. De Wet
op de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een besternmingsheffing is opgenomen
jaarlijks moeten worden vastgesteld. Onderhavige verordening betreft het heffingsjaar 2006. De
Garnalenadviescommissie heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte van de heffing als bedoeld in
artikel 2.
Middels de Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie is een fonds voor
promotiecampagnes voor garnalen ingesteld en wordt een heffmg opgelegd aan ondernemers die
garnalen aanvoeren of garnalen betrekken van een aanvoerder, welke heffing ten goede komt aan het
fonds voor promotiecampagnes voor garnalen.
In overeenstemming met de Europese regelgeving worden de heffingen opgelegd aan alle
ondernemers die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoeren (artikel 2, eerste lid) en aan
de in Nederland gevestigde ondernemers die van de voornoemde ondernemers garnalen voor
menselijke consumptie betrekken (artikel 2, tweede lid).
A

Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten van verkoopbevordering en reclame
overeenkomstig het bepaalde in de Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en
aquacultuursector (PbEU2004 C 22915) en de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor
reclame voor in bijlage I van het Verdrag vermelde producten en voor bepaalde niet in bijlage I
vermelde producten (PbEG 2001 C 25215) [voorheen: Bijlage m,punt 3, van Verordening (EG) nr.
2792199 (PbEG 1999 L 337110) en de Mededeling van de Commissie betreffende de betrokkenheid
van de lidstaten bij acties ter bevordering van de verkoop van landbouw- en visserijproducten (PbEG
1986 C 27213)l.
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De middelen van het fonds voor promotiecampagnes voor garnalen worden aangewend voor uitgaven
ten behoeve van de collectieve promotieactiviteiten, in de meest ruime zin van het woord, van
garnalen en zijn onder andere bestemd voor een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau.
Onder collectieve promotie wordt verstaan de promotie van garnalen in het algemeen zonder dat deze
gericht is op de bevordering van de verkoop van garnalen van bepaalde bedrijven. Uit het fonds
worden onder andere advertenties in kranten, verspreiding van folders, posters en receptenboekjes en
het organiseren van manifestaties en tentoonstellingen gefinancierd. Voor het overige wordt
verwezen naar het jaarverslag en het financieel verslag van het Productschap Vis en de Stichting
Nederlands Visbureau.
Daar de garnalensector overwegend bestaat uit mkb-ondernemingen is voor financiering van
collectieve promotie geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag. Hiermee wordt
tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander effectief en efficiënt
worden geregeld. Voor individuele bedrijven is het niet goed mogelijk om zelf te voorzien in de
bedoelde vormen van verkoopbevordering en reclame. Bovendien betalen alle ondernemingen bij een
collectieve aanpak mee, zodat wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van de
verkoopbevordering en reclame, maar niet meebetalen (fiee-riders). De wens van de sector is om de
promotie van garnalen volledig collectief te financieren middels de onderhavige bestemmingshefing
en dit door het Nederlands Visbureau te laten verrichten, zodat de individuele bedrijven niet meer
afzonderlijk activiteiten hoeven te ontplooien.
De kosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van de
bestemmingshefing als bedoeld in artikel 2. De hoogten van de bestemmingsheffingen zijn gewijzigd
ten opzichte van het jaar 2005. Op verzoek van de Gamalenadviescommissieis de heffing voor de
kopers vastgesteld op € 0,06 per kg en is de heffing voor de aanvoerder vastgesteld op € 0,005 per kg.
Vanaf het heffingsjaar 2006 is, gelet op de veranderende bedrijfsomstandigheden en marktsituatie in
de garnalensector en ter voorkoming van rechtsongelijkheid, een bepaling in artikel 2, derde lid,
opgenomen met een conversiefactor 3 voor het aantal aangevoerde of gekochte kilogrammen gepelde
garnalen. Uitgangspunt hiervoor is de aanname dat 3 kilogram ongepelde garnalen ongeveer 1
kilogram gepelde garnalen oplevert.

Om de Crangon-crangongarnaal op de kansrijke Nederlandse markt daadwerkelijk te laten
doorbreken zijn forse promotiebudgetten vereist. Doel van een promotiecampagne is om de
consument te attenderen op de Crangon-crangongarnaal, waarbij indirect wordt beoogd de vraag
naar deze garnalen te vergroten. De baten van de onderhavige heffing worden onder meer besteed aan
een speciale promotiecampagne. Indien de vraag naar de Crangon-crangon garnaal stijgt, profiteren
hiervan zowel Nederlandse, Duitse, Deense en Belgische aanvoerders, verwerkers en handelaren.
.De promotiecampagne behelst de inzet van radio- en tv-reclame, ondersteund met een scala aan pr- en
promotieactiviteiten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan promotie op de winkelvloer en
bij de horeca middels kookdemonstraties en uitgifte van receptenfolders.
De begrote baten voor deze bestemmingsheffingen, zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Markt, bedragen voor het jaar 2006 € 488.000,-.

Ingevolge de goedkeuringsbeschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen is de
onderhavige steunmaatregel (bekend onder steunnummer N 440199 en gewijzigd bij N 49712000 en N
16012003)vastgesteld conform de artikelen 87,88 en 90 van het EG-Verdrag en is ook voor het overige
verenigbaar met de gemeenschappelijkemarkt.
De bestemmingsheffingen in deze verordening zijn ingevolge artikel 88, derde lid, van het EGverdrag, inzake steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese
Gemeenschappen. De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de
Commissie van de Europese Gemeenschappen, bedraagt 2.4 0,06 per kg Crangon-crangon garnalen
voor de ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig deze garnalen aanvoert en bedraagt
€ 0,06 per kg Crangon-crangon garnalen voor de ondernemer die deze garnalen betrekt van een
aanvoerder met een Nederlands vissersvaartuig.
Met ingang vanaf het heffingsjaar 2005 zijn de van overeenkomstige toepassing zijnde bepalingen in
de Heffingsverordening in de onderhavige verordening opgenomen en wordt niet meer volstaan met
een verwijzing naar de toepasselijke uitvoeringsbepalingen. Hierop is de volgende uitzondering
gemaakt.
Middels artikel 13 van de Heffingsverordening2006 heeft het bestuur van het Productschap Vis een
mandateringsbepaling opgenomen voor de inning van de verschuldigde heffingen ten behoeve van het
Productschap Vis door afslagadministraties en derden. Door de steeds veranderende marktsituatie
acht het bestuur het wenselijk om snel in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld
contractverkoop of geen private veilplicht voor bepaalde soorten of ondernemers). In artikel 13 van
de Heffingsverordening2006 is derhalve met ingang van het heffingsjaar 2006 een nieuw derde,
vierde en vijfde lid opgenomen, waarin is bepaald dat het bestuur bij besluit de privaatrechtelijke
(rechts)personen kan aanwijzen die gemandateerd zijn om de door de ondernemers verschuldigde
heffingen te innen en af te dragen.
In artikel 5, derde lid, van de onderhavige verordening wordt artikel 13, derde, vierde lid en vijfde lid,
van de Heffingsverordening2006 van overeenkomstige toepassing verklaard.
Vanaf het heffingsjaar 2006 is de definitie van "secretaris" opgenomen, omdat vanaf dit jaar de
secretaris in plaats van de voorzitter gemandateerd wordt om gegevens op te vragen en om voorschotten
en heffingen op te leggen aan ondernemers.
De gegevens die door een ondernemer direct of indirect aan het productschap worden verstrekt,
vallen onder de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, waarin de bescherming
van ter kennis van het productschap gekomen gegevens is geregeld.
Rijswijk, 13 oktober 2005
P.J.H.M. Loonen
voorzitter
G.J. van Balsfoort
secretaris

VIS l l

VerordeningJrmanciering garnalenpromotie 2007

Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de
onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve
van gamalenpromotie voor het jaar 2007 (Verordening financiering garnalenpromotie 2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Garnalenadviescommissie;
Besluit:
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Instellingsbesluit Pro- : Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap
voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van
ductschap Vis
vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003,253);
het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit
b. productschap
Productschap Vis;
de voorzitter van het productschap;
c. voorzitter
de secretaris van het productschap;
d. secretaris
degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is
e. ondernemer
ingesteld;
garnalen van de soort Crangon crangon;
j garnalen
het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de
g. aanvoeren
spanvisserij aan land brengen van garnalen;
de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of
h. aanvoerder
op andere wijze garnalen aanvoert;
een veiling van vis of visproducten;
i. afslag
het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening
j. fonds
instelling van een fonds voor garnalenpromotie'.

Artikel 2

1.

I

Een ondernemer, die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoert, is over alle door
hem aangevoerde garnalen aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd
van € 0,005 per kg.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) op 18-12-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 04-12-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 23-01-2004, nr. 5 VIS 2.

2.

3.

Een in Nederland gevestigde ondernemer die garnalen betrekt van een ondernemer als bedoeld
in het vorige lid, is over alle door hem van die ondernemer voor menselijke consumptiedoeleinden betrokken hoeveelheden garnalen aan en ten behoeve van het productschap een heffing
verschuldigd van € 0,06 per kg.
Indien de garnalen in gepelde toestand worden aangevoerd of in gepelde toestand worden gekocht
van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal aangevoerde en
gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een
factor 3.

Artikel 3

1.

2.
3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 3 1 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.
De Verordening financiering garnalenpromotie 2006 wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien
van reeds verschuldigde heffingsbedragen welke nog niet zijn opgelegd, geïnd of gerestitueerd.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering garnalenpromotie 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJZl200613595.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financiering garnalenpromotie 2006. De Wet
op de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemtningsheffing is opgenomen
jaarlijks moeten worden vastgesteld. Onderhavige verordening betreft het heffingsjaar 2007. De
Gamalenadviescornmissie heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte van de heffing als bedoeld in
artikel 2.
De baten voortvloeiende uit de Verordening financiering garnalenpromotie 2007 komen ten gunste
van het fonds ingesteld krachtens artikel 2 van de Verordening instelling van een fonds voor
garnalenpromotie2.
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit)op 18-12-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 04-12-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 23-01-2004, nr. 5 VIS 2.
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Op grond van de onderhavige verordening wordt een heffing opgelegd aan ondernemers die garnalen
aanvoeren of garnalen betrekken van een aanvoerder, welke heffing ten goede komt aan het fonds
voor promotiecampagnes voor garnalen.
In overeenstemming met de Europese regelgeving worden de heffingen opgelegd aan alle
ondernemers die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoeren (artikel 2, eerste lid) en aan
de in Nederland gevestigde ondernemers die van de voornoemde ondernemers garnalen voor
menselijke consumptie betrekken (artikel 2, tweede lid).
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten van verkoopbevordering en reclame
overeenkomstig het bepaalde in de Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en
aquacultuursector (PbEU 2004 C 22915) en de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor
reclame voor in bijlage I van het Verdrag vermelde producten en voor bepaalde niet in bijlage I
vermelde producten (PbEG 2001 C 25215) [voorheen: Bijlage 111, punt 3, van Verordening (EG) nr.
2792199 (PbEG 1999 L 337110) en de Mededeling van de Commissie betreffende de betrokkenheid
van de lidstaten bij acties ter bevordering van de verkoop van landbouw- en visserijproducten (PbEG
1986 C 27213)l.
De middelen van het fonds voor promotiecampagnes voor garnalen worden aangewend voor uitgaven
ten behoeve van de collectieve promotieactiviteiten, in de meest ruime zin van het woord, van
garnalen en zijn onder andere besteid voor een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau.
Onder collectieve promotie wordt verstaan de promotie van garnalen in het algemeen zonder dat deze
gericht is op de bevordering van de verkoop van garnalen van bepaalde bedrijven. Uit het fonds
worden onder andere advertenties in kranten, verspreiding van folders, posters en receptenboekjes en
het organiseren van manifestaties en tentoonstellingen gefinancierd. Voor het overige wordt verwezen
naar het jaarverslag en het financieel verslag van het Productschap Vis en de Stichting Nederlands
Visbureau.
Daar de garnalensector overwegend bestaat uit rnkb-ondernemingen is voor financiering van
collectieve promotie geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag. Hiermee wordt
tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander effectief en efficiënt
worden geregeld.
Voor individuele bedrijven is het niet goed mogelijk om zelf te voorzien in de bedoelde vormen van
verkoopbevordering en reclame. Bovendien betalen alle ondernemingen bij een collectieve aanpak mee,
zodat wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van de verkoopbevordering en
reclame, maar niet meebetalen (free-riders). De wens van de sector is om de promotie van garnalen
volledig collectief te financieren middels de onderhavige bestemmingsheffing en dit door het
Nederlands Visbureau te laten verrichten, zodat de individuele bedrijven niet meer afzonderlijk
activiteiten hoeven te ontplooien.
De kosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van de
bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 2. De hoogten van de bestemmingsheffingen zijn
ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2006, toen op verzoek van de Garnalenadviescommissie de
heffing voor de kopers is vastgesteld op € 0,06 per kg en de heffing voor de aanvoerder is vastgesteld
op € 0,005 per kg.

Vanaf het heffingsjaar 2006 is, gelet op de veranderende bedrijfsomstandigheden en marktsituatie in
de garnalensector en ter voorkoming van rechtsongelijkheid, een bepaling in artikel 2, derde lid,
opgenomen met een conversiefactor 3 voor het aantal aangevoerde of gekochte kilogrammen gepelde
garnalen. Uitgangspunt hiervoor is de aanname dat 3 kilogram ongepelde garnalen ongeveer 1
kilogram gepelde garnalen oplevert.
Om de Crangon crangon garnaal op de kansrijke Nederlandse markt daadwerkelijk te laten
doorbreken zijn forse promotiebudgetten vereist. Doel van een promotiecampagne is om de
consument te attenderen op de Crangon crangon garnaal, waarbij indirect wordt beoogd de vraag naar
deze garnalen te vergroten. De baten van de onderhavige heffing worden onder meer besteed aan een
speciale promotiecampagne. Indien de vraag naar de Crangon crangon garnaal stijgt, profiteren
hiervan zowel Nederlandse, Duitse, Deense en Belgische aanvoerders, verwerkers en handelaren.
De promotiecampagne behelst de inzet van radio- en tv-reclame, ondersteund met een scala aan pr- en
promotieactiviteiten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan promotie op de winkelvloer en
bij de horeca middels kookdemonstraties en uitgifie van receptenfolders.
De begrote baten voor deze bestemmingsheffingen,zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Markt, bedragen voor het jaar 2007 € 488.000,-.
De bestemmingsheffingen in deze verordening zijn ingevolge artikel 88, derde lid, van het EGverdrag, inzake steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese
Gemeenschappen. Ingevolge de goedkeuingsbeschikking van de Conmissie van de Europese
Gemeenschappen is de onderhavige steunmaatregel (bekend onder steunnummer N 440199 en gewijzigd
bij N 49712000 en N 16012003) vastgesteld conform de artikelen 87, 88 en 90 van het EG-Verdrag en is
ook voor het overige verenigbaar met de gemeenschappelijke markt. De maximale toegestane heffing,
zoals aangemeld en goedgekeurd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, bedraagt €
0,06 per kg Crangon crangon garnalen voor de ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig
deze garnalen aanvoert en bedraagt € 0,06 per kg Crangon crangon garnalen voor de ondernemer die
deze garnalen betrekt van een aanvoerder met een Nederlands vissersvaartuig.
De bepalingen over het opvragen, verstrekken en verwerken van gegevens, alsmede de bepalingen
over de oplegging en betaling van de heffingen zijn met de bepalingen over de mandatering van
bevoegdheden vanaf het heffingsjaar 2007 uit de heffingsverordeningen gehaald en ondergebracht in
de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006. Beoogd is om hiermee de
heffingsverordeningen te vereenvoudigen en transparanter te maken.
Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris

VIS I 2

VerordeningJinancieringgarnalenzeven en garnalenkakers visafslagen 2007
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de
onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemrningshefñng ten behoeve van
de financiering van gamalenzeven en garnalenkrakers voor het jaar 2007 (Verordening financiering
garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Garnalenadviescommissie;
Besluit:
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Instellingsbesluit : Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap
voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van
Productschap Vis
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. voorzitter
:
de voorzitter van het productschap;
d. secretaris
:
de secretaris van het productschap;
degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is
e. ondernemer
:
ingesteld;
J garnalen
:
garnalen van de soort Crangon crangon;
g. aanvoeren
:
het als eerste eigenaar voor de eerste keer aan 1znd brengen van garnalen;
de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of
h. aanvoerder
:
op andere wijze garnalen aanvoert.

Artikel 2

1.

2.

3.

Een ondernemer, die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoert, is aan en ten behoeve
van het productschap een heffing verschuldigd van € 0,004 per kg garnalen die door het
productschap zijn gecontroleerd over een voor controle aangewezen zeef in eigendom van het
productschap.
De opbrengst van de heffing is bestemd voor de financiering van de aanschaf door het
productschap van garnalenzeven en garnalenkrakers en van de plaatsing en het onderhoud van
deze gamalenzeven en garnalenkrakers.
De heffing, als bedoeld in het eerste lid, is niet meer verschuldigd met ingang van de dag
volgende op de dag waarop het saldo van de in de begroting opgenomen Functie Medebewind
onder Gamalenzeven, een bedrag van € 270.000,- overschrijdt.

1.

2.

3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 3 1 december
2006, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatieen werkt deze terug tot en met 1januari 2007.
De Verordening financiering gamalenzeven en gamalenkrakers visafslagen 2006 wordt
ingetrokken, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde hefñngsbedragen welke nog niet zijn
opgelegd, geïnd of gerestitueerd.
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening financienng gamalenzeven en
gamalenkrakers visafslagen 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter

W.G. van de Fliert
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJZl200613594.

-

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financienng gamalenzeven en gamalenkrakers
visafslagen 2006. De Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een
besternrningsheffing is opgenomen jaarlijks moeten worden vastgesteld. De onderhavige verordening
betreft het heffingsjaar 2007. De Garnalenadviescommissie heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte
van de heffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.
Het doel van de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2006 is om de
aanschaf, de plaatsingskosten en de onderhoudskosten van garnalenzeven en gamalenkrakers die in
eigendom van het productschap zijn te financieren. De controle op de EG-handelsnormen is als
medebewindstaak opgedragen aan het productschap. Voor controle aangewezen garnalenzeven dienen als
controlemiddel om na te gaan of de aangevoerde garnalen qua maat voldoen aan de EG-handelsnormen
(V0 [EG] nr. 10412000 en V 0 [EG] nr. 240611996).
De heffing op grond van de onderhavige verordening wordt alleen opgelegd over de aangevoerde en voor
menselijke consumptie verkochte garnalen, welke voor eerste verkoop in Nederland zijn gecontroleerd
middels de zeefinstallaties die in eigendom zijn van het productschap. De eigenaren van de overige voor
controle aangewezen zeefinstallaties, bekostigen deze installaties zelf. Voor het overige wordt verwezen
naar het jaarverslag en het financieel verslag van het Productschap Vis.

De garnalenkrakers dienen ervoor om tijdens de controlehandeling het zogenoemde ziftsel en ingeval van
uit de markt genomen garnalen de "doordraaigamalen" te kunnen vernietigen.
Voor zover garnalen die in Nederland in de handel worden gebracht nog niet op de conformiteit aan de
gemeenschappelijke handelsnormen zijn gecontroleerd, dienen ondernemers in het eerste handelsstadiurn
bij het ter verkoop aanbieden van garnalen verplicht gebruik te maken van gamalenzeven en -krakers,
welke voor dat doel door het productschap zijn aangewezen. Als het productschap eigenaar is van die
installaties dan is de ondernemer over zijn gecontroleerde garnalen de onderhavige bestemmingsheffing
verschuldigd. Buitenlandse ondernemers vallen niet onder de reikwijdte van de heffigsverordeningen
van het productschap vis, zodat zij geen publiekrechtelijke hefftng verschuldigd zijn.
Gebruikers, waaronder mogelijk vissers uit andere lidstaten, zijn ook geen andere vergoeding
verschuldigd voor het gebruik van de zeefinstallaties die in eigendom van het Productschap Vis zijn.
De vraag in wiens eigendom de voor controle aangewezen zeefinstallatie is en of daarbij de onderhavige
bestemmingsheffing verschuldigd is, staat los van de algemene controleplicht in de Gamalenverordening
2006 dat degene die garnalen in Nederland in de handel brengt, voor eerste verkoop eerst deze garnalen
aan een buitendienstmedewerker van het Productschap Vis moet aanbieden ter controle op de indeling in
de bij of krachtens de Europese handelsnormenverordening (EG nr. 2406196) voorgeschreven
grootteklassen.
De garnalensector bestaat overwegend uit mkb-ondernemingen. Daarbij is het nog steeds opportuun om
de keuze mogelijk te houden voor financiering van collectieve aanschaf, plaatsing en onderhoud via een
heffing met een publieke grondslag. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan het collectieve belang van
de regeling en kan één en ander effectief en efficiënt worden ingevuld. Voor individuele bedrijven is het
doorgaans niet mogelijk om zelf te voorzien in garnalenzeven en -krakers.
Bovendien betalen alle ondernemingen bij een collectieve aanpak mee, zodat voorkomen wordt dat er
bedrijven zouden zijn die wel profiteren van de gamalenzeven, maar niet meebetalen (fiee-riders).
De kosten worden gefinancierd uit de opbrengst van een besternmingsheffmg die per kilogram Crangon
crangon garnalen wordt geheven over de door een ondernemer met een Nederlands vissersvaartuig
aangevoerde gamalen welke voor eerste verkoop in Nederland zijn gecontroleerd.
De hoogte van de bestemmingsheffing is ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2006. Vanaf het
heffingsjaar 2004 is sprake van veranderende bedrijfsomstandigheden en marktsituatie in de
garnalensector, waarbij voor controle in toenemende mate gebruik is gemaakt van daarvoor
aangewezen zeefinstallaties die niet in eigendom van het productschap zijn. Derhalve is voorzien in de
maatregel om voor die garnalen geen publiekrechtelijke zeefheffing verschuldigd te laten zijn.
De begrote baten voor deze bestemmingsheffing, zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Medebewind, bedragen voor het jaar 2007 € 32.000,-.
Ingevolge de goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie is de onderhavige steunmaatregel
(bekend onder steunnummer N 184190 en gewijzigd bij N 684198) vastgesteld conform de artikelen 87,
88 en 90 van het EG-Verdrag en is ook voor het overige verenigbaar met de gemeenschappelijkemarkt.

De heffing in deze verordening is ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de Commissie van de
Europese Gemeenschappen, bedraagt € 0,009 per kilogram Crangon crangon garnalen aan een
ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig deze garnalen aanvoert.
De bepalingen over het opvragen, verstrekken en verwerken van gegevens, alsmede de bepalingen
over de oplegging en betaling van de heffingen zijn met de bepalingen over de mandatering van
bevoegdheden vanaf het heffingsjaar 2007 uit de heffingsverordeningen gehaald en ondergebracht in
de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006. Beoogd is om hiermee de
heffingsverordeningente vereenvoudigen en transparanter te maken.
Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
VIS 13

Verordening onderwijsfonds kleinhandel 2007
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de
onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve
van onderwijs voor de detailhandel voor het jaar 2007 (Verordening onderwijsfonds Meinhandel
2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Commissie detailhandel;
Besluit:
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Instellingsbesluit Pro- :
Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap
ductschap Vis
voor ondernemingen op het gebied van de visserij, 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. voorzitter
:
de voorzitter van het productschap;
e. secretaris
:
de secretaris van het productschap;

:
J onderwijsfonds
kleinhandel
g. Commissie detailhandel :

h. ondernemer

:

i. vis

:

j. visproducten

:

k. kleinhandelaar

:

het fonds ingesteld krachtens artikel 1, eerste lid, van
de Verordening instelling van een onderwijsfonds kleinhandel';
de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over
aangelegenheden betreffende de detailhandel;
degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is
ingesteld;
vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaalen schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sieren aquariumdieren;
uit vis verkregen producten, welke al dan niet na verdere be- of
verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen;
een ondernemer die als onderdeel van zijn bedrijf heeft of zijn bedrijf
maakt van het verkopen van vis enlof visproducten aan particulieren,
instellingen enlof bedrijven als eindverbruiker.

Artikel 2

1.
2.
3.

Een kleinhandelaar is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van
het onderwijsfonds kleinhandel.
De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 10,-.
Het bestuur stelt het bedrag, als bedoeld in het tweede lid, niet eerder vast dan nadat het de
Commissie detailhandel heeft gehoord.

Artikel 3

De secretaris kan, namens het bestuur, beslissen op een verzoek van een kleinhandelaar om de door
hem totaal verschuldigde heffing(en) op grond van artikel 6 van de Heffingsverordening 2007 en de
overige betreffende bestemmingsheffingsverordeningen te verlagen naar € 75,- indien hij kan
aantonen dat:
het verkooppunt minder dan 1 kwartaal of 1 dag per week open is geweest;
a.
of de totaal verschuldigde heffing(en) op grond van de onderhavige verordening en de
b.
bestemmingsheffingsverordeningen tezamen meer is dan 1 % van de omzet.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit)op 13-05-2003en door de Sociaal-Economische Raad op 22-05-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 01-08-2003, nr. 47 VIS 17.

Artikel 4

1.

2.
3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven
na 3 1 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.
De Verordening onderwijsfonds kleinhandel 2006 wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien
van reeds verschuldigde heffingsbedragen welke nog niet zijn opgelegd, geïnd of gerestitueerd.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening ondenvijsfonds kleinhandel 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 2 maart 2007,
nr. TRCJZ/2006/3605.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening onderwijsfonds kleinhandel 2006. De Wet op
de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is opgenomen
jaarlijks moeten worden vastgesteld. De onderhavige verordening betreft het heffingsjaar 2007. De
Commissie detailhandel heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte van de heffing als bedoeld in
artikel 2, tweede lid, van deze verordening.
De baten voortvloeiende uit de Verordening ondenvijsfonds kleinhandel 2007 komen ten gunste van
het fonds ingesteld krachtens artikel 1 van de Verordening instelling van een onderwijsfonds
kleinhandel2.Op grond van de onderhavige verordening wordt een heffing opgelegd aan
kleinhandelaren, welke heffing ten goede komt aan het ondenvijsfonds kleinhandel.
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten voor opleiding en voorlichting
overeenkomstig het bepaalde in de Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en
aquacultuursector (PbEU 2004 C 22915).

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) op 13-05-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 22-05-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 01-08-2003, nr. 47 VIS 17.

Het onderwijsfonds kleinhandel is ingesteld middels de Verordening instelling van een
onderwijsfonds kleinhandel en de middelen van dit fonds worden aangewend voor het bevorderen van
de opleiding, in de meest ruime zin van het woord, ten behoeve van de kleinhandel in vis. Bij de
bestemming en de aanwending van de middelen kan onder meer worden gedacht aan het verlenen van
geldelijke steun om het tot stand komen van goede leermiddelen te bevorderen en andere uitgaven ten
behoeve van de opleiding voor het beroep van kleinhandelaar in vis. Onder opleiding wordt naast
vakbekwaamheid ook applicatieonderwijs en algemeen visonderwijs verstaan. Hiervoor wordt
verwezen naar het jaarverslag en het financieel verslag van het Productschap Vis.
Daar de kleinhandelssector overwegend bestaat uit rnkb-ondernemingen is voor financiering van
collectief onderwijs geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander
effectief en efficiënt worden geregeld. Voor individuele bedrijven is het niet goed mogelijk om zelf te
voorzien in de bedoelde opleiding en voorlichting. Bovendien betalen alle ondernemingen bij een
collectieve aanpak mee, zodat wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van
opleiding en voorlichting, maar niet meebetalen (fiee-riders).
De kosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van de
bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening. De hoogte van de
bestemmingsheffing is sinds het jaar 2005 ongewijzigd. Voor de detailhandel is in 2004 een CAO
afgesloten, welke algemeen verbindend zal worden verklaard voor de alle visdetaillisten. Private
partijen hebben in de Commissie detailhandel de wens geuit om voorlopig nog steeds een aantal
projecten te laten verlopen via hun eigen Sociaal fonds voor de visdetailhandel, waarvoor bij de
werknemers bij de uitbetaling van het loon een bijdrage zal worden ingehouden.
De begrote baten van deze bestemmingsheffing, zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Arbeid, bedragen voor het jaar 2007 € I5.OOOy-.
Ingevolge de goedkeuringsbeschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen is de
onderhavige steunmaatregel (bekend onder steunnummer N 15019 1en gewijzigd bij N 49712000)
vastgesteld conform de artikelen 87,88 en 90 van het EG-Verdrag en is ook voor het overige
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.
De heffing in deze verordening is ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de Commissie van de
Europese Gemeenschappen, bedraagt € 49,92 per jaar per kleinhandelaar.
De bepalingen over het opvragen, verstrekken en verwerken van gegevens, alsmede de bepalingen
over de oplegging en betaling van de heffingen zijn met de bepalingen over de mandatering van
bevoegdheden vanaf het heffingsjaar 2007 uit de heffingsverordeningen gehaald en ondergebracht in
de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006. Beoogd is om hiermee de
heffingsverordeningen te vereenvoudigen en transparanter te maken.
Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris

VIS 14

Verordening onderzoe~ondskleinhandel 2007
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de
onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve
van onderzoek voor de detailhandel voor het jaar 2007 (Verordening onderzoekfonds Meinhandel
2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Commissie detailhandel;
Besluit:
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Instellingsbesluit Pro- :
Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap
ductschap Vis
voor ondernemingen op het gebied van de visserij, 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. voorzitter
:
de voorzitter van het productschap;
e. secretaris
:
de secretaris van het productschap;
J onderzoe~onds
:
het fonds ingesteld krachtens artikel 1, eerste lid, van
kleinhandel
de Verordening instelling van een onderzoekfonds kleinhandel';
g. Commissie detailhandel :
de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over
aangelegenheden betreffende de detailhandel;
h. ondernemer
:
degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is
ingesteld;
i. vis
:
vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaalen schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sieren aquariumdieren;
j. visproducten
:
uit vis verkregen producten, welke al dan niet na verdere be- of
verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen;
k. kleinhandelaar
:
een ondernemer die als onderdeel van zijn bedrijf heeft of zijn bedrijf
maakt van het verkopen van vis of visproducten aan particulieren,
instellingen of bedrijven als eindverbruikers.

1

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) op 13-05-2003en door de Sociaal-Economische Raad op 22-05-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 0 1-08-2003, nr. 47 VIS 18.

Artikel 2

1.

2.
3.

Een kleinhandelaar is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van
het onderzoekfonds kleinhandel.
De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 15,50.
Het bestuur stelt het bedrag, als bedoeld in het tweede lid, niet eerder vast dan nadat het de
Commissie detailhandel heeft gehoord.

Artikel 3

De secretaris kan, namens het bestuur, beslissen op een verzoek van een kleinhandelaar om de door
hem totaal verschuldigde heffing(en) op grond van artikel 6 van de Heffingsverordening 2007 en de
overige betreffende bestemmingsheffingsverordeningen te verlagen naar € 75,- indien hij kan
aantonen dat:
het verkooppunt minder dan 1 kwartaal of 1 dag per week open is geweest;
of de totaal verschuldigde heffing(en) op grond van de onderhavige verordening en de
bestemmingsheffingsverordeningen tezamen meer is dan 1 % van de omzet.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 3 1 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.
De Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2006 wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien
van reeds verschuldigde heffingsbedragen welke nog niet zijn opgelegd, geïnd of gerestitueerd.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2007.
Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJZí200613604.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2006. De Wet op
de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is opgenomen
jaarlijks moeten worden vastgesteld. Onderhavige verordening betreft het heffingsjaar 2007. De
Commissie detailhandel heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte van de heffing als bedoeld in
artikel 2, tweede lid, van deze verordening.
De baten voortvloeiende uit de Verordening onderzoekfonds kleinhandel 2007 komen ten gunste van
het fonds ingesteld krachtens artikel 1 de Verordening instelling van een onderzoekfonds
kleinhandel2.Op grond van de onderhavige verordening wordt een heffing opgelegd aan
kleinhandelaren, welke heffing ten goede komt aan het onderzoekfonds kleinhandel.
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten voor onderzoek (op o.a. sanitair gebied) en
ontwikkeling overeenkomstighet bepaalde in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun
voor onderzoek en ontwikkeling (PbEG 1996 C 4515 en verlengd in PbEG 2002 C 11113) en de
Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector (PbEU2004 C
22915).
Het onderzoekfonds kleinhandel is ingesteld middels de Verordening instelling van een
onderzoekfonds kleinhandel 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 kleinhandel in vis. De
resultaten van de onderzoeken zijn van belang voor de sector die is gericht op de kleinhandel in vis en
visproducten en 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 kleinhandelssector overwegend bestaat uit mkb-ondernemingen is voor
financiering van collectief onderzoek geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander
effectief en efficiënt worden geregeld. Voor individuele bedrijven is het niet goed mogelijk om zelf te
voorzien in de bedoelde vormen van onderzoek. Bovendien betalen alle ondernemingen bij een
collectieve aanpak mee, zodat wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van
onderzoek, maar niet meebetalen (free-riders).
De kosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening. De hoogte van de bestemmingsheffing is sinds
2004 niet meer gewijzigd. De begrote baten van deze bestemmingsheffing, zoals in de begroting
opgenomen onder de functie Product, bedragen voor het jaar 2007 € 23.000,-.
Ingevolge de goedkeuringsbeschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen is de
onderhavige steunmaatregel (bekend onder steunnummer N 564193 en gewijzigd bij N 117/2002)
vastgesteld conform de artikelen 87,88 en 90 van het EG-Verdrag en is ook voor het overige
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) op 13-05-2003en door de Sociaal-Economische Raad op 22-05-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 01-08-2003, nr. 47 VIS 18.

De heffing in deze verordening is ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de Commissie van de
Europese Gemeenschappen, bedraagt € 30,OO per jaar per kleinhandelaar.
De bepalingen over het opvragen, verstrekken en verwerken van gegevens, alsmede de bepalingen
over de oplegging en betaling van de heffingen zijn met de bepalingen over de mandatering van
bevoegdheden vanaf het heffingsjaar 2007 uit de heffingsverordeningen gehaald en ondergebracht in
de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006. Beoogd is om hiermee de
heffingsverordeningen te vereenvoudigen en transparanter te maken.
Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
VIS 15

Verordeningjìnanciering scholpromotie 2007
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de onder
het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen besternmingsheffmg ten behoeve van
promotie voor schol voor het jaar 2007 (Verordening financiering scholpromotie 2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Commissie aanvoeraangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1

l.

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een
productschap voor ondernemingen op het gebied van de
visserij, 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. voorzitter
: de voorzitter van het productschap;
e. secretaris
: de secretaris van het productschap;
j ondernemer
: degene die een onderneming drijft, waarvoor het
productschap is ingesteld;

: verse of gekoelde vis behorende tot de soort schol

g. schol

2.

(Pleuronectes platessa), al dan niet gestript;
: de ondernemer die schol aanvoert met een in Nederland
h. aanvoerder
geregistreerd vissersvaartuig;
:
de ondernemer die schol koopt van een aanvoerder;
i. handelaar
: een veiling van vis enlof visproducten;
j. afslag
: het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de
k. fonds
Verordening instelling van een fonds voor
scholpromotiel.
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats
op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 2

1.

2.
3.

Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:
a.
het aanvoeren van schol met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig;
b.
het kopen van schol die is aangevoerd met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt € 0,40 per 100 kg
aangevoerde schol.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bedraagt € 0,40 per 100 kg
aangekochte schol.

Artikel 3

De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet meer verschuldigd indien twee weken verstreken zijn nadat bij het
productschap bekend is geworden dat de opbrengst van de heffing een bedrag van € 200.000,overschrijdt.

Artikel 4

1.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 3 1 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.
Met ingang van de in het voorgaande lid genoemde datum wordt de Verordening financiering
scholpromotie 2006 ingetrokken, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffingsbedragen
welke nog niet zijn opgelegd, geïnd of gerestitueerd,.
-

' Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) op 25-02-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 21-1 1-2002; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 14-03-2003, nr. 19 VIS 5.

3.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering scholpromotie 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJU200613596.

g

,

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financiering scholpromotie 2006. De Wet op de
bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is opgenomen jaarlijks
moeten worden vastgesteld. De onderhavige verordening betreft het heffingsjaar 2007.
Het bestuur van het Productschap Vis heeft op 28 juni 1990 voor de eerste maal een verordening
vastgesteld tot instelling van een fonds voor platvispromotie in Nederland en een fonds voor
platvisvispromotie in het buitenland. In deze verordening was tevens de heffingsgrondslag van de
bestemmingsheffing opgenomen. In de verordening was opgenomen dat het bestuur bij uitvoeringsbesluit
jaarlijks de heffingen vaststelt. De sector heeft in 2001 de wens geuit om een bestemmingsheffing vast te
stellen ten behoeve van de promotie van schol. Daar de sector overwegend bestaat uit rnkbondernemingen, is voor financiering van collectieve promotie geopteerd voor een heffing met publieke
grondslag. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander
effectief en efficiënt worden geregeld. Voor individuele bedrijven is het niet goed mogelijk om zelf te
voorzien in de bedoelde vormen van verkoopbevordering en reclame. Bovendien betalen alle
ondernemingen bij een collectieve aanpak mee, zodat wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel
profiteren van de verkoopbevordering en reclame, maar niet meebetalen (fiee-riders).
De baten voortvloeiende uit de Verordening financiering scholpromotie 2007 komen ten gunste van het
fonds ingesteld krachtens artikel 2 van de Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie2.
Op grond van de onderhavige verordening wordt een heffing opgelegd aan ondernemers die schol
aanvoeren enlof aankopen van een aanvoerder met een Nederlands geregistreerd vissersvaartuig.
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten van verkoopbevordering en reclame
overeenkomstig het bepaalde in de Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en
aquacultuursector (PbEU 2004 C 22915) en de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor
reclame voor in bijlage I van het Verdrag vermelde producten en voor bepaalde niet in bijlage I vermelde
producten (PbEG 2001 C 25215) [voorheen: Bijlage 111, punt 3, van Verordening (EG) nr. 2792199 (PbEG
1999 L 337110) en de Mededeling van de Commissie betreffende de betrokkenheid van de lidstaten bij
acties ter bevordering van de verkoop van landbouw- en visserijproducten (PbEG l986 C 27213)l.
2

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) op 25-02-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 21-1 1-2002; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 14-03-2003, nr. 19 VIS 5.

De middelen van het fonds zijn met name bestemd voor een bijdrage aan de Stichting Nederlands
Visbureau. Onder collectieve promotie wordt verstaan de promotie van schol in het algemeen, zonder dat
deze gericht is op de bevordering van de verkoop van schol van bepaalde bedrijven.
Uit het fonds worden onder andere gefinancierd; advertenties in kranten, verspreiding van folders, posters
en receptenboekjes (inclusief kookdemonstraties en proeverijen op de winkelvloer) en het organiseren
van manifestaties en tentoonstellingen. Deze activiteiten zijn gericht op de media, handelskanalen, horeca
en de consument. Uit het fonds worden naast promotieactiviteiten in Nederland ook promotieactiviteiten
in het buitenland gefinancierd. De feitelijke prioriteitsstelling vindt plaats door de Stichting Nederlands
Visbureau. Promotie is gericht op zowel het product zelf als op het imago van Nederland als exporteur
van schol. De bevordering van de kwaliteit, herkenbaarheid en herkomst staat hierbij voorop.
Voor het overige wordt verwezen naar het jaarverslag en financieel verslag van het Productschap Vis en
de Stichting Nederlands Visbureau.
De kosten van de collectieve scholpromotieactiviteiten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit
de opbrengsten van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening. De hoogten van
de bestemmingsheffingen als bedoeld in artikel 2 zijn ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2006. De
begrote baten van deze bestemmingsheffing, bedragen voor het jaar 2006 maximaal € 200.000,-.
In overeenstemming met het beleid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen is de heffing
ingevolge artikel 2 alleen verschuldigd indien de schol is aangevoerd met een in Nederland geregistreerd
vissersvaartuig of indien het betreft aangekochte schol die is aangevoerd met een in Nederland
geregistreerd vissersvaartuig.
Ingevolge de goedkeuringsbeschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen is de
onderhavige steunmaatregel (bekend onder steunnummer N 603/2001 en N 127/2004) vastgesteld conform
de artikelen 87, 88 en 90 van het EG-Verdrag en is ook voor het overige verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt.
De heffing in deze verordening is ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, bedraagt € 0,40 per 100 kg schol voor de ondernemer die met een Nederlands
vissersvaartuig deze schol aanvoert en bedraagt € 0,40 per 100 kg schol voor de ondernemer die deze
schol betrekt van een aanvoerder met een Nederlands vissersvaartuig.
De bepalingen over het opvragen, verstrekken en verwerken van gegevens, alsmede de bepalingen over
de oplegging en betaling van de heffingen zijn met de bepalingen over de mandatering van bevoegdheden
vanaf het heffíngsjaar 2007 uit de heffingsverordeningen gehaald en ondergebracht in de Verordening
Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006. Beoogd is om hiermee de heffingsverordeningen te
vereenvoudigen en transparanter te maken.
Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris

VIS 16

Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2007
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006, houdende regels ter zake van de aan de
onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemrningshefling ten behoeve van
onderzoek voor de groothandelssectorvoor het jaar 2007 (Verordening onderzoek- en projectenfonds
groothandelssector 2007)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedfjfsorganisatie
en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);
Gehoord de Commissie groothandel en Gamalenadviescornmissie;
Besluit:
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een
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. voorzitter
: de voorzitter van het productschap;
e. secretaris
: de secretaris van het productschap;
j Commissie groothandel
: de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren
over aangelegenheden betreffende de groothandel in vis;
g. ondernemer
: een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het productschap is ingesteld;
h. vis
: vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van
schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met
uitzondering van sier- en aquariumdieren, garnalen, kokkels,
spisula, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, mosselen en
oesters;
i. garnalen
: garnalen van de soort Crangon crangon;
j. mosselen
: schelpdieren van de soorten Mytilus Spp. of de soorten Perna
spp.;
k. platte oesters
: schelpdieren van de soorten Ostrea Spp.;
l. creuses
: schelpdieren van de soorten Crassostrea Spp.;
m. oesters
: platte oesters en creuses;
n. kokkels
: schelpdieren van de soort Cerastoderma edule;
o. spisula
: schelpdieren van de soorten Spisula Spp.;

p. zwaardscheden en mesheften
q. nonnetjes
r. aanvoeren

: schelpdieren van de soorten Ensis Spp. ;

s. aanvoerder

: de ondernemer die met een in Nederland geregistreerd vissers

: schelpdieren van de soort Macoma balthica.;
: het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp

van de spanvisserij aan land brengen van vis of garnalen;
vaartuig of op andere wijze vis of garnalen aanvoert;
t. afilag
: een veiling van vis of visproducten;
u. onderzoek- en projectenfonds
: het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de
Verordening instelling van een onderzoek- en projectenfonds
groothandelssector
groothandelssector'.
Voor de toepassing van het bepaalde in deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het
2.
tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 2

1.

2.
3.
4.

5.

Een ondernemer die vis betrekt van een aanvoerder is aan het productschap, ten behoeve van het
onderzoek- en projectenfonds groothandelssector, een heffing verschuldigd van 0,l promille van
het aankoopbedrag van de door de ondememer betrokken vis.
Voor de berekening van de heffing, als bedoeld in het eerste lid, geldt als aankoopbedrag de
door de ondememer voor de betrokken vis bestede koopsom.
Het bestuur stelt de heffing, als bedoeld in het eerste en vijfde lid, eerst vast dan nadat het
bestuur de Commissie groothandel heeft gehoord.
Een ondememer die garnalen betrekt van een aanvoerder is aan het productschap, ten behoeve
van het onderzoek- en projectenfonds groothandelssector, een heffing verschuldigd van € 0,0003
per kilogram garnalen.
Indien de garnalen in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door
tussenkomst van een afslag, wordt het aantal gekochte kilogrammen ter bepaling van de
verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.

Artikel 3

l.

I

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven
na 3 1 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.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) op 13-05-2003en door de Sociaal-Economische Raad op 03-04-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 30-05-2003, nr. 37 VIS 13.

2.

3.

De Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2006 wordt ingetrokken,
behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffingsbedragen welke nog niet zijn opgelegd,
geïnd of gerestitueerd.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening onderzoek- en projectenfonds
groothandelssector 2007.

Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter

W.G. van de Fliert
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 december 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
beschikking van 2 maart 2007, nr. TRCJZ/2006/3601.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2006. De Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemrningsheffing
is opgenomen jaarlijks moeten worden vastgesteld. Onderhavige verordening betreft het heffingsjaar
2007. De Commissie groothandel heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte van de heffing als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

De baten voortvloeiende uit de Verordening onderzoek- en projectenfonds groothandelssector 2007
komen ten gunste van het fonds ingesteld krachtens artikel 2 van de Verordening instelling van een
onderzoek- en projectenfonds groothandelssector2.Op grond van de onderhavige verordening wordt
een heffing opgelegd aan ondernemers die vis betrekken van een aanvoerder (alleen de ondernemer
met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig), welke heffing ten goede komt aan het fonds dat
dient ter financiering van onderzoek en projecten ten behoeve van de sector groothandel en
verwerking. Tot de definitie van vis worden hierbij in beginsel alle vissoorten gerekend die door de
uitoefening van de zee- en kustvisserij worden verkregen. Uitgezonderd zijn echter mosselen, oesters,
kokkels, spisula en nonnetjes.
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, opleiding
en voorlichting, verwerking en afzet overeenkomstig het bepaalde in de Communautaire kaderregeling
inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (PbEG 1996 C 4515 en verlengd in PbEG 2002 C
1 1 1/3), de Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en aquacultuur-sector

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans geheten Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit)op 13-05-2003 en door de Sociaal-Economische Raad op 03-04-2003; gepubliceerd in
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 30-05-2003, nr. 37 VIS 13.

(PbEU 2004 C 22915) en Bijlage 111, punt 2.4, van verordening (EG) nr. 2792199 (PbEG 1999 L
337110).
De middelen van het onderzoek- en projectenfonds groothandelssector worden aangewend voor het
bevorderen van onderzoeken en projecten, in de meest ruime zin van het woord, ten behoeve van de
sector groothandel en verwerking.
De resultaten van de onderzoeken zijn van belang voor de sector groothandel en verwerking.
Betrokkenen kunnen er kennis van nemen en er op voet van gelijkheid gebruik van maken.
Hiervoor wordt verwezen naar het jaarverslag en het financieel verslag van het Productschap Vis.
Daar de sector groothandel en verwerking overwegend bestaat uit mkb-ondernemingen is voor
financiering van collectief onderzoek en collectieve projecten geopteerd voor een heffing met een
publieke grondslag. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan
één en ander effectief en efficiënt worden geregeld. Voor individuele bedrijven is het niet mogelijk om
zelf te voorzien in de bedoelde onderzoeken en projecten. Bovendien betalen alle ondernemingen bij een
collectieve aanpak mee, zodat wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van
onderzoeken en projecten, maar niet meebetalen (fiee-riders).
De kosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van de
bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening. De hoogte van de
bestemmingsheffing is ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2006.
In artikel 2, vierde lid, is vanaf het heffingsjaar 2006 op verzoek van de Garnalenadviescommissie voor
het kopen van Crangon crangon gamalen een heffing per kilogram opgenomen. Voor het kopen van
deze garnalen is dan ook geen heffing meer over de waarde verschuldigd. In artikel 1 is vanaf het
heffingsjaar 2006 dan ook in de definitie van "vis" opgenomen dat garnalen uitgezonderd zijn en is een
aparte definitie van "garnalen" opgenomen.
Vanaf het heffingsjaar 2006 is, gelet op de veranderende bedrijfsomstandigheden en marktsituatie in de
gamalensector en ter voorkoming van rechtsongelijkheid, in artikel 2, vijfde lid, een bepaling opgenomen
met een conversiefactor 3 voor het aantal gekochte kilogrammen gepelde garnalen. Uitgangspunt
hiervoor is de aanname dat 3 kilogram ongepelde garnalen ongeveer 1 kilogram gepelde garnalen
oplevert.
De begrote baten van deze bestemmingsheffing, zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Product, bedragen voor het jaar 2007 € 40.000 ,-.
De heffing in deze verordening is ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Ingevolge de goedkeuringsbeschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen is de
onderhavige steunmaatregel (bekend onder steunnummer N 535194 en gewijzigd bij N 49712000 en N
48012006) vastgesteld conform de artikelen 87,88 en 90 van het EG-verdrag en is ook voor het
overige verenigbaar met de gemeenschappelijkemarkt. De maximale toegestane heffing, zoals
aangemeld en goedgekeurd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, bedraagt 1
promille van het aankoopbedrag van de door de ondernemer betrokken vis, € 0,10 per kg aangevoerde
en ongepelde garnalen en € 0,30 per kg aangevoerde en gepelde garnalen.

De bepalingen over het opvragen, verstrekken en verwerken van gegevens, alsmede de bepalingen
over de oplegging en betaling van de heffingen zijn met de bepalingen over de mandatenng van
bevoegdheden vanaf het heffingsjaar 2007 uit de heffingsverordeningen gehaald en ondergebracht in
de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006. Beoogd is om hiermee de
heffingsverordeningente vereenvoudigen en transparanter te maken.
Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris

VIS 17

Verordening tot intrekking van de Verordeninginstelling van eenfonds voor de Kottersector
Verordening van het Productschap Vis van 12 oktober 2006 tot intrekking van de Verordening instelling
van een fonds voor de kottersector (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatievan 30
mei 2003, nummer 37, VIS 14)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op:
- artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

-

artikel 5 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253) en
artikel 6 van de Verordening instelling van een fonds voor de kottersector;

-

Besluit:
Artikel 1

1.
2.

Het fonds voor de kottersector, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van
een fonds voor de kottersector, wordt opgeheven.
Het liquidatiesaldo van € 263.644,- wordt ten bate gebracht van het fonds voor de aanvoersector,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector
(gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatievan 4 februari 2005, nummer 5, VIS
1).

3.

4.

Het liquidatiesaldo van € 263.644,- mag alleen bestemd worden voor uitgaven binnen de
doelstellingen van het fonds voor de aanvoersector, bedoeld in het tweede lid, ten behoeve van de
vissersvaartuigen waarvan de lengte over alles minder dan 60 meter bedraagt.
De Verordening instelling van een fonds voor de kottersector wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatieen werkt terug tot en met 1januari 2007.
Rijswijk, 12 oktober 2006
B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 december 2006.

TOELICHTING
Op 27 juni 1996 is een fonds ingesteld ten behoeve van een saneringsregeling voor de kottervloot. Deze
regeling was als steunmaatregel goedgekeurd en bekend onder steunnummer N 682196 (datum 5
november 1996; SG[96]Dl9492) en voorzag in een gedeeltelijke financiering van de steunmaatregel het
Besluit capaciteitsaanpassing vissersvloot 1996 (bekend onder steunnummer N 621196 datum 4 oktober
1996; SG[96]Dl8667).
Het saneringsfonds had in 2003 nog steeds een aantal rechten en verplichtingen (o.a. reeds verschuldigde
baten en lasten) op grond van het Besluit capaciteitsaanpassing 1996 en de overeenkomst tussen het
Productschap Vis en de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij, welke nog geen
formele rechtskracht hadden verkregen.
In verband met het overgangsrecht van de laatstelijk gewijzigde Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) 3
april 1999 (Stb. 1999,254) heeft het bestuur van het Productschap Vis derhalve op 27 maart 2003
besloten om met ingang van 1 april 2003 de Verordening financiering saneringsregelingvoor de
kottervloot in te trekken en om opnieuw een fonds voor de kottervloot in te stellen middels de
Verordening instelling van een fonds voor de kottersector.
Inmiddels hebben alle reeds verschuldigde rechten en verplichtingen op grond van het Besluit
capaciteitsaanpassing 1996 en de overeenkomst tussen het Productschap Vis en de Stichting
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij formele rechtskracht verkregen.
Daarnaast worden de uitgaven voor de kottersector ten behoeve van onderzoek, voorlichting, opleiding
en belangenbehartiging ten laste gebracht van de andere fondsen die gevoed worden met heffingen die
ook door de kottersector worden betaald; zijnde het onderzoekfonds aanvoersector', het
onderwijsfonds aanvoersector of het fonds voor de aanvoersector 3 .

' Het fonds ingesteld krachtens artikel 1, eerste lid, van de Verordening instelling van een onderzoekfonds
aanvoersector; gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 mei 2003, nummer 37, VIS
12.

Het fonds ingesteld krachtens artikel 1, eerste lid, van de Verordening instelling van een onderwijsfonds
aanvoersector;gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 1 augustus 2003, nummer 47, VIS
19.
Het fonds ingesteld krachtens artikel 1 , eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de
aanvoersector; gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 4 februari 2005, nummer 5, VIS

Het bestuur van het Productschap Vis heeft derhalve thans besloten, dat het niet langer wenselijk is om
een afzonderlijk fonds voor de kottersector in stand te houden. Op grond van artikel 6 van de
Verordening instelling van een fonds voor de kottersector kan het fonds voor de kottersector door het
bestuur worden opgeheven en moet aan het liquidatiesaldo een bestemming ten behoeve van de
kottersector worden gegeven. In artikel 1, derde lid, van de onderhavige verordening is derhalve de
gebruikelijke definitie van een kotter (een vissersvaartuig met een lengte over alles minder dan 60
meter) aan de bestemming van het liquidatiesaldo gekoppeld. Het liquidatiesaldo van € 263.644,wordt in het fonds voor de aanvoersector gestort. Het bestuur heefi hiertoe besloten aangezien dit
fonds met de doelstelling "uitgaven ten bate van belangenbehartiging voor de aanvoersector in de
meest ruime zin van het woord" de beste invulling kan geven aan een "bestemming ten behoeve van
de kottersector".
De regeling voor belangenbehartiging voor de aanvoersector is als steunmaatregel goedgekeurd door de
Europese Commissie en bekend onder steunnummer N 800195, gewijzigd bij N 35612003. De uitgaven
ten laste van het fonds voor de aanvoersector worden jaarlijks in de steuninventaris onder nummer
NLB00(/12-001038100 gemeld aan de Europese Commissie.
Rijswijk, 12 oktober 2006

B.J. Odink
voorzitter
W.G. van de Fliert
secretaris
Bedrijfschap Horeca en Catering

HOR 2

Verordening herziene begroting 2006
VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering tot vaststelling van de herziene begroting
van baten en lasten over het jaar 2006.

[VERORDENING HERZIENE BEGROTING 2006).
No. Ho 01/2007
Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op artikel 119 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening:

Artikel 1
De herziene begroting van baten en lasten van het bedrijfschap is als volgt.

t

Herziene begroting van baten en lasten

Baten

l . Heffingen
2. Bestemmingsheffing Nederlandse
Hotelclassificatie (NHC)
3. Rente
4. Overige baten

3.209.000

654.700

2.108.900

174.500

270.900

317.900
125.000
220.000

O
125.000
10.000

O
O
90.000

317.900
120.000

O
O
O

totaal van de baten

3.871-900

789.700

2.198.900

612.400

270;900

7.355.600

4.273.400

2.198.900

612.400

270.900

O

Lasten
l. Voonitter I Personeelskosten
2. Reis-, verblijf- en represkosten
3. Huisvestingskosten
4. Bureaukosten
5. Vergaderkosten
6. Financiele relaties
7. Diensten door derden
8. Overige lasten

totaal van de lasten

Saldo

Algemene reserve 01101
Algemene reserve 31/12

Bestemmingsreserve NHC 01101
Bestemmfngsreserve NHC 31/12

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van l januari 2006.
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Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening herziene begroting 2006.

Zoetermeer, 7 februari 2007

P.J. Biesheuvel
voorzitter
W. Spaink
secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
3 mei 2007.
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