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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
SOCIAAL-ECONOMISCHE
RAAD
Bestuurssamenstellingen
Bestuurssamenstellingen
Besluit tot wijziging van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering
2011
Besluit
van het Besluit
benoemingsrechten
Bedrijfschap
Catering
Besluit tot
vanwijziging
de Bestuurskamer
van de
Sociaal-Economische
Raad van Horeca
16 aprilen
2012
tot
2011
wijziging van het besluit tot aanwijzing van de organisaties die gerechtigd zijn tot het

benoemen van de leden van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering onder
Besluit
van
dehet
Bestuurskamer
van 16 april
2012
bepaling
van
aantal leden, van
dat de
perSociaal-Economische
organisatie benoemdRaad
kan worden
(Besluit
tottot
wijziging
van
het
besluit
tot
aanwijzing
van
de
organisaties
die
gerechtigd
zijn
tot
het
wijziging van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering 2011).
benoemen van de leden van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering onder
bepaling
van het aantal
leden,
dat per organisatie
benoemd kan worden (Besluit tot
De Bestuurskamer
van de
Sociaal-Economische
Raad;
wijziging van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering 2011).
Gelet op artikel 74, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op artikel 74, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op de Verordening representativiteit organisaties (RE 3/2001);
Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008 (RE 10/2008);
Gelet op de Verordening representativiteit organisaties (RE 3/2001);
Gehoord de betrokken organisaties;
Gelet op de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008 (RE 10/2008);
Besluit:
Gehoord de betrokken organisaties;
Artikel I
Besluit:
Artikel 1 van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering komt als
volgt te luiden:
Artikel I
Artikel
Artikel11van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering komt als
volgt
te de
luiden:
Elk van
volgende organisaties kan van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en

Catering, bestaande uit twaalf leden, het achter haar naam vermelde aantal leden
Artikel
1
benoemen:
Elk van de volgende organisaties kan van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en
Catering,
bestaande
twaalf leden, het achter haar naam vermelde aantal leden
ORGANISATIES
VAN uit
ONDERNEMERS
benoemen:
Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca-

en Aanverwante bedrijf
ORGANISATIES VAN ONDERNEMERS
Koninklijk
Verbond
van
Ondernemers in het HorecaORGANISATIES
VAN
WERKNEMERS
en
Aanverwante
bedrijf
 FNV Horecabond

 CNV Vakmensen
ORGANISATIES VAN WERKNEMERS

FNV Horecabond
Artikel
II

Vakmensen
DitCNV
besluit
treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het
Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.

6 leden

6
4 leden
leden
2 leden
4 leden
2 leden

Dit besluit zal in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
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2

Den Haag, 16 april 2012
Mbbo 2012, nr. 19

A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter

2

2

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het
Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
Dit besluit zal in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
Den Haag, 16 april 2012
A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter
E.A. van Bonzel
secretaris
Indien een organisatie zich met dit op haar betrekking hebbende besluit niet wil verenigen, kan zij tegen
dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending daarvan een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
BEDRIJFSLICHAMEN
Bestuurssamenstellingen
Productschap Pluimvee en Eieren
Ontwerp- Verordening tot wijziging van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens
Besluit
tot wijziging
(PPE) 2003
(2012-I)van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering
2011
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van (datum) tot wijziging van de
Besluit
van de
Bestuurskamer
van de Sociaal-Economische
Verordening
registratie
en verstrekking
van gegevens (PPE)Raad
2003van 16 april 2012 tot
wijziging van het besluit tot aanwijzing van de organisaties die gerechtigd zijn tot het
benoemen
leden
van het bestuur
vanen
het
Bedrijfschap Horeca en Catering onder
Het bestuurvan
vande
het
Productschap
Pluimvee
Eieren;
bepaling van het aantal leden, dat per organisatie benoemd kan worden (Besluit tot
wijziging
vanartikelen
het Besluit
benoemingsrechten
Bedrijfschap
Horeca en Catering
2011).6
Gelet op de
93 en104
van de Wet op
de bedrijfsorganisatie
en de artikelen
en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Besluit:
Gelet op artikel 74, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Artikel I
Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
De Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 wordt gewijzigd
Gelet
op de Verordening representativiteit organisaties (RE 3/2001);
als volgt:
Gelet op de Instellingsverordening Bestuurskamer
2008 (RE 10/2008);
A
Gehoord
In artikelde
2, betrokken
tweede lid,organisaties;
wordt “indien de bedrijfsomvang ten minste gelijk is aan, ofwel
is gaan voldoen aan de norm van drie Nederlandse grootte eenheden” vervangen door:
Besluit:
indien de ondernemer respectievelijk 250 of meer stuks pluimvee, 30 of meer nertsen
of 30 of meer voedsters, houdt.
Artikel I
Artikel 1 van het Besluit benoemingsrechtenBBedrijfschap Horeca en Catering komt als
volgt te luiden:
Aan artikel 3 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
Artikel 1
Elk
de volgende
organisaties
van het
bestuur
van het
Bedrijfschap
Horeca
4. van Het
bestuur kan
bij besluitkan
nadere
regels
vaststellen
omtrent
de wijze
van en
Catering,
bestaande
uit
twaalf
leden,
het
achter
haar
naam
vermelde
aantal
leden
registreren door de ondernemer als bedoeld in artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1
benoemen:
alsmede omtrent de wijze van melden van gewijzigde gegevens als bedoeld in
artikel 4. Het besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad
ORGANISATIES
VAN ONDERNEMERS
Bedrijfsorganisatie.
Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horecaen Aanverwante bedrijf
6 leden
C
ORGANISATIES
WERKNEMERS
Artikel 10 wordt VAN
gewijzigd
als volgt:
 FNV Horecabond

CNV
Vakmensen
Mbbo
2012,
nr. 19 lid, komt te luiden:
1.
Het eerste
1.

3

4 leden
2 leden

Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde
voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door personen en
instanties die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.

2.
Aan artikel
luidende:
Mbbo 2012,
nr. 19 10 wordt een vierde lid toegevoegd,
2 3
4.

Het besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

1.

2.

Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde
voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door personen en
instanties die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.

Aan artikel 10 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
4.

Het besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
D

Artikel 11, eerste lid, komt te luiden:
1.

Uit hoofde van deze verordening verkregen en geregistreerde gegevens worden
door het productschap slechts aan derden verstrekt voor zover zulks in
overeenstemming is met de artikelen 8 en 9 van de Wet bescherming
persoonsgegevens.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
Artikel II
De
verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van
Bestuurssamenstellingen
dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer
Besluit tot wijziging van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering
2011
B.J. Krouwel
voorzitter
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 16 april 2012 tot
wijziging van het besluit tot aanwijzing van de organisaties die gerechtigd zijn tot het
B.M.
Dellaert
benoemen
van de leden van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering onder
secretaris
bepaling van het aantal leden, dat per organisatie benoemd kan worden (Besluit tot
wijziging van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering 2011).

TOELICHTING
BIJ DE
TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING
De Bestuurskamer
vanONTWERP-VERORDENING
de Sociaal-Economische Raad;
REGISTRATIE EN VERSTREKKING VAN GEGEVENS (PPE) 2003 (2012-I)
Gelet op artikel 74, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
De Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 dient de goede
vervulling
van de
vanInstellingsbesluit
het productschap,
en bestaat Horeca
uit een en
setCatering;
uniforme
Gelet op artikel
3 taak
van het
Bedrijfschap
voorschriften op het terrein van registratie, gebruik en het verstrekken van gegevens
door
het productschap
is ingesteld.
De verordening regelt
Geletde
opondernemingen
de Verordening waarvoor
representativiteit
organisaties
(RE 3/2001);
onder meer op welk moment en op welke wijze ondernemers zich dienen te laten
registreren
het productschap. Bestuurskamer 2008 (RE 10/2008);
Gelet op de bij
Instellingsverordening
Alle
ondernemers
zijn verplicht
zich bij vestiging van de onderneming ter registratie aan
Gehoord
de betrokken
organisaties;
te melden bij het productschap. Met betrekking tot ondernemingen waarin de
pluimvee-,
edelpelsdieren- of konijnenhouderij wordt uitgeoefend geldt echter uit
Besluit:
doelmatigheidsoverwegingen een ondergrens. Voor deze ondernemingen geldt de
registratieplicht
vanaf een bepaalde bedrijfsomvang uitgedrukt in Nederlandse grootte
Artikel I
eenheden
(Nge-norm).
2010 is deze Nge-norm
niet Horeca
meer inen
gebruik
als komt
criterium
Artikel 1 van
het BesluitVanaf
benoemingsrechten
Bedrijfschap
Catering
als
om
detebedrijfsomvang
te bepalen, uitgedrukt in euro’s. Dit is aanleiding om een
volgt
luiden:
wijziging door te voeren met betrekking tot de grens waarop bovengenoemde
ondernemingen
zich dienen te registreren bij het productschap. In de PPE
Artikel 1
Adviescommissie
Pluimveegezondheidszorg
is bestuur
beslotenvan
om het
geen
Elk van de volgende
organisaties kan van het
Bedrijfschap Horeca en
registratieverplichtingen
op
te
leggen
aan
de
ondernemer
die
minder dan
250leden
stuks
Catering, bestaande uit twaalf leden, het achter haar naam vermelde
aantal
pluimvee
houdt.
Een
grens
vastgesteld
op
het
aantal
dieren,
in
plaats
van
een
benoemen:
economische indicatie, verhoogt en vereenvoudigt onder meer de kwaliteit van de
controle
op de registratieplicht.
Met de wijzigingen in artikel I, onderdeel A (artikel 2) is
ORGANISATIES
VAN ONDERNEMERS
de
norm “drie
Nederlandse
grootte eenheden”
vervangen door 250 of meer stuks
Koninklijk
Verbond
van Ondernemers
in het Horecapluimvee,
30 of meer
nertsen (moederdieren) of 30 of meer voedsters. 6 leden
en Aanverwante
bedrijf
De wijziging in artikel
I, onderdeel B (artikel 3) voorziet in de mogelijkheid nadere
ORGANISATIES
Mbbo
2012, nr. 19 VAN WERKNEMERS
4

regels
stellen omtrent de wijze van registratie door de ondernemer. Op4die
wijze kan

FNVte
Horecabond
leden
op
termijn
worden
voorzien
in
de
mogelijkheid
voor
de
ondernemer
om
op
elektronische
 CNV Vakmensen
2 leden
wijze te voldoen aan de registratieverplichting. Op langere termijn wordt immers
gestreefd naar 100% digitalisering, waardoor het administratieve proces sneller en
efficiënter kan verlopen en de kans op fouten vermindert bij het aanleveren van
gegevens. De wijziging in artikel I, onderdeel C (artikel 10) betreft uitsluitend een
wijziging van juridisch-technisch aard met betrekking tot de bepaling inzake toezicht.
Het toezicht op de naleving van de verordening wordt uitgeoefend door personen en
Mbbo
2012, die
nr. 19
2 4
instanties
hiervoor door het bestuur bij besluit
zijn aangewezen. Met de wijziging in
onderdeel D (artikel 11) is voorzien in de aanscherping van de bepaling met betrekking
tot het gebruik en de verwerking door het productschap van de uit hoofde van de
verordening verkregen gegevens.

op termijn worden voorzien in de mogelijkheid voor de ondernemer om op elektronische
wijze te voldoen aan de registratieverplichting. Op langere termijn wordt immers
gestreefd naar 100% digitalisering, waardoor het administratieve proces sneller en
efficiënter kan verlopen en de kans op fouten vermindert bij het aanleveren van
gegevens. De wijziging in artikel I, onderdeel C (artikel 10) betreft uitsluitend een
wijziging van juridisch-technisch aard met betrekking tot de bepaling inzake toezicht.
Het toezicht op de naleving van de verordening wordt uitgeoefend door personen en
instanties die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen. Met de wijziging in
onderdeel D (artikel 11) is voorzien in de aanscherping van de bepaling met betrekking
tot het gebruik en de verwerking door het productschap van de uit hoofde van de
verordening verkregen gegevens.
Met onderhavige verordening worden bovengenoemde aanpassingen en wijzigingen
bewerkstelligd.
Zoetermeer
B.J. Krouwel
voorzitter
SOCIAAL-ECONOMISCHE
RAAD
B.M. Dellaert
secretaris
Bestuurssamenstellingen
Besluit tot wijziging van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering
2011
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 16 april 2012 tot
wijziging van het besluit tot aanwijzing van de organisaties die gerechtigd zijn tot het
benoemen van de leden van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering onder
bepaling van het aantal leden, dat per organisatie benoemd kan worden (Besluit tot
wijziging van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering 2011).
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 74, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op de Verordening representativiteit organisaties (RE 3/2001);
Gelet op de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008 (RE 10/2008);
Gehoord de betrokken organisaties;
Besluit:
Artikel I
Artikel 1 van het Besluit benoemingsrechten Bedrijfschap Horeca en Catering komt als
volgt te luiden:
Artikel 1
Elk van de volgende organisaties kan van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en
Catering, bestaande uit twaalf leden, het achter haar naam vermelde aantal leden
benoemen:
ORGANISATIES VAN ONDERNEMERS
Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horecaen Aanverwante bedrijf
Mbbo 2012, nr. 19

ORGANISATIES VAN WERKNEMERS
 FNV Horecabond
 CNV Vakmensen

Mbbo 2012, nr. 19

6 leden

5

4 leden
2 leden

2

5

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap
Pluimvee en Eieren
BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap
Pluimvee en Eieren
PPE 16
PPE 16

Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector (PPE) 2012
Productschap Pluimvee
en Eieren
verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector (PPE) 2012

PPE 16

Besluit van
het bestuur van het controle-instantie
Productschap Pluimvee
en Eieren
van 12 april
tot
erkenningsvoorwaarden
Verordening
registratie
en 2012
Besluit van
het bestuur van het Productschap Pluimvee
en Eieren
van 12 april
2012 tot
vaststelling
van
erkenningsvoorwaarden
voor
controle-instanties
die
door
ondernemers
verantwoording
antibioticagebruik pluimveesector
(PPE) 2012
vaststelling
van erkenningsvoorwaarden
voor controle-instanties
die door ondernemers
kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de
kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de
Verordening
registratie
antibioticagebruik
pluimveesector
Besluit van het
bestuur en
vanverantwoording
het Productschap
Pluimvee en Eieren
van 12 april(PPE)
20122011
tot
Verordening
registratie
en
verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector
(PPE)
2011
(Besluit
erkenningsvoorwaarden
controle-instantie
Verordening registratie
en
vaststelling
van
erkenningsvoorwaarden
voor
controle-instanties
die
door
ondernemers
(Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector
(PPE) 2012);
kunnen worden ingeschakeld
ten behoeve
van de controle
op de naleving van de
verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector
(PPE) 2012);
Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
Het
bestuur
van het Productschapcontrole-instantie
Pluimvee en Eieren;
(Besluit
erkenningsvoorwaarden
Verordening registratie en
Het
bestuur
van het Productschap Pluimvee en Eieren;
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012);
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector
2011,
Het bestuur van het
Productschap (PPE)
Pluimvee
en Eieren;
antibioticagebruik
pluimveesector
(PPE)
2011,
Besluit:
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording
Besluit:
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
Artikel 1
Artikel 1
Besluit:
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
lid,
van1de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector
Artikel
lid,
van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector
(PPE) 2011 luiden als volgt:
(PPE) 2011 luiden als volgt:
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
De controle-instantie
is en
geaccrediteerd
volgens
NEN-EN-normpluimveesector
17020 of
lid, van a)
de Verordening
registratie
verantwoording
antibioticagebruik
a)
De controle-instantie
is geaccrediteerd
volgens
NEN-EN-norm 17020 of
en
beschikt
over voldoende gekwalificeerd personeel. De controle(PPE) 201145011
luiden
als
volgt:
45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. De controleinstantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de
instantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de
accreditatie beschikbaar
aan devolgens
voorzitter
van het Productschap
a) vereiste
De controle-instantie
is geaccrediteerd
NEN-EN-norm
17020 of
vereiste
accreditatie beschikbaar
aan de voorzitter
van het Productschap
Pluimvee
en
Eieren over
bij de
aanvraaggekwalificeerd
van de erkenning;
45011
en
beschikt
voldoende
personeel.
De
controlePluimvee en Eieren bij de aanvraag van de erkenning;
instantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de
b) De
controle-instantie
staat toe enaan
verleent
haar medewerking
aan een door
vereiste
accreditatie beschikbaar
de voorzitter
van het Productschap
b) De
controle-instantie
staat toe en verleent
haar medewerking
aan een door
de
voorzitter
van
het
Productschap
Pluimvee
en
Eieren,
voorafgaand
aan de
Pluimvee
en Eieren
bijProductschap
de aanvraag Pluimvee
van de erkenning;
de
voorzitter
van het
en Eieren, voorafgaand aan de
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een
hem aangewezenstaat
keuringsinstantie
van
zowel
de opzet als
deeen
werking
b) door
De controle-instantie
toe en verleent
haar
medewerking
aan
door
door
hem aangewezen keuringsinstantie
van
zowel
de opzet als
de werking
van
het door de
controle-instantie
gevoerde
accreditaat;
de
voorzitter
van
het
Productschap
Pluimvee
en
Eieren,
voorafgaand
aan
de
van het door de controle-instantie gevoerde accreditaat;
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een
c) De
controle-instantie
voldoet
aan de eisen
diezowel
zijn opgenomen
dewerking
Bijlage.
door
hem aangewezen
keuringsinstantie
van
de opzet alsin
c) De
controle-instantie
voldoet
aan de eisen
die zijn opgenomen
inde
de Bijlage.
van het door de controle-instantie gevoerde accreditaat;
Artikel 2
Artikel 2
c) De controle-instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Bijlage.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controleVerordening registratie en verantwoording antibioticagebruik
Artikelinstantie
2
instantie
Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik
pluimveesector (PPE) 2012.
pluimveesector (PPE) 2012.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle2.
Dit
besluitVerordening
zal worden registratie
gepubliceerd
het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie
instantie
en in
verantwoording
antibioticagebruik
en
treedt
in
werking
met
ingang
van
de
tweede
dag
na
de
dag
van dagtekening
pluimveesector (PPE) 2012.
van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 12 april 2012
B.J. Krouwel
voorzitter
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Vbbo
nr. 19
B.M. 2012,
Dellaert

6
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TOELICHTING BIJ HET BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIE
VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK
PLUIMVEESECTOR (PPE) 2012

B.M. Dellaert
secretaris
TOELICHTING BIJ HET BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIE
VERORDENING REGISTRATIE EN VERANTWOORDING ANTIBIOTICAGEBRUIK
PLUIMVEESECTOR (PPE) 2012
Ondernemers zijn ingevolge de Verordening registratie en verantwoording
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011 verplicht zich periodiek op eigen kosten
door een door de voorzitter erkende controle-instantie te laten controleren.
In dit besluit zijn de criteria voor erkenning van de in te schakelen controle-instanties
BEDRIJFSLICHAMEN
opgenomen.

PPE 16

De controle-instantie wordt op aanvraag door de voorzitter erkend. De erkenning kan
Productschap Pluimvee en Eieren
onder voorwaarden worden verleend en kan worden ingetrokken indien niet meer aan
de voorwaarden wordt voldaan.
Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012
De kern van de erkenningsvoorwaarden wordt gevormd door het vereiste van
voldoening aan de accreditatie volgens NEN-EN-norm 17020 respectievelijk 45011.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 12 april 2012 tot
Deze accreditatie behelst een samenstel van voorschriften waaraan de geaccrediteerde
vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers
heeft te voldoen en procedures en garanties waarin geaccrediteerde heeft te voorzien.
kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de
Het betreft onder meer het vereiste dat de controleurs in dienst van de controleVerordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
instantie beschikken over de hiervoor noodzakelijke expertise, dat de controle-instantie
(Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
beschikt over deugdelijke administratie- en registratiesystemen en dat de controleverantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012);
instantie heeft voorzien in een klachtenprocedure. De Raad voor Accreditatie is de enige
nationale organisatie die accreditaties toekent.
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Naast de eis van accreditatie is een aantal andere voorwaarden van belang voor de
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording
erkenning. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Bijlage bij dit besluit en bestaan
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
hoofdzakelijk uit de nadere invulling van de in het accreditaat opgenomen eisen. De
Bijlage bevat tevens voorwaarden die betrekking hebben op de wijze waarop de
Besluit:
controle-instantie de informatie, verkregen bij de controles, rapporteert en registreert.
Met dit besluit is voorzien in een passende set erkenningsvoorwaarden.
Artikel 1
Zoetermeer, 12 april 2012
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector
B.J. Krouwel
(PPE) 2011 luiden als volgt:
voorzitter
a) De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 17020 of
B.M. Dellaert
45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. De controlesecretaris
instantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de
Bijlage bij het
Besluit
erkenningsvoorwaarden
controle-instantie
Verordening
registratie
vereiste
accreditatie
beschikbaar aan
de voorzitter van
het Productschap
Bijlage
bij het
Besluit
erkenningsvoorwaarden
controle-instantie
Verordening
registratie
en
verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector
(PPE)
2012
Pluimveeantibioticagebruik
en Eieren bij de aanvraag
van de(PPE)
erkenning;
en
verantwoording
pluimveesector
2012
Bijlage bij het Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie
en verantwoording
antibioticagebruik
2012
b) De controle-instantie
staatpluimveesector
toe en verleent(PPE)
haar medewerking
aan een door

de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, voorafgaand aan de
Eisen controle-instantie
verlening van de erkenning,
in voorkomend geval opgedragen toets door een
Eisen controle-instantie
door hem aangewezen keuringsinstantie van zowel de opzet als de werking
Eisen controle-instantie
van het door de controle-instantie
gevoerde accreditaat;
1.
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
1.
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
c) De controle-instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Bijlage.
1.
Onafhankelijkheid
en en
onpartijdigheid
De
controle-instantie
alle bij de controle
betrokken personen mogen binnen
Vbbo 2012,
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De controle-instantie
en alle
bij de controle
betrokken personen
mogen binnen
een
periode
van
één
jaar
voorafgaand
aan
de
geen consultancy
of
Artikeleen
2 periode van één jaar voorafgaand aan de controle
controle
geen
consultancy
of
De
controle-instantie
en
alle
bij
de
controle
betrokken
personen
mogen binnen
trainingsactiviteiten uitgevoerd hebben bij de te controleren onderneming.
trainingsactiviteiten
uitgevoerd
hebbenaan
bij de
te
controleren
onderneming.
een
periode
van
één
jaar
voorafgaand
de
controle
geen
consultancy
of
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controletrainingsactiviteiten
uitgevoerd
hebben
bij
de
te
controleren
onderneming.
2.
Eisen
aan
coördinatoren
en
controleurs
instantie
registratie
en verantwoording antibioticagebruik
2.
Eisen
aanVerordening
coördinatoren
en controleurs
pluimveesector (PPE) 2012.
2.
Eisen Coördinator
aan coördinatoren en controleurs
2.1
2.1 De
Coördinator
controle-instantie stelt één persoon aan als coördinator voor de controle
De
controle-instantie
één persoon
aan alsen
coördinator
voor de controle
2.1 op
Coördinator
de
naleving van destelt
Verordening
registratie
verantwoording
op
de
naleving
van
de
Verordening
registratie
en
verantwoording
De controle-instantie
stelt één persoon
als(hierna:
coördinator
voor de controle
antibioticagebruik
pluimveesector
(PPE)aan
2011
de Verordening).
antibioticagebruik
2011
de Verordening).
op de coördinator
naleving van
de
Verordening(PPE)
registratie
en verantwoording
Deze
ispluimveesector
verantwoordelijk
voor
het (hierna:
controleproces
en treedt op
Deze
coördinator ispluimveesector
verantwoordelijk
voor
het
controleproces
en treedt
op
antibioticagebruik
(PPE)
2011
(hierna:
de Verordening).
als
contactpersoon
naar
het productschap.
Deze
coördinator
heeft
minimaal
als
contactpersoon
naar
het
productschap.
Deze
coördinator
heeft
minimaal
DezeHBO-niveau
coördinatoren
is verantwoordelijk
voor het controleproces
en treedt
een
is aantoonbaar deskundig
en verantwoordelijk
voorop
het
een
HBO-niveauDaarnaast
ennaar
is aantoonbaar
deskundig
encoördinator
verantwoordelijk
voorvan
het
als contactpersoon
hetbeoordeelt
productschap.
heeft minimaal
controleproces.
deze Deze
coördinator
de rapportages
controleproces.
Daarnaast
beoordeelt
deze
coördinator
de
rapportages
van
eencontroleurs
HBO-niveau
is aantoonbaar
deskundig enenverantwoordelijk
voor het
de
open
volledigheid,
begrijpelijkheid,
correctheid.
de
controleurs op
volledigheid,
begrijpelijkheid,
en correctheid.
controleproces.
Daarnaast
beoordeelt
deze coördinator
de rapportages van
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de19controleurs op volledigheid, begrijpelijkheid,
en correctheid.
2.2 nr.Controleur
2.2 Controleur
Ten behoeve van de controles kunnen controleurs worden ingezet met een
behoevein
van
derelevant
controles
kunnen controleurs
worden
ingezet
met een
2.2 Ten
Controleur
MBO-niveau
een
studiegebied
(bijvoorbeeld
MAS
primair).
MBO-niveau
in
een
relevant
studiegebied
(bijvoorbeeld
MAS
primair).
Ten
behoeve
vande
decontroleur
controles aantoonbaar
kunnen controleurs
worden
ingezet
met een
Daarnaast
dient
ervaring
te hebben,
door

als contactpersoon naar het productschap. Deze coördinator heeft minimaal
een HBO-niveau en is aantoonbaar deskundig en verantwoordelijk voor het
controleproces. Daarnaast beoordeelt deze coördinator de rapportages van
de controleurs op volledigheid, begrijpelijkheid, en correctheid.
2.2

Controleur
Ten behoeve van de controles kunnen controleurs worden ingezet met een
MBO-niveau in een relevant studiegebied (bijvoorbeeld MAS primair).
Daarnaast dient de controleur aantoonbaar ervaring te hebben, door
minimaal één jaar in de betreffende branche actief te zijn geweest en
adequaat intern geschoold te worden. Een controleur mag maximaal
gedurende vijf jaar aaneengesloten de vereiste controles bij een
onderneming uitvoeren.
BEDRIJFSLICHAMEN
2.3
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Scholingsprogramma
De controle-instantie verzorgt tevens adequate interne scholing van de
Productschap Pluimvee en Eieren
coördinatoren en controleurs. Het scholingsprogramma dient een goed
inzicht te geven in de meest actuele voorschriften, de interpretatie van de
Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
controlevragen, het gebruik van de toetslijsten en de rapportage. Daarnaast
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012
dient het (bij)scholingsprogramma de betreffende controleur of coördinator
op de hoogte te stellen van gewijzigde of nieuwe regelgeving die van belang
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 12 april 2012 tot
is voor de sector waarin de controleur actief is. Het programma dient aan te
vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers
sluiten bij het opleidingsniveau van de betreffende medewerker. Op verzoek
kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de
van het productschap dient de controle-instantie aan te kunnen tonen dat
Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
het scholingsprogramma op adequate wijze is ingevuld.
(Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012);
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de kwalificaties waar coördinatoren en
controleurs minimaal aan moeten voldoen.
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet
op artikel 5, vierde lid, van
de Verordening
registratie Aantoonbaar
en verantwoording
Criterium
Minimale
vereisten
document
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
ter beoordeling
Besluit:
Persoonlijke kenmerken

Ethisch, open geest,
Functioneringsbeoordeling.
diplomatiek, goed
Rapportage toezicht op
Artikel 1
waarnemingsvermogen,
controleur.
opmerkzaam,
De voorwaarden voor erkenning
van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
besluitvaardig,
lid, van de Verordening registratie
en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector
zelfstandig.
(PPE)
2011
luiden
als
volgt:
Opleiding
Relevante agrarische
Diploma, CV (formulier)

opleiding op minimaal MBO
niveau (minimaal HBO
45011 en beschikt niveau
over voldoende
gekwalificeerd personeel. De controlevoor coördinatoren).
instantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de
Vereiste kennis
Kennis van regelgeving op
Intern
vereiste accreditatie
beschikbaar
van het Productschap
het
gebied vanaan
I&R,de voorzitter
scholingsprogramma
Pluimvee en Eierenvoedselveiligheid,
bij de aanvraag van
de
erkenning;
welzijn en
hygiëne in de
b) De controle-instantie
staat toe en verleent
haar medewerking aan een door
pluimveesector.
Kennis over
de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, voorafgaand aan de
wettelijk toegestaan gebruik
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een
en toepassing van
door hem aangewezen
keuringsinstantiebijvan zowel de opzet als de werking
diergeneesmiddelen
van het door de controle-instantie
gevoerde accreditaat;
pluimvee.
Controlevaardigheden
Ervaring als zelfstandig
CV (formulier)
c) De controle-instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Bijlage.
controleur op relevant
werkterrein.
Artikel 2
Ervaring
Minimaal één jaar
CV (formulier)
werkervaring in de
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controleintensieve veehouderij
instantie Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik
(pluimveehouderij of
pluimveesector (PPE) 2012.
varkenshouderij) dan wel de
pluimveeverwerkende
industrie in relevante
functie (productie,
vertegenwoordiger,
kwaliteitszorg) of minimaal
20 controles uitgevoerd bij
representatieve bedrijven in
de pluimveesector.
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volgens NEN-EN-norm 17020 of
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Uitvoering

3.1

6

8

Controlewerkzaamheden
1. De controle-instantie voert op initiatief van de ondernemer controles uit

kwaliteitszorg) of minimaal
20 controles uitgevoerd bij
representatieve bedrijven in
de pluimveesector.
3.

Uitvoering controle
3.1
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Controlewerkzaamheden
1. De controle-instantie voert op initiatief van de ondernemer controles uit
op de naleving van het bepaalde in de Verordening, voor zover van
toepassing op het betreffende bedrijf.
2. De controle-instantie hanteert bij het uitvoeren van een controle een
door het productschap vastgestelde toetslijst en een door het
BEDRIJFSLICHAMEN
productschap opgestelde controle- en beoordelingsprocedure.
3. De controle-instantie legt per ondernemer een dossier aan. Het dossier
wordt tenminste vijf jaar bewaard De controle-instantie verschaft de
Productschap Pluimvee en Eieren
voorzitter van het productschap desgevraagd inzage in deze dossiers.
4. De controle-instantie kan, met instemming van het productschap,
Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
controlewerkzaamheden uitbesteden aan derden, voor zover deze derden
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012
aan de vereisten in dit besluit voldoen.
Besluit3.2
van het
bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 12 april 2012 tot
Beoordelingswerkzaamheden
vaststelling 1.
vanDe
erkenningsvoorwaarden
voor controle-instanties
door ondernemers
controle-instantie beoordeelt
controlerapportendie
uiterlijk
binnen
kunnen wordenveertien
ingeschakeld
ten
behoeve
van
de
controle
op
de
naleving
dagen na de dag waarop de controle is uitgevoerd van
aan de
de hand
Verordening registratie
en
verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector
(PPE) 2011
van een door het productschap opgestelde controle- en
(Besluit erkenningsvoorwaarden
controle-instantie Verordening registratie en
Vbbo
2012, nr. 19beoordelingsprocedure.
9
verantwoording
antibioticagebruik
(PPE)
2. De controle-instantiepluimveesector
brengt de kosten
van2012);
de controlewerkzaamheden
en de beoordelingswerkzaamheden in rekening bij de ondernemer. Deze
Het bestuur van
het Productschap
en Eieren; aan het productschap.
kosten
verantwoordtPluimvee
de controle-instantie

Gelet Geheimhoudingsplicht
op artikel 5, vierde lid,en
van
de Verordeningcontrolegegevens
registratie en verantwoording
4.
beschikbaarheid
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
De controle-instantie is bij de uitoefening van zijn taken als omschreven in de
Besluit:
Verordening verplicht tot geheimhouding met betrekking tot commerciële en
bedrijfseigen technische informatie van de te controleren ondernemingen.
ArtikelDaarnaast
1
heeft de controle-instantie geheimhoudingsplicht ten aanzien van de
informatie, verkregen tijdens de controle. De rapportages dienen uitsluitend te
De voorwaarden
voor erkenning
van de controle-instantie
in artikel 5,
vierde
worden verstrekt
aan de gecontroleerde
ondernemerals
enbedoeld
aan de voorzitter
van
het
lid, van
de Verordening
en verantwoording
antibioticagebruik
pluimveesector
productschap
(zie registratie
punt 5). Gegevens
dienen minimaal
zes jaar te worden
bewaard
(PPE) door
2011de
luiden
als volgt:
controle-instantie.

5.

a)controle-instantie
De controle-instantie
geaccrediteerd
volgens NEN-EN-norm
17020 of
De
dient is
zijn
geheimhoudingsplicht
bij de te controleren
45011
en
beschikt
over
voldoende
gekwalificeerd
personeel.
De
controleonderneming te melden. Alle bij de controle- en beoordelingswerkzaamheden
instantie
stelt
het
rapport
van
de
Raad
voor
Accreditatie
ter
zake
van bij
de
betrokken personen dienen een geheimhoudingverklaring te ondertekenen
vereiste
accreditatie
beschikbaar
aan
de
voorzitter
van
het
Productschap
aanvang van de werkzaamheden.
Pluimvee en Eieren
bij de aanvraag
van dedie
erkenning;
De controle-instantie
is gehouden
de gegevens
naar aanleiding van de
controle en beoordeling op de naleving van de Verordening worden gegenereerd
b) aan
De derden
controle-instantie
staat toe en verleent haar medewerking aan een door
niet
te verstrekken.
de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, voorafgaand aan de
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een
Controlerapportages
door hem aangewezen keuringsinstantie van zowel de opzet als de werking
van
het door de controle-instantie
gevoerde
accreditaat;
1.
De controle-instantie
is in staat een
adequate
controlerapportage van de

controle- en beoordelingswerkzaamheden op te stellen.
aande
decontrolerapportages
eisen die zijn opgenomen
de Bijlage.
2.c) De
De controle-instantie
controle-instantie voldoet
registreert
binneninacht
weken
na de dag waarop de controle is uitgevoerd in een centrale database op een
Artikel 2
door het productschap voorgeschreven wijze.
3.
De controle-instantie betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het
1.
Dit besluit
wordt aangehaald
als: Besluit erkenningsvoorwaarden
controleregistreren
van de controlerapportages
in de centrale database.
instantie
Verordening
registratie
en
verantwoording
antibioticagebruik
4.
De voorzitter van het productschap kan de in de database geregistreerde
pluimveesector
(PPE) 2012.
controlerapportages
controleren op juistheid, volledigheid en tijdigheid. De
gegevens in de centrale database zijn eigendom van het productschap.
6.

Periodieke rapportage
Nadat de controle-instantie is erkend dient deze ten minste één maal per jaar een
rapportage aan de voorzitter van het productschap te overleggen. In deze
rapportage zijn minimaal de volgende gegevens opgenomen:
6.1

Organisatie

a.19 Eventuele voorgenomen wijzigingen
in accreditaat;
Vbbo 2012, nr.
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b.
c.
d.

Eventuele voorgenomen wijzigingen in procedures;
Aantal controleurs;
Verloop in de controleurs;

Nadat de controle-instantie is erkend dient deze ten minste één maal per jaar een
rapportage aan de voorzitter van het productschap te overleggen. In deze
rapportage zijn minimaal de volgende gegevens opgenomen:
6.1

Organisatie
a. Eventuele voorgenomen wijzigingen in accreditaat;
b. Eventuele voorgenomen wijzigingen in procedures;
c. Aantal controleurs;
d. Verloop in de controleurs;
e. Beschrijving uitgevoerde afstemmingsactiviteiten en
bijscholingsactiviteiten controleurs en coördinator.

BEDRIJFSLICHAMEN
6.2 Overzicht aantal gecontroleerde en nog te controleren ondernemingen per
sector

PPE 16

Productschap
Pluimvee en Eieren
6.3
Controles
a.
Aantal uitgevoerde controles per schakel (bijvoorbeeld opfok-,
Besluit erkenningsvoorwaarden
controle-instantie Verordening
registratie en
fok- en vermeerderingsbedrijven,
vleeskuikenbedrijven);
Vbbo
2012, nr. 19 antibioticagebruik pluimveesector
10
verantwoording
(PPE)
2012
b.
Aantal weigeringen;
c.
Gemiddelde duur controle per schakel;
Besluit van hetd.
bestuur
van het
Productschapafwijkingen
Pluimvee en
Eieren
april 2012 tot
Aantal
geconstateerde
per
normvan
per12
schakel;
vaststelling vane.erkenningsvoorwaarden
voor
controle-instanties
die
door
ondernemers
Gemiddeld aantal geconstateerde afwijkingen per controle.
kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de
Verordening
registratie
en en
verantwoording
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
6.4
Knelpunten
evaluatieoverzicht
(Besluit erkenningsvoorwaarden
controle-instantie
Verordening
registratie
en
Overzicht van reacties en klachten van
de gecontroleerde
ondernemingen
verantwoordingenantibioticagebruik
pluimveesector
(PPE)
2012);
van knelpunten in uitvoering van de controlewerkzaamheden door de
controle-instantie ten behoeve van de evaluatie van de Verordening.
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Indien de voorzitter van het productschap in het belang van de Verordening dit
Gelet noodzakelijk
op artikel 5, vierde
lid, aan
van de
de controle-instantie
Verordening registratie
en verantwoording
acht, kan
gevraagd
worden (onderdelen
antibioticagebruik
pluimveesector
(PPE)
2011,
uit) deze rapportage vaker aan te leveren.
Besluit:
7.
Aansprakelijkheid
ArtikelOp
1 de controlewerkzaamheden is een aansprakelijkheidsverzekering met een
adequate dekking van toepassing.
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
lid, van
de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector
8.
Harmonisatieoverleg
(PPE) 2011 luiden als volgt:
De controles in het kader van de Verordening kunnen door verschillende controlea) De controle-instantie
is geaccrediteerd
volgens
NEN-EN-normonpartijdigheid
17020 of
instanties
uitgevoerd worden.
Om de kwaliteit,
onafhankelijkheid,
45011
en
beschikt
over
voldoende
gekwalificeerd
personeel.
De
controleen uniformiteit te kunnen waarborgen organiseert de voorzitter minimaal
één
instantie
stelt
het
rapport
van
de
Raad
voor
Accreditatie
ter
zake
de
maal per jaar een harmonisatieoverleg met alle controle-instanties. De van
controlevereiste
accreditatie
beschikbaar
aan
de
voorzitter
van
het
Productschap
instantie is verplicht om hier een vertegenwoordiger naar af te vaardigen. De
Pluimvee
en Eieren
bij de aanvraagworden
van devastgelegd
erkenning;in een verslag.
voorstellen
uit het
harmonisatieoverleg
Voorstellen die door de voorzitter van het productschap worden aangenomen zijn
b) alle
De controle-instantie
toe en verleent haar medewerking aan een door
voor
controle-instantiesstaat
bindend.
de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, voorafgaand aan de
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een
doorVis
hem aangewezen keuringsinstantie van zowel de opzet als de werking
Productschap
van het door de controle-instantie gevoerde accreditaat;
VIS 10

Besluit benoeming en regeling bevoegdheden functionaris voor de
c) De controle-instantie
voldoet
gegevensbescherming
Productschap
Vis aan de eisen die zijn opgenomen in de Bijlage.
Artikel 2van de voorzitter van het Productschap Vis van 21 februari 2012 tot benoeming
Besluit
van een functionaris voor de gegevensbescherming voor het Productschap Vis en
1.
Dit besluit
wordt van
aangehaald
als:
Besluit erkenningsvoorwaarden
controlehoudende
de regeling
taken en
bevoegdheden
(Besluit benoeming
en regeling
instantie
Verordening
registratie
en
verantwoording
antibioticagebruik
bevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming Productschap Vis)
pluimveesector (PPE) 2012.
De voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Vis;
Gelet op:
- artikel 62 van de Wet bescherming persoonsgegevens;
- artikel 93, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
- artikel 11, vierde lid, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis
20061; en
- artikel 14, eerste lid onderdeel b, van de Verordening Algemene Bepalingen
Productschap Vis 2006;
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De voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Vis;
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Gelet op:
- artikel 62 van de Wet bescherming persoonsgegevens;
- artikel 93, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
- artikel
vierde lid, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis
6.3 11, Controles
20061; en a.
Aantal uitgevoerde controles per schakel (bijvoorbeeld opfok-,
- artikel 14, eerste foklid en
onderdeel
b, van de Verordening
Algemene Bepalingen
vermeerderingsbedrijven,
vleeskuikenbedrijven);
Productschap
b.Vis 2006;
Aantal weigeringen;
Artikel 1
c.
Gemiddelde duur controle per schakel;
Besluit:
d.
Aantal geconstateerde afwijkingen per norm per schakel;
De heer F. Peters, geboren op 20 juni 1959 te Den Haag en werkzaam als Teamleider
e.
Gemiddeld aantal Artikel
geconstateerde
afwijkingen per controle.
1
Heffingen en Uitvoering Regelingen bij het Productschap
Vis, wordt benoemd als
BEDRIJFSLICHAMEN
functionaris
voor
de
gegevensbescherming
die
toezicht
houdt
op de naleving van het
1
6.4F. Peters,
Knelpunten
en
Goedgekeurd
door
degeboren
Sociaal-Economische
Raad
5 april 2007, no.
De
heer
opevaluatieoverzicht
20
1959bijtebeschikking
Den
Haagvan
en
als 07.01800,
Teamleider
bepaalde
bij of krachtens
weten juni
regelgeving,
waaronder
dewerkzaam
Verordening
Algemene
afgekondigd
inOverzicht
Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie
13van
aprilde
2007,
afl.
18, VIS
4, ondernemingen
zoals als
laatstelijk
van reacties
en
klachten
gecontroleerde
Heffingen
en
Uitvoering
Regelingen
bij
het
Productschap
Vis,
wordt
benoemd
Bepalingen
Viswijziging
2006, de
Wet
bescherming
persoonsgegevens
en de Wet
gewijzigd bijProductschap
Verordening
II tot
van
de Verordening
Algemene
Bepalingen Productschap
Vis
en
van
knelpunten
in
uitvoering
van
de
controlewerkzaamheden
door
de
functionaris
voor
de
gegevensbescherming
die toezicht houdt op de naleving van
het
Productschap
Pluimvee
en Eieren Bedrijfsorganisatie
openbaarheid
van
bestuur.
2006, gepubliceerd
in
het Verordeningenblad
d.d. 5 juni 2009 (nr. 36, VIS 4).
controle-instantie
ten
behoeve
van
de
evaluatie
van
de
Verordening.
bepaalde bij of krachtens wet- en regelgeving, waaronder de Verordening Algemene
Bepalingen
Productschap
Vis 2006,
de Wet
bescherming
persoonsgegevens
Vbbo
2012,
nr.
19
11
Besluit
erkenningsvoorwaarden
controle-instantie
registratie enen de Wet
Artikel
2 Verordening
Indien de
voorzitter
van het productschap in het belang van de Verordening dit
openbaarheid
van
bestuur.
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012
noodzakelijk acht, kan aan de controle-instantie gevraagd worden (onderdelen
1.
Het toezicht strekt zicht uit tot de verwerking van gegevens waarvoor het bestuur
uit) deze rapportage vaker aan te Artikel
leveren.
2 is.
Besluitvan
vanhet
hetProductschap
bestuur van Vis
het verantwoordelijk
Productschap Pluimvee
en Eieren van 12 april 2012 tot

vaststelling
van erkenningsvoorwaarden
controle-instanties
die doorVis
ondernemers
2.
Verwerkingen
die plaatsvinden ten voor
behoeve
van het Productschap
buiten het
7.
Aansprakelijkheid
1.
Het
toezicht
strekt
zicht
uit behoeve
tot de verwerking
van gegevens
waarvoor
het
kunnen
worden
ingeschakeld
ten
van
de controle
op
naleving
van
debestuur
hoofdkantoor
van het
secretariaat,
het
Mosselkantoor
tede
Yerseke
of de
kantoren
van
het
Productschap
Vis
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vallen
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eerste
lid.
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van
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hoofdkantoor
van
hetde
secretariaat,
het Mosselkantoor
te Yerseke
of de kantoren
verantwoording
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(PPE)
2012);
3.
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voor
gegevensbescherming
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met medeneming
van
van
de
buitendienstmedewerkers
vallen
ook
onder
het
toezicht
bedoeld
de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden in de gebouwen en opindehet
8.
Harmonisatieoverleg
eerste
lid.die
Het bestuur
van
hetdoor
Productschap
Pluimvee
terreinen
het Productschap
ViseninEieren;
gebruik zijn en is bevoegd daarbij
3.
De
functionaris
voor
de gegevensbescherming
bevoegd,
met medeneming van
personen mee te
nemen
die daartoe door hem is
zijn
aangewezen.
De benodigde
controles inapparatuur,
het kader van
de
Verordening
kunnen
verschillende
controleelke
plaats
te betreden
in dedoor
gebouwen
enteop de
Gelet de
op artikel
5, vierde
de Verordening
registratie
en
verantwoording
4.
De
functionaris
voorlid,
de van
gegevensbescherming
is bevoegd
om zaken
instanties
uitgevoerd
worden.
Om deVis
kwaliteit,
onafhankelijkheid,
onpartijdigheid
terreinen
die
door
het
Productschap
in
gebruik
zijn
en
is
bevoegd
daarbij
antibioticagebruik
(PPE)en
2011,
onderzoeken,pluimveesector
dossiers te openen
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uniformiteit
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organiseert
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personen
mee
te
daartoe
door
hemtezijn
aangewezen.
bescheiden
voor
dat doeldie
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korte tijd
mee
nemen
tegen een door hem af te
maal
per jaar een
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met alleiscontrole-instanties.
4.
De
functionaris
voor
de
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bevoegd
om zaken De
te controleBesluit:
geven schriftelijk bewijs.
instantie
is verplicht
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af wel
te vaardigen.
onderzoeken,
dossiers
openen
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dan
gegevens De
en
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uit
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worden
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bescheiden
voor
dat
doel
voor
korte
tijd
mee
te
nemen
tegen
een
door
hem
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Artikel 1
Artikel 3
Voorstellen
die door
de voorzitter van het productschap worden aangenomen zijn
geven schriftelijk
bewijs.
voor alle controle-instanties bindend.
De voorwaarden
vanvoor
de controle-instantie
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in artikel
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1.
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functionaris
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systemen
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VIS 10

(PPE) de
2011
luiden als volgt:
gegevensbescherming
relevante informatie kunnen bevatten en de beheerder
Productschap
Visde functionaris voor de gegevensbescherming om te bepalen of
1.
Het
wordtiszoaan
spoedig
mogelijk in kennis gesteld van de resultaten van het onderzoek.
systemen
of
bronnen van
gegevens
voor het
onderzoek
functionaris
a) Dedecontrole-instantie
is de
geaccrediteerd
volgens
NEN-EN-norm
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2.
Indien
functionaris
voor
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de de
uitoefening
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functionaris
voorbevatten
de
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relevante
informatie
kunnen
en
de
beheerder
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en beschikt over aantreft
voldoende
De controletoezicht
onregelmatigheden
bijgekwalificeerd
de verwerkingpersoneel.
van gegevens,
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gegevensbescherming
Productschap
Vis gesteld van de resultaten van het onderzoek.
wordt
zo spoedig
mogelijk
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van
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ter zake
van dehij de
rechtstreeks
verslag
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Indien
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de gegevensbescherming
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dehet
uitoefening
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het
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beschikbaar
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van
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betreffende
beheerdervoor
over
de aan
aangetroffen
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van de onregelmatigheden
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Visverwerking
van 21 februari
2012 tot benoeming
aantreft
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brengt
hij
Pluimvee Hij
en Eieren
de aanvraag
van de
erkenning;
geïnformeerd.
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een betere
bescherming
De
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3. voorzitter,
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de gegevensbescherming
is bevoegd
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rechtstreeks
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secretaris
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Gelet op:
Auditcommissie van het Productschap Vis die strekken tot een betere bescherming
- artikel
62 van
de Wetdie
bescherming
persoonsgegevens;
van
worden
verwerkt.
In4eisen
gevallen
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met het
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Degegevens
controle-instantie
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die van
zijn twijfel
opgenomen
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- artikel
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van
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op
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College bescherming persoonsgegevens.
- artikel 11, vierde lid, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis
ArtikelDit
2 besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en regeling bevoegdheden
1.
20061; en
Artikel 4 Productschap Vis.
functionaris voor de gegevensbescherming
- artikel 14, eerste lid onderdeel b, van de Verordening Algemene Bepalingen
1.
Dit besluit
aangehaald
als: Besluit
erkenningsvoorwaarden
2.
Het
Besluitwordt
benoeming
functionaris
voor de
gegevensbeschermingcontroleProductschap
2006;
2besluit Vis
1. Productschap
Dit
wordt
aangehaald
als:en
Besluit
benoeming antibioticagebruik
en regeling bevoegdheden
instantie
registratie
verantwoording
Vis
wordtVerordening
ingetrokken.
functionaris
voor(PPE)
de gegevensbescherming
ProductschapBedrijfsorganisatie
Vis.
pluimveesector
2012. in het Verordeningenblad
3.
Dit
besluit wordt
gepubliceerd
nadat
Besluit:
2.
Het
Besluit
benoeming
functionaris
voor
de
gegevensbescherming
Productschap
de 2heer F. Peters in de plaats van de heer J.H. Mooijman is aangemeld
als
Vis wordt ingetrokken.
functionaris
voor de gegevensbescherming bij het College Bescherming
3.
Dit
besluit wordt gepubliceerd
in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nadat
Persoonsgegevens
te Den Haag.
1
Goedgekeurd
de Sociaal-Economische
Raad
beschikking
van 5 april
no. 07.01800,
de heerdoor
F. Peters
in de plaats van
de bij
heer
J.H. Mooijman
is 2007,
aangemeld
als
afgekondigd
in Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie 13
afl. 18,
VIS 4, zoals laatstelijk
functionaris
voor de gegevensbescherming
bijapril
het2007,
College
Bescherming
gewijzigd bij Verordening II tot wijziging van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis
Persoonsgegevens te Den Haag.
2006, gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 5 juni 2009 (nr. 36, VIS 4).
Het Besluit benoeming functionaris voor de gegevensbescherming Productschap Vis van
2 oktober
Vbbo
2012, 2008
nr. 19is d.d. 6 februari 2009 gepubliceerd
11 in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
(nr. 11, VIS 2).
2
Het Besluit benoeming functionaris voor de gegevensbescherming Productschap Vis van
Vbbo
2012, 2008
nr. 19is d.d. 6 februari 2009 gepubliceerd
6 in
11het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
2 oktober
(nr. 2012,
11, VIS
Vbbo
nr.2).
19
12
2

1.
2.
3.

4.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en regeling bevoegdheden
functionaris voor de gegevensbescherming Productschap Vis.
Het Besluit benoeming functionaris voor de gegevensbescherming Productschap
Vis2 wordt ingetrokken.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie nadat
de heer F. Peters in de plaats van de heer J.H. Mooijman is aangemeld als
functionaris voor de gegevensbescherming bij het College Bescherming
Persoonsgegevens te Den Haag.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

2
Het Besluit
functionaris voor de gegevensbescherming Productschap Vis van
Rijswijk,
21benoeming
februari 2012
BEDRIJFSLICHAMEN
2 oktober 2008 is d.d. 6 februari 2009 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

11, VIS 2).
A.(nr.
Bruggeman
plv. voorzitter
Productschap Pluimvee en Eieren
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Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
TOELICHTING
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012
In de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is in artikel 11, vierde lid,
de bepaling opgenomen dat de voorzitter namens het bestuur een functionaris voor de
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 12 april 2012 tot
gegevensbescherming vanuit het secretariaat van het Productschap Vis aanstelt.
vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers
kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de
Het Productschap Vis is een bedrijfslichaam in de zin van artikel 66 van de Wet op de
Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
bedrijfsorganisatie en is daarmee tevens een openbaar lichaam in de zin van artikel 134
(Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
van de Grondwet. Conform artikel 1, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012);
bezit het Productschap Vis, als lichaam waaraan krachtens de Grondwet verordende
bevoegdheid is verleend, rechtspersoonlijkheid.
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Het Productschap Vis heeft op grond van artikel 72 Wet op de bedrijfsorganisatie
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording
bestuursorganen, te weten: het bestuur, de voorzitter en het dagelijks bestuur, alsmede
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
een of meer commissies uit het midden van het bestuur op grond van artikel 88 van de
Wet op de bedrijfsorganisatie.
Besluit:
De gegevens die ter kennis komen van het productschap en door het productschap
Artikel 1
worden verwerkt, bestaan in principe uit bedrijfsgegevens. Deze bedrijfsgegevens kunnen
in bepaalde omstandigheden leiden tot identificeerbare natuurlijke personen. Door de
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
relevante bepalingen van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 af
lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector
te stemmen op de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wordt
(PPE) 2011 luiden als volgt:
gewaarborgd dat de verwerking van de gegevens door het Productschap Vis geschiedt
overeenkomstig hetgeen bepaald is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
a) De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 17020 of
Tevens voldoet zij aan de vereiste van artikel 93, derde lid, van de Wet op de
45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. De controlebedrijfsorganisatie, dat verordeningen van het productschap, waarin regels worden
instantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de
gesteld aan ondernemingen met betrekking tot registratie, verstrekking van gegeven,
vereiste accreditatie beschikbaar aan de voorzitter van het Productschap
inzage in de boeken en bescheiden en bezichtiging van de onderneming, waarborgen
Pluimvee en Eieren bij de aanvraag van de erkenning;
moeten inhouden tegen misbruik van de ingevolge die verordeningen verstrekte
gegevens.
b) De controle-instantie staat toe en verleent haar medewerking aan een door
de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, voorafgaand aan de
De aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming geeft het productschap
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een
in beginsel de mogelijkheid om de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het
door hem aangewezen keuringsinstantie van zowel de opzet als de werking
College Bescherming Persoonsgegevens door deze functionaris te laten verrichten, op een
van het door de controle-instantie gevoerde accreditaat;
voor het productschap geëigende wijze.
c) De controle-instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Bijlage.
In artikel 11 van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald
dat de krachtens het bepaalde in deze verordening door het productschap verwerkte
Artikel 2
gegevens mogen, voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder
toestemming van de betrokken belanghebbende:
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controlea. niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
instantie Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik
waarvoor zij zijn verkregen of ter vervulling van een andere taak van het
pluimveesector (PPE) 2012.
productschap;
b. slechts worden verwerkt ter vervulling van een taak van het productschap dan wel
het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt of ter verdere verwerking
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
c. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon of de onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden verwerkt ten behoeve van of aan anderen dan de
voorzitter, de secretaris, het personeel van het secretariaat van het productschap, zo
mede de door het bestuur met de controle op het financiële beheer van het
productschap belaste accountant en zijn personeel, voor zover het kennis nemen van
de gegevens voor die controle noodzakelijk is.
Vbbo 2012, nr. 19
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c.

voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
niet onder vermelding of aanduiding van de persoon of de onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden verwerkt ten behoeve van of aan anderen dan de
voorzitter, de secretaris, het personeel van het secretariaat van het productschap, zo
mede de door het bestuur met de controle op het financiële beheer van het
productschap belaste accountant en zijn personeel, voor zover het kennis nemen van
de gegevens voor die controle noodzakelijk is.

Onder b gaat het met name om uitwisseling van gegevens met andere

Vbbo
2012, nr. 19
overheidsorganisaties
waar het Productschap13Vis een formele relatie mee heeft, zoals het

uitvoeren van Europese regelgeving in medebewind van het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
dan wel het uitvoeren van taken en bevoegdheden die verkregen zijn door middel van
BEDRIJFSLICHAMEN
mandaat,
delegatie, attributie of privaatrechtelijke overeenkomst.

PPE 16

De functionaris moet conform artikel 63, eerste lid, van de Wet bescherming
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Eieren kennis beschikken van het productschap, de
persoonsgegevens
over eenen
toereikende
gegevensverwerking die zich binnen het productschap plaatsvindt, de belangen die hierbij
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van
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kunnen worden
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heeft.
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is tevensen
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dat de functionaris
om zijn toezicht
uit te kunnen
(Besluit erkenningsvoorwaarden
controle-instantie
Verordening
registratie
uitoefenen,
moet kunnen beschikken
over de adequate
bevoegdheden
zoals en
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verantwoording
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pluimveesector
(PPE) Binnen
2012); het Productschap Vis
alle
systemen waar
mogelijk gegevens
worden verwerkt.
beschikt de Teamleider Heffingen en Uitvoering Regelingen over de benodigde
Het bestuur van
PluimveeGelet
en Eieren;
bevoegdheden
enhet
de Productschap
vereiste competenties.
op het vorenstaande heeft de voorzitter
derhalve besloten om de Teamleider Heffingen en Uitvoering Regelingen als functionaris
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stellen.
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
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Productschap Vis, zoals de secretaris op grond van artikel 86 van de Wet op de
Artikel 1
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wel door het bestuur van het Productschap Vis in dienst wordt
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artikel
5, vierde
bedoeld
in artikel voor
1 vanerkenning
de Wet opvan
de ondernemingsraden,
hoogste
lid, van de Verordening
verantwoording
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uitoefent bijregistratie
de leiding en
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(PPE) 2011 luiden als volgt:
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c.
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deheeft
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vanvan
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11. accreditaat;
In artikel 2 en 3 van het onderhavige besluit zijn een aantal aanvullende bepalingen
c) De
controle-instantie
voldoet
aan de eisen die zijn opgenomen
de Bijlage.
opgenomen
voor
de functionaris voor
de gegevensbescherming
om adequaatintoezicht
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Artikel 2
Het College Bescherming Persoonsgegevens moet op de hoogte worden gebracht van de
1.
Dit
wordt aangehaald
Besluit
erkenningsvoorwaarden
controlenaam
vanbesluit
de functionaris,
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College
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Persoonsgegevens
contact met
instantie
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hem kan
onderhouden
in hetregistratie
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wordt gedaan over
de gegevensverwerkingen
pluimveesector
(PPE) 2012.
die niet
zijn vrijgesteld.
Van de werkzaamheden en bevindingen die de functionaris vanuit zijn toezichthoudende
taak verricht, stelt hij jaarlijks een verslag op ten behoeve van het jaarverslag van het
Productschap Vis als bedoeld in artikel 137 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Rijswijk, 21 februari 2012
A. Bruggeman
plv. voorzitter
Vbbo 2012,
2012, nr.
nr. 19
19
Vbbo
2012,
nr.
19
Vbbo

RECTIFICATIE
Productschap Tuinbouw
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A. Bruggeman
plv. voorzitter
RECTIFICATIE
Productschap Tuinbouw
In het Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2011, zoals geplaatst
in het Verordeningenblad nr. 17 van 20 april 2012, is in Artikel 1 een fout geslopen. Het
besluit wordt daarom opnieuw gepubliceerd.
PT 5
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BEDRIJFSLICHAMEN
Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2011
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw 27 maart 2012 houdende de
Productschap Pluimvee en Eieren
vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing bestrijding
Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010 (Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci
Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
oogstjaar 2011).
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 12 april 2012 tot
vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers
gelet op artikel 2 van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci
kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de
oogstjaar 2011;
Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
(Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012);
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d.
15 maart 2012.
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
BESLUIT:
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
Artikel 1
1. De heffing als bedoeld in artikel 2 derde lid, van de Verordening PT heffing
Besluit:
bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2011, bedraagt voor het oogstjaar 2011
voor iedere onderneming waarin de teelt van tulpenbollen wordt uitgeoefend: € 0,40
Artikel 1
per are.
2. Bedragen lager dan € 10,00 worden niet opgelegd.
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector
Artikel 2
(PPE) 2011 luiden als volgt:
Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1, zijn:
a. opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei
a) De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 17020 of
uit het meest recente broeiseizoen;
45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. De controleb. bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste
instantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de
teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en
vereiste accreditatie beschikbaar aan de voorzitter van het Productschap
afkomstig waren/zijn van import.
Pluimvee en Eieren bij de aanvraag van de erkenning;
Artikel b)
3 De controle-instantie staat toe en verleent haar medewerking aan een door
Dit besluit wordt
aangehaald
als:Productschap
Besluit PT heffing
bestrijding
Ditylenchus
dipsaci
de voorzitter
van het
Pluimvee
en Eieren,
voorafgaand
aan de
oogstjaar 2011.
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een

door hem aangewezen keuringsinstantie van zowel de opzet als de werking
Artikel 4 van het door de controle-instantie gevoerde accreditaat;
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
c) De controle-instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Bijlage.
Zoetermeer,
27 maart 2012
Artikel 2
A.M.A.
van
Ardenne – van der Hoeven
Vbbo
nr. 19 wordt aangehaald als: Besluit
15 erkenningsvoorwaarden controle1. 2012,
Dit
besluit
voorzitter
instantie Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik
pluimveesector (PPE) 2012.
J.M. Gerritsen
secretaris
Toelichting
In het besluit wordt voor tulpen een areaalheffing vastgesteld van € 0,40 per are.
Dit heffingsbedrag is nodig ter financiering van de uitkeringen die in 2011 hebben
plaatsgevonden naar aanleiding van het bestrijden van kosten die zijn gemaakt bij de
Vbbo 2012, nr.
19 Ditylenchus dipsaci bij tulpen.
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bestrijding
van
Zoetermeer, 27 maart 2012

€

J.M. Gerritsen
secretaris
Toelichting
In het besluit wordt voor tulpen een areaalheffing vastgesteld van € 0,40 per are.
Dit heffingsbedrag is nodig ter financiering van de uitkeringen die in 2011 hebben
plaatsgevonden naar aanleiding van het bestrijden van kosten die zijn gemaakt bij de
bestrijding van Ditylenchus dipsaci bij tulpen.
BEDRIJFSLICHAMEN
Zoetermeer, 27 maart 2012
A.M.A. van Ardenne – van der Hoeven
Productschap Pluimvee en Eieren
voorzitter
PPE 16

Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
J.M. Gerritsen
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012
secretaris
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 12 april 2012 tot
vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers
kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de
Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011
(Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en
verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012);
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording
antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
Besluit:
Artikel 1
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde
lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector
(PPE) 2011 luiden als volgt:
a) De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 17020 of
45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. De controleinstantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de
vereiste accreditatie beschikbaar aan de voorzitter van het Productschap
Pluimvee en Eieren bij de aanvraag van de erkenning;
b) De controle-instantie staat toe en verleent haar medewerking aan een door
de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, voorafgaand aan de
verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een
door hem aangewezen keuringsinstantie van zowel de opzet als de werking
van het door de controle-instantie gevoerde accreditaat;
c) De controle-instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Bijlage.

Vbbo 2012, nr. 19

Artikel 2
1.

16

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controleinstantie Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik
pluimveesector (PPE) 2012.
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