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Mededeli ngen blad Bedrijfsorganisatie
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Bestuurssamenstelling
Productschap Vee en Vlees

Voor de zittingsperiode 1 januari 2002 tot en met 3 1 cdcember 2003 is de heer
F.H.A.M. Stortelder door de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie benoemd tot
lid van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees.

BEDRLTFSLICHAMEN

Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf
Tewisielegging en verki-~gbaarsirtellingontwerpjaarrekening 2001

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 2001, met toelichting bij het secretariaat, Nieuwe Havenstraat 2 te
Voorburg, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van dinsdag
2 april 2002 om 9.45 uur bij de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging
(NBOV), Gebrandyweg 8 te Gouda.
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Verorden i ngenblad Bedrijfsorganisatie
SOCIAAL-ECONOMISCHERAAD

RE 2

Verordening vergoedingen en bijdragen assuraatiebemid~lelingsbedrijJ'2002
Verordening van de Sociaal-EconomischeRaad van 16 november 2001 tot vaststelling van
vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf voor 2002
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, artikel 4, achtste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 7, derde
lid, artikel 20, tweede lid, artikel 21, zevende en tiende lid, artikel 21b, derde lid, artikel 27,
tweede lid, en artikel 29, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;
Gelet op artikel 5 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Besluit:

Is 1 Begripsbepaiingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de Sociaal-Economische Raad;
a. deraad:
b. de wet:
de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991,78;
Stb. 1995, 179; Stb. 1998,446 en 448; Stb. 1999,582 en 583);
c. ingeschrevene:
persoon die is ingeschreven in het register van
tussenpersonen, bedoeld in artikel 3 van de Wet
I

d. gcvolrnachtigd agent:
e. levensverzekcraar:

f.

schadeverzekeraar:

g. overige verzekeraar:
h. bruto premie-inkomen:

assurantiebemiddelingsbedrijf;
persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in
artikel 20, eerste lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;
ieder die in Nederland het levensverzekeringsbedrijf, als
bedoeld in artikel 1 , eerste lid, sub d, van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 (Stb. 1994, 252) uitoefent;
ieder die in Nederland het schadeverzekeringsbedrijf, als
bedoeld in artikel I, eerste lid, sub c, van de Wel toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 (Stb. 1994,252) uitoefent;
andere persoon die in Nederland voor eigen rekening het
verzekeringsbedrijf uitoefent;
geboekte bruto premies uit hoofde van het in Nederland
uitgeoefende directe bedrijf; voor levensverzekeraars nader te
bepalen als de som van d e desbetreffende periodieke premies en
een tiende van de desbetreffende premies ineens.

5 2 Vergoedingen
Artikel 2
1. De vergoeding van de kosten voor het verstrekken van informatie, bedoeld in artikel 3,
derde lid, en artikel 20, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op vier euro vijftig per
inlichting.
2. De vergoeding van de kosten van de ìijst van registerinschrijvingen als bedoeld in artikel 3,
vierde lid, van de wet, wordt vastgesteld op 30 euro voor de uitgave in boekvorm, 79 euro
voor de uitgave op diskette(s) in ASCII formaat en 158 euro voor de uitgave in Dbase
formaat.
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Artikel 3
De vergoeding van de kosten voor de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid, als
bedoeld in artikel 4, achtste lid, of artikel 21, zevende lid, van de wet, wordt vastgesteld op 90
euro.

Artikel 4
Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan terzake van de behandeling van een verzoek
om inschrijving, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet, wordt vastgesteld op 90 euro.

Artikel 5
De vergoeding voor het verstrekken van een nieuw bewijs van inschrijving, als bedoeld in
artikel 7, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op 22,50 euro.

Artikel 6
Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan ter verkrijging van het bewijs van inschrijving
van een volmacht, als bedoeld in artikel 21, tiende lid, en artikel 21b, derde lid, van de wet,
wordt vastgesteld op 45 euro.

Artikel 7
Het bedrag dat aan de raad moet worden voldaan ter verkrijging van de verklaring betreffende
in Nederland uitgeoefende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet,
wordt vastgesteld op 45 euro.

Q 3 Bijdragen
Artikel 8
1. Voor 2002 wordt geheven van een ingeschrevene in het register van tussenpersonen een
bijdrage van 25 euro.
2. De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks geïnd.
Artikel 9
1. Voor 2002 wordt geheven van elke levensverzekeraar met een premie-inkomen van meer
dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:
a. een basistarief van 225 euro en, voorzover van toepassing,
b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens de onderstaande schijventabel
en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2000:

premie-inkomensschijf
over meer dan
2 miljoen
10 miljoen
50 miljoen
250 miljoen
> 1.000 miljoen

bedrag per miljoen
euro premie-inkomen
maar niet meer dan
10 miljoen
50 miljoen
250 miljoen
1.O00 miljoen

45,OO
40,OO
32,50
25,OO

maximum van de
bijdrageschijf

360,OO
1.960,OO
8.460,OO
27.210,OO

10,OO

2. Voor 2002 wordt geheven van elke schadeverzekeraar met een premie-inkomen van meer
dan een miljoen euro en van elke overige verzekeraar met een premie-inkomen van meer dan
een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:
a. een basistarief van 225 euro en, voorzover van toepassing,
b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens de onderstaande schijventabel
en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2000:
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premie-inkomensschij f
over meer dan
2 miljoen
10 miljoen
125 miljoen
250 miljoen
> 500 miljoen

bedrag per miljoen
euro premie-inkomen
maar niet meer dan
1O miljoen
125 miljoen
250 miljoen
500 miljoen

maximum van de
bijdrageschijf

35,OO
27,50
10,oo
5,OO
1,o0

280,OO
3.442,50
4.692,50
5.94230

3 . De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks geïnd.
$ 4 Slotbepalingen

Artikel 10
De verordening van de raad van 15 december 2000, Vb.Bo.2001,26, nr. RE 14/2001, wordt bij
de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.
Artikel 11
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 12
Deze verordening treedt in werking op 1januari 2002. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 december
2001, al dan niet als gevolg van de eerst nadien verkregen goedkeuring van de minister van
Financiën, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met
1 januari 2002.
Artikel 13
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening vergoedingen en bijdragen
assurantiebemiddelingsbedrijf 2002.
Den Haag, 16 november 2001

H.H.F. Wijffels
voorzitter

N.C.M. van Niekerk
algemeen secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Financiën bij beschikking van 17 januari 2002, nummer FM
2002-75 M.
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Toelichting

Algemeen
Het uitgangspunt van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf en van haar rechtsvoorganger, de
Wet Assurantiebemiddeling van 1952, is dat tussenpersonen en verzekeraars ieder de helft van
de uitvoeringskosten dragen. Aldus zijn de inkomsten voor de Dienst uitvoering Wet
assurantiebemiddelingsbedrijfvan de raad voor de helft afkomstig van heffingen, te betalen
door assurantietussenpersonen, waarvoor jaarlijks een vast bedrag wordt vastgesteld. De
retributies voor verleende diensten worden toegerekend aan de tussenpersonen, omdat die voor
het merendeel ook door hen worden afgenomen.
De andere helft is afkomstig van de verzekeraars. Daarbij geldt dat de levens- en overige
verzekeraars elk weer de helft opbrengen. Omdat deze heffing is gerelateerd aan het behaalde
premievolume in het aangewezen peiljaar, zijn ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt mede
van invloed op de vast te stellen tarieven.

Artikelen
Met inachtneming van het vorenstaande zijn de tarieven voor de retributies omgerekend naar de
euro, waarbij de hoogte van de tarieven materieel ongewijzigd zijn gebleven. De nominale
bijdrage van de tussenpersonen is achtergebleven bij de kostenontwikkeling van de Dienst. Om
te voldoen aan het uitgangspunt dat 50 procent van de lasten wordt gedragen door de
tussenpersonen, is een verhoging van het nominale tarief noodzakelijk van een bedrag
overeenkomend met 13,61 euro naar 25 euro per inschrijving. De aanpassing van de tarieven
voor de verzekeraars houdt verband met de noodzakelijke intensivering van het
uitvoeringsbeleid, een trendmatige kostenstijging alsmede de verhouding waarin wordt
bijgedragen door de verschillende categorieën verzekeraars,

Den Haag, 16 november 2001

H.H.F. Wijffels
voorzitter

N.C.M. van Niekerk
algemeen secretaris
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BEDRLTFSLICHAMEN
Productschap Diervoeder
PDV 5

Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2002
Verordening van het Productschap Diervoeder van 7 november 2001, houdende regels ter
zake van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te
leggen retributie ten behoeve van erkenningen en certificaten voor het jaar 2002
(Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2002).
Het bestuur v a n het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 95 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
artikel 9 van de Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
§

1 Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
: Productschap Diervoeder;
productschap
: secretaris van het productschap;
secretarisondernemer
: degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap
is ingesteld.
analytische
: parameters in diervoeder(grondstoffen1 die met dezelfde
parameters
analysemethode kunnen worden bepaald.
jaaromzet
: - voor producenten het totale productievolume per jaar
ongeacht bestemming;
- voor handelaren de totale afzet per jaar ongeacht
bestemming.
Artikel 2
In het geval in een verordening van het bestuur wordt bepaald dat de ondernemer
verplicht is aan het productschap een retributie t e betalen voor, door of namens het
productschap verrichte werkzaamheden is het bepaalde in of krachtens deze verordening
van toepassing.

§

2 Retributie GMP-erkenning

Artikel 3

I. De ondernemer die een aanvraag voor een erkenning ingevolge de Verordening
Vvr erkenningsregeling GMP diervoedersector 1 992 indient dan wel een erkenning
ingevolge deze verordening heeft, is verplicht aan het productschap een retributie te
betalen voor de kosten in verband met de beoordeling en de erkenningprocedure dan
wel het toezicht tijdens de erkenningperiode en de herbeoordeling in verband met
verlenging van de erkenning.

2. De retributie wordt berekend aan de hand van de jaaromzet van het laatst verstreken
kalenderjaar en is opgenomen in bijlage I.
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Artikel 4

1. De ondernemer die ingevolge artikel 3 een retribuie verschuldigd is, dient:
- bij aanvraag van een erkenning het bedrag gelijktijdig met de aanvraag voor de erkenning aan het productschap t e betalen;
- ingeval hij een erkenning heeft, jaarlijks het bedrag te betalen uiterlijk op de vijftiende
dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is
gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze t e bepalen
datum.
2. D e aanvraag voor een erkenning wordt niet in behandeling genomen indien de verschuldigde retributie niet is betaald.

§

3 Retributie certificatenafgifte

Artikel 5
1. D e ondernemer die het productschap verzoekt om afgifte van een free sale certificaat
of legalisering van een eigen verklaring, is hiervoor aan het productschap een retributie
verschuldigd.

EUR 28 per certificaat
EUR 1 6 per eigen verklaring.

2. D e retributie bedraagt:

§

4 Retributie Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria

Artikel 6

1 . De deelnemende laboratoria zijn ten behoeve van de Kwaliteitsdienst Landbouwkundige
Laboratoria aan het productschap jaarlijks een retributie verschuldigd.
2. De retributie bedraagt:
Basistarief
Per analysepakket: additioneel

EUR 640
EUR 5 4 9

Geaccrediteerde analysepakketten
A f latoxine
1
Dierlijke mest
1
Mineralenlspoorelementen
) EUR 5 4 9
)
Vetkwaliteit
Weender
1
Overige analysepakketten
ANF
Dierbehandelingsmiddelen microbiologisch
DON
Fytase
Microscopisch onderzoek
PAK'S
Vitamines
Weipoeder in mmp
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1
)

1
) EUR 2 1 8

1
1
1
1

Aminozuren
PCB's
Dierbehandelingsmiddelen chemisch
Microbiologie
Vet, vuil e n eiwit in mmp
Overige pakketten
a) eerste pakket
b) t w e e d e pakket
c) derde en volgende pakketten
Check samples

)
) EUR 3 3 4

1

100%
90%
80%

EUR 1 3 6

5 5 Retributie erkenningen diverse regelingen
Artikel 7
1. De ondernemer die een aanvraag voor een erkenning ingevolge de Verordening Vvr
regeling diervoeders voor de productie van varkensvlees volgens Japanstandaard 1994
indient, dan wel een erkenning ingevolge deze verordening heeft, is verplicht aan het
productschap een retributie t e betalen van EUR 1 6 4 per jaar.

2. De ondernemer die een aanvraag voor een erkenning ingevolge het Besluit Vvr regeling
leveranciers voeders voor scharreldieren 1 9 9 5 indient dan wel een erkenning ingevolge
dit besluit heeft, is verplicht aan het productschap een retributie t e betalen van EUR
1 6 4 per jaar.

3. De ondernemer die een aanvraag voor een erkenning ingevolge het Besluit Vvr regeling
leveranciers voeders onder graskeurmerk voor graskippen 1995 indient, dan wel een
erkenning ingevolge dit besluit heeft, is verplicht aan het productschap een retributie t e
betalen van EUR 1 6 4 per jaar.

4. De aanvraag voor een erkenning als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 wordt niet in
behandeling genomen, indiende verschuldigde retributie niet is betaald.

5. De ondernemer die een aanvraag als deelnemer aan de MINAS-regeling ingevolge de
Verordening Vvr erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 1997 indient,
danwel deelnemer ingevolge deze verordening is, is verplicht aan het productschap een
retributie te betalen van EUR 1 6 4 per jaar. Deelnemers die als tussenhandelaar
optreden en uitsluitend diervoeders van MINAS-geregistreerde leveranciers betrekken,
zijn 50% van het retributiebedrag verschuldigd.

6. Het laboratorium dat een aanvraag voor een erkenning ingevolge het Besluit Vvr erkenningsregeling laboratoria bedrijfsinterne controle diervoedersector 1995 indient, dan
wel een erkenning ingevolge dit besluit heeft, is verplicht aan het productschap jaarlijks
een retributie t e betalen van:
a. basisbedrag EUR 1.344 per deelnemer
b. additioneel
EUR 535 bij < = 5
)
) gecertificeerde analytische
EUR 8 0 4 bij > 5 < = 1 0
EUR 1.070 bij > 10 < = 20 ) parameters
EUR 1.339 bij > 20
7.

Indien aard en omvang van de in het zesde lid bedoelde beoordeling worden aangepast
overeenkomstig artikel 6, tweede lid van het besluit, worden de minderkosten op het
retributiebedrag als volgt in mindering gebracht:
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Sterlab geaccrediteerde laboratoria
80% korting op het basisbedrag en 100% korting op het additionele bedrag indien
uitsluitend Sterlab-geaccrediteerde analytische parameters worden .aangemeld;
- 40% korting op het basisbedrag en 40% korting op het additionele bedrag dat
slechts geldt voor niet-Sterlab-geaccrediteerde analytische parameters.

-

§

6 Retributie bedrijfserkenning of bedrijfsregistratie

Artikel 8
De ondernemer die een erkenning of registratie, bedoeld in artikel 2:l van Verordening
diervoeders 1998 aanvraagt en de erkende of de geregistreerde onderneming is verplicht
jaarlijks aan het productschap een retributie t e betalen overeenkomstig bijlage II.

§

7 Administratieve bepalingen

Artikel 9

I. Het productschap kan verrekeningen van bedragen kleiner dan EUR 50 achterwege
laten.

2. De ondernemer die een retributie ingevolge artikel 3 of artikel 7, vijfde lid is
verschuldigd, wordt hiervan vrijgesteld indien hij voor de betreffende producten of
activiteiten reeds een heffing ten behoeve van de controle ingevolge de Verordening
PDV financieringsheffing jaar 2002 verschuldigd is en het totaal verschuldigde
heffingsbedrag tenminste gelijk is aan het totaal verschuldigde retributiebedrag. Is het
retributiebedrag groter dan het heffingsbedrag, dan wordt het verschil na afloop van het
kalenderjaar waarop de retributie betrekking heeft, als retributie opgelegd.

Artikel 10

1 . Indien de ondernemer de benodigde gegevens voor het vaststellen van de retributie niet,
niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde retributie voor de betreffende door
het productschap verrichte werkzaamheden ambtshalve bij aanslag vast t e stellen.

2. Indien de ondernemer binnen 21 dagen na ontvangst van de retributieaanslag, bedoeld
in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde retributie ingetrokken en een nieuwe retributie vastgesteld op basis van de door
hem verstrekte gegevens.

Artikel 11
De retributie is verschuldigd uiterlijk op de achtste dag volgend op die waarop zij door of
vanwege het productschap in rekening is gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks
verlangt, voor een door deze t e bepalen datum.
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Artikel 12
Aan d e ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft
betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in
rekening worden gebracht, t e berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te
zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie.
Artikel 1 3

1, De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in
handen van de secretaris te worden gesteld of door deze aan t e wijzen personen van
het secretariaat van het (hoofd-)productschap.
3. Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het
productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming,
waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie
van het (hoofd)productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan worden
overgelegd.
§

8 Slotbepalingen

Artikel 14
Deze verordening treedt in werking met ingang, van 1 januari 2002. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 1 januari 2002, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de
dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug t o t en met 1
januari 2002.

Artikel 15

1 . De Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2000 wordt ingetrokken.
2. De in het eerste lid genoemde verordening blijft van kracht voor zover het betreft de op
grond van die verordening verschuldigde, maar nog niet in rekening gebrachte dan wel
betaalde bedragen.

Artikel 16
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV retributies diervoeders jaar

2002.
Den Haag, 7 november 2001
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
28 februari 2002.
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Bijlage I
Retributie GMP-erkenning
De retributie w o r d t voor de in artikel 3, tweede lid genoemde categorieën bedrijven als
volgt berekend (op basis van 88% ds):

productie mengvoeders (MHP)
productie voedermiddelen voor aflevering aan veehouders (EHP)
productie voedermiddelen voor aflevering aan mengvoederbereiders (GHP)
productie voedermiddelen voor aflevering aan mengvoederbedrijven - voedervetten (GHPV)
bedrag

EUR 636
EUR 851
EUR 1.131
EUR 1.416
EUR 1.694
EUR 1.982
EUR 2.265
EUR 2.550
EUR 2.830
EUR 3.1 15
EUR 3.396
EUR 3.681
EUR 3.963

totale jaaromzet in tonnen product
C

5.000

> 5.000 < 10.000
> 10.000 C 15.000
> 15.000 C 20.000
> 20.000 C 25.000
> 25.000 C 50.000
> 50.000 < 75.000
> 75.000 C 100.000
> 100.000 < 200.000
> 200.000 C 300.000
> 300.000 < 400.000
> 400.000 < 500.000
> 500.000

handel mengvoeders (MH)
handel voedermiddelen voor aflevering aan veehouders (EH)
handel voedermiddelen voor aflevering aan mengvoederbereiders (GH)
op- en overslag voedermiddelen (O01
transport voedermiddelen (TV)
inzameling grondstoffen voor voedervetten (IG-V)
handel voedermiddelen voor aflevering aan mengvoederbedrijven - voedervetten (GH-V)
bedrag

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

636
851
1.131
1.416
1.699
1.982

totale jaaromzet in tonnen product

< 25.000
> 25.000 < 50.000
> 50.000 < 75.000
> 75.000 < 100.000
> 100.000 < 200.000
> 200.000

12

handel voormengsels
bedrag

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

636
972

1.306
1.643
1.982

totale jaaromzet in tonnen product

< 5.000
> 5.000 < 7.500
> 7.500 < 15.000
> 15.000 < 25.000
> 25.000

productie kunstmelkvoeders (MHP)
bedrag

EUR 1.694
EUR 2.265
EUR 2.830
EUR 3.396
EUR 3.963

totale jaaromzet in tonnen rnengvoeder/bedriifseenheid

<
>
>
>
>

25.000
25.000 < 50.000
50.000 < 75.000
75.000 < 100.000
100.000

productie voormengsels (VHP)
bedrag

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1.694
2.265
2.830
3.396
3.963

totale jaaromzet in tonnen mengvoeder/bedriifseenheid

<
>
>
>
>

5.000
5.000 < 7.500
7.500 < 15.000
15.000 < 25.000
25.000

Ingeval een ondernemer meer dan één erkenning voor een zelfde bedrijfseenheid aanvraagt
dan w e l heeft, is voor d e tweede en elke volgende erkenning 20% van het genoemde
bedrag verschuldigd.
Indien een onderneming uit meerdere bedrijfseenheden bestaat, wordt het verschuldigde
bedrag vastgesteld op basis van totale productomzet van de ondernemingen, verhoogd
met 10% per afzonderlijke bedrijfseenheid.

Bijlage II
Retributie erkenning- en registratiehouders ingevolge Verordening PDV diervoeders 1 998

Erkenning bereiding en verkeer mengvoeders
bedrag

totale jaaromzet in tonnen mengvoeder/bedrijfseenheid

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

< 5.000
> 5.000 < 10.000
> 10.000 < 15.000
> 15.000 < 20.000
> 20.000

145
283
561
844
1 .I05
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Erkenning bereiding en verkeer voormengsels

bedrag

totale jaaromzet in tonnen voormengsel/bedrijfseenheid

EUR 561
EUR 844
EUR 1.124
EUR 1.407
EUR 1.692

<
>
>
>
>

5.000
5.000 < 7.500
7.500 < 15.000
15.000 < 25.000
25.000

Erkenning bereiding en verkeer toevoegingsmiddelen/bijzondere stikstofhoudende
producten

Nog nader v a s t te stellen

Registratie bereiding mengvoeders

EUR 164
Registratie bereiding en verkeer voormengsels/toevoegingsmiddelen

EUR164

TOELICHTING

Met deze verordening worden de retributies voor het jaar 2002 vastgesteld.
Het Productschap Diervoeder brengt voor diverse werkzaamheden de kosten direct in
rekening bij degene die van deze werkzaamheden profiteert. Het gaat hierbij met name om
het afgeven van diverse erkenningen, waarvoor administratieve werkzaamheden en de
daarbij behorende controles moeten worden verricht. Ook voor het afgeven van certificaten
en het verschaffen van analysepakketten worden de daarbij behorende kosten in rekening
gebracht. Dit systeem bestaat al sinds 1992, toen voor het eerst GMP-erkenningen werden
afgegeven.
De totale opbrengst van de retributies is voor 2002 geraamd op EUR 986.200, zoals dat
staat vermeld in hoofdstuk H3 van de begroting 2002.
De retributies zijn met een factor 1,03 verhoogd ten opzichte van het jaar 2001 en
afgerond op hele EUR's. Reden voor verhoging is de algemene kostenstijging.

Den Haag, 7 november 2001

J.H.M. Kienhuis
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
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Productschap Wijn
WI

Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2002
Verordening van het Productschap Wijn van 6 november 2001, houdende vaststelling
besternrningsheffing ten behoeve van de wijnsector in Nederland voor het jaar 2002
(Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2002).
Het bestuur van het Productschap Wijn;
Gelet o p de artikelen 95 en 1 2 6 eerste en vierde lid van 'de Wet op de bedrijfsorganisatie
en de artikelen 5 en 12 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen;
Besluit:
§

1 Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap
secretaris
ondernemer

wijn

: Productschap Wijn;
: secretaris van het productschap;
: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die
wijn invoert dan wel uitslaat in de zin van de Wet op
de accijns;
: stille wijn, mousserende wijn, parelwijn, likeurwijn en
gearomatiseerde wijn van verse druiven, zoals aange-.
duid onder de GN-codes 2204 en 2205, ook indien
hieraan naderhand de alcohol geheel of gedeeltelijk is'
onttrokken (GN-code 2202 90 10).
§

2 Begripsbepalingen

Artikel 2
De ondernemer is voor het jaar 2002 verplicht voor wijn een heffing t e betalen ten
bedrage van € 0,50per hectoliter ter zake van de invoer dan wel de uitslag in de zin van
de Wet op de accijns.
Artikel 3

1. In de gevallen waarin op basis van de Wet op de accijns teruggaaf wordt verleend van
op wijn geheven accijns, wordt op verzoek van de ondernemer teruggaaf van de
heffing verleend die ter zake is geheven.

2. De ondernemer dient door middel van een teruggaafbeschikking van de douane voor
de accijns zijn recht op teruggaaf van de heffing aan t e tonen.

Artikel 4
De heffing bedoeld in artikel 2 is bestemd voor :
a. het fonds wijn en wijnbouwproducten
b. het milieufonds wijn
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: € 0,29 p/hl
: € 0,21 plhl

Artikel 5

1. De ondernemer is verplicht door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan
het productschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de
heffing, bedoeld in artikel 2.
2.

De opgave dient maandelijks te geschieden en wel uiterlijk op de laatste dag van de
maand, volgend op de periode waarop deze opgave betrekking heeft.

3. De ondernemer is eveneens verplicht een opgavenformulier in te dienen, indien in de
betrokken maand géén wijn in de handel is gebracht.

Artikel 6
1.

De heffing, bedoeld in artikel 2, wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van
het opgavenformulier.

2.

De ondernemer verstrekt gelijktijdig met het opgavenformulier aan het productschap'
een afschrift van zijn aangifte op grond van de Wet op de accijns over dezelfde
periode.

i

3.

Indien d e ondernemer niet in staat is gebleken een afschrift van de aangifte op
grond van de Wet op de accijns t e verstrekken, kan de secretaris de ondernemer
verplichten een door een accountant afgegeven verklaring t e overleggen met
betrekking t o t de hoeveelheid in de handel gebrachte wijn in een bepaalde periode.

4.

De ondernemer is verplicht alle medewerking ter verlenen aan de controle door of
namens het productschap van de in artikel 5 bedoelde opgave.

Artikel 7

1. Indien de -ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 6 niet, niet tijdig of naar het
oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd de
verschuldigde heffing voor de betreffende maand ambtshalve bij aanslag vast t e
stellen.

2. Indien de heffingsplichtige binnen 14 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag
bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de
aanvankelijk ambtshalve vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing
vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

3. Indien het productschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd
in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat t o t wijziging van de ambtshalve
vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra
kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 8
Het ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedrag wordt betaald uiterlijk op de
veertiende dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening
is gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen
datum.
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Artikel 9
Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 45,30 samen te voegen tot
verzarnelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.
Artikel 10
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft
betaald, k a n door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in
rekening worden gebracht, t e berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient t e zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op dei
bedrijfsorganisatie.
Artikel 1 1
1.

De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in
handen van de secretaris of door deze aan t e wijzen personen van het secretariaat
van het (hoofd)productschap t e worden gesteld.

3. Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het
productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming,
waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie
van het (hoofd)productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan of aan
derden worden overgelegd, tenzij de betreffende onderneming hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend.
§

3 Slotbepalingen

Artikel 1 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 1 januari 2002, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de
dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug t o t en met 1
januari 2002.
Artikel 13
De Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar 2001 wordt ingetrokken.
Artikel 1 4
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W bestemmingsheffing wijn jaar
2002.

Den Haag, 6 november 2001
J.H.M. Kienhuis
voorzitter

W.F. de Graaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
28 februari 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking
van 27 februari 2002, nr. TRCJZí2001/16112.
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TOELICHT1NG
Met deze verordening wordt de bestemrningsheffing voor het fonds wijn en
wijnbouwproducten en het milieufonds wijn voor 2002 vastgesteld.

De grondslag van de heffing in artikel 2 is de invoer dan wel uitslag in de zin van de Wet op
de accijns. Deze grondslag is gekozen met het oog op de controleerbaarheid, de
verenigbaarheid met het Europese recht en de administratieve uitvoerbaarheid.
Onder uitslag wordt verstaan het brengen van de wijn buiten een plaats die voor dat soort
accijnsgoed als accijnsgoederenplaats is aangewezen. De wijn kan ook in een andere
lidstaat zijn uitgeslagen. Onder ‘invoer’ dient conform de accijnsregelgeving te worden
verstaan: invoer vanuit derde landen.
De nauwere aansluiting bij de accijnsregelgeving noopt ertoe dat evenzo de bepalingen
omtrent teruggaaf bij achteraf gebleken niet-verschuldigdheidvan de accijns, moeten worden
overgenomen. Dit betekent dat bij aangetoonde teruggaaf van de accijns tevens teruggaaf
van de productschapcheffing wordt verleend.
De sector vruchtenwijn valt nog onder het Productschap Tuinbouw. Een verzoek om onder de
werkingssfeer van het ProductschapWijn gebracht te worden is inmiddels door de sector bij de
Sociaal-Economische Raad ingediend. Sinds de wetswijziging van I999 worden ingevolge de
artikelen 67 en 68 van de Wet op de bedrijfsorganisatie bedrijfslichamen bij algemene
maatregel van bestuur vastgesteld, Momenteel is dat nog bij SER-verordening. Zodra de
omzetting van de SER-verordening, waarbij het Productschap Wijn is ingesteld wordt omgezet
in een AmvB, zal de uitbreiding van de werkingssfeer van het ProductschapWijn met de
sector vruchtenwijn worden geëffectueerd. Vooruitlopend op deze operatie is op venoek van
het Productschap Wijn door het Productschap Tuinbouw voor het jaar 2002 besloten de
sector vruchtenwijn een zelfde heffing op te leggen als de sector wijn. Hiertoe heef! het
bestuur van het ProductschapTuinbouw een heffingsverordening vastgestetd.
De heffing wordt gelegd op de ondernemer die aan het begin van de keten staat. Doordat de
heffing vervolgens wordt doorberekend via de kostprijs van het product in iedere schakel van
de bednjfsketen, drukt deze op alle bedrijfsgenoten.
De bestemmingshefing is ten opzichte van vorig jaar verhoogd, met name om de stijgende
uitgaven ten behoeve van milieuactiviteiten te kunnen financieren. Het productschap gaat
namens de wijnsector een bijdrage leveren aan het plan van het bedrijfsleven ter
vermindering van het zwerfvuil.
Ingevotge de Verordening W registratiehandelaren in wijn 1993 zijn de heffingsptichtigen bij
het productschap bekend. Deze dienen periodiek opgaven te doen van de hoeveelheden wijn
waarvoor accijns is betaald. De opgave van deze hoeveelheden is administratief goed
uitvoerbaar.
De heffing is bestemd voor het fonds wijn en wijnbouwproducten en het milieufonds wijn. Met
de opbrengsten uit de bestemmingsheffing worden met name de volgende activiteiten
gefinancierd:
o Marktonderzoek EUR 165.400
o Milieuaangelegenheden EUR 651.000
o Advisering EUR 254.100
o wetenschappelijk onderzoek EUR 85.200
o sociale aangelegenheden EUR 30.800
o scholing EUR 20.400
o voorlichting over verantwoord alcoholgebruik EUR I17.900
o voorlichting over het product wijn EUR 136.1O0
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Vanuit het bestuur wordt met name veel belang gehecht aan het collectief uitvoeren van
activiteiten op het gebied van milieu, onderzoek en scholing (structuurversterking).
Bij de privaatrechtelijke organisaties is maar een deel van de in die sectoren werkzame
ondernemingen aangesloten. Door de activiteiten collectief te organiseren dragen alle
bedrijven in de betrokken sectoren aan de financiering bij en kan efficiencywinst worden
behaald. Daarom is er voor gekozen deze werkzaamheden in publiekrechtelijk kader uit te
laten voeren. M e t name de milieuaangefegenheden,voorlichting over verantwoord
alcoholgebruik en wetenschappelijk onderzoek dienen naast het sectorbelang tevens het
algemeen belang.
Met haar brief d.d. 21 oktober 1999 heeft de Europese Commissie laten weten de
bestemmingsheffing op basis van de verordening uit 1993 niet als steunmaatregel in de zin
van artikel 87, eerste lid van het Verdrag aan te merken, aangezien de uit de heffmg
bekostigde financiële bijdragen de ondernemingen niet onderling bevoordeeld doch dat de
maatregel veeleer als een verlengde overheidsmaatregel moet worden beschouwd. Dit
besluit is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C - 332/11
van 20 november 1999.
Aangezien in de onderhavige (ontwerp-) verordening feitelijk de heffingsgrondslag als ook de
bestemming ongewijzigd is gebleven, behoeft deze niet als voorgenomen steunmaatregel te
worden gemeld.
De totale opbrengst van de heffing is voor 2002 geraamd op EUR 1.593.700, zoals dat staat
vermeld in hoofdstuk B2 van de begroting 2002.
Bij de conversie van de gulden naar de euro is het resultaat afgerond op hele eurocenten.
Om de financiële consequenties van de omzetting voor de sector te minimaliseren is het
resultaat van de omrekening technisch naar beneden afgerond.
Den Haag, 6 november 2001

J.H.M. Kienhuis
voorzitter

W.F. de Graaf
secretaris

Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel
HBD 2

Verordening bestemmingsheflng ambulante handel 2002

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 3loktober 2001,
houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Afdeling Markt-,
Straat- en Rivierhandel voor het jaar 2002 (Verordening bestemmingsheffing
ambulante handel 2002).

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid, van de Insteilingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
Gezien het verzoek van de Afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel;
Besluit:
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BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

b.

c.
d.

de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
een onderneming: een onderneming waarin de ambulante handel wordt uitgeoefend;
ambulante handel: de markthandel, de straathandel en de handel te water;
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Hefingsverordening Hoofd&clrijfschap Detailhandel 2002 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3

Deze verordening is van toepassing op Ondernemers die een onderneming &ijven
waarin de ambulante handel wordt uitgeoefend.

§2

DEHEFFING

Artikel 4
1.

Aan degenen die een onderneming dnjven als bedoeld in artikel 3, wordt
voor het jaar 2002 per onderneming een bestemmingsheffing opgelegd ten
behoeve van:
€ 40,De Afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel
Indien uitsluitend de ambulante handel te water wordt
uitgeoefend (parlevinker)
€ 20,-

Artikel 5
1.

Aan de ondernemer die lid is van de Centrale Vereniging voor de Ambulante
&del en over het jaar 2001 de volledige contributie heeft betaald, wordt
een korting toegestaan van 50% van de heffing met een maximum van 50%
van de verenigingscontributie (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts
toegestaan indien uit door genoemde vereniging. verstrekte opgaven blijkt dat
de contributie is betaald.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al
dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan
uistrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein
waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b, voldoet aan de kwalitatieve represenbtiviteitscriteria, genoemd in de
artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit
organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft,
waarvan het gewogen aantal niet-onbetekend is,
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d.

e.

met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen
van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de
groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder
meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de
deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van
studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht
en d e deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van
gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.

3.

De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe
door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.

4.

Op een verzoek als in het derde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het
dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel beslist.
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OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6
1.

De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing.

2.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is artikel 7, eerste lid van de
Heffingsverordening HBD 2002, niet van overeenkomstige toepassing indien
de ondernemer, die met de uitoefening van zijn bedrijf op of na 1 oktober
2002 is gestart, een bewijs van registratie wenst te ontvangen. De heffing
bedraagt in dat geval 50 % van de volgens deze verordening berekende heffing. Het gewenste bewijs van registratie wordt zo spoedig mogelijk na betaling van deze heffing ter beschikking gesteld.

Artikel 7
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1januari 2002.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing ambulante
handel 2002.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden
geplaatst.
Den Haag, 3 1 oktober 200 1
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
6 december 2001 en door de Minister van Economische Zaken mede namens de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 6 februari 2002, nr. MEMW 02004765.
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Toelichting

Het Hoofdbefij fschap Detailhandel heeft tot taak om zowel het algemeen belang
als het gemeenschappelijk belang van de sector detailhandel te behartigen. Daarbij is
het ook mogelijk de belangen van bepaalde branches binnen de detailhandel in het
bijzonder te dienen. Om dergelijke activiteiten te kunnen bekostigen heeft het hoofdbedrijfschap, gelet op het gestelde in artikel 12, derde lid van de Instellingsverordening, de mogelijkheid om een zogenaamde bestemmingsheffing op te leggen.
Ook ten behoeve van de ambulante handel is voor 2002 weer van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. Deze bestemmingsheffing is voor het eerst opgelegd in 1957 en
daarna -zonder onderbreking- jaarlijks vernieuwd. De bestemmingsheffing
ingevolge deze verordening komt bovenop de heffing op grond van de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002.
Nagenoeg 100 % van de ambulante handelaren bestaat uit eenmansbedrijven of uit
bedrijven met een vestiging, een heffing afhankelijk V'an het aantal vestigingen ligt
dan ook niet in de rede. Het aantal ondernemingen waar meerdere werknemers
werken is beperkt. De branchestructuur geeft geen aanleiding tot een verdere
differentiatie van de heffing.
Het tarief van deze bestemmingsheffing is met ongeveer 10% verhoogd. De daar aan
gerelateerde aftrekregeling (Schilthuisafaek) is ten opzichte van 200 1 ongewijzigd
gebleven. De Schilthuisaftrek wordt toegepast om de organisatiegraad -en daarmee
de collectieve stnictuur- in de ambulante handel te bevorderen. De aftrek geeft een
impuls aan de deelname in de collectieve activiteiten ten behoeve van de ambulante
handel, zowel op het niveau van de private belangenorganisatie(s) als op het niveau
van de bedrijven. De aftrek voorkomt dat ambulante ondernemers door een
volledige cumulatie van heffing en contributie ontmoedigd zouden worden lid te
worden of te blijven van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (dan
wel een andere organisatie die voor de aftrek in aanmerkmg zou kunnen komen).
De opbrengst van deze heffing is in de H3D-begroting 2002 vastgesteld op
€ 652.048. De parlevinkers (rivierhandel) betalen een lagere heffing (€ 20 i.p.v.
€ 40), omdat de collectieve reclamecampagne van de Afdeling Markt-, Straat- en
Rivierhandel (MSR) specifiek op de markt- en straathandel is gericht. De opbrengst
van deze bestemmingsheffmg wordt specifiek gebruikt voor de Afdeling MSR van
het HBD. De Afdeling MSR ontwikkelt als commissie ex artikel 88A van het HBD
activiteiten ten behoeve van de ambulante handel. Hiertoe worden gerekend ma&kooplieden, solitaire standplaatshouders, venters, parlevinkers en anderen. In totaal
zijn ca. 23.000 ondernemers geheel of gedeeltelijk actief in de ambulante handel.
Circa 4.500 ondernemers hebben tevens een winkel. Rijdende winkels vallen buiten
het werkterrein van de afdeling. De ambulante handel is kleinschalig,
arbeidsintensief en biedt werkgelegenheid aan circa 60.000 personen. Commerciële
samenwerking is slechts in enkele branches in de ambulante handel enigszins
opgekomen. De werkgelegenheid in de ambulante handel staat overigens onder
druk. Door de sterke concurrentie in de detailhandel en andere marktontwikkelingen
vertoont het aantal ondernemers in de ambulante handel reeds enkele jaren een forse
daling {in vijfjaar bijna 17 %). De opbrengsten uit de heffing zijn de afgelopen jaren
daardoor sterker gedaald dan de daling van kosten van de activiteiten. Hierdoor is
een structureel tekort ontstaan. Door een eenmalige verhoging van de
bestemmingsheffing wordt het structurele tekort opgeheven.

22

De Afdeling MSR wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, FNV Bondgenoten en de Dienstenbond CNV. De
gemeenschappelijke basis voor de activiteiten van de afdeling MSR ligt in de specifieke ambulante bedrijfsvorm en daaraan verbonden bijzonderheden en niet in de
afzonderlijke branches. In de ambulante handel zijn de meeste branches uit de detailhandel vertegenwoordigd. Daarom wordt wel gesproken van een bedrijfstak binnen
de bedrijfstak detailhandel.

De heffingsopbrengst wordt aangewend voor verschillende ondersteunende activiteiten in het gemeenschappelijk belang van de markt-, straat- en rivierhandel als
geheel. Doel is een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de ambulante
handel te bevorderen. Gericht op het algemene belang op de langere termijn toetst de
Afdeling MSR of sprake is van aanvulling op, en heldere afbakening met de private
belangenbehartiging door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel.
Ruim tweederde van het budget van de Afdeling MSR wordt aangewend voor
activiteiten die in algemene zin betrekking hebben op marktpromotie en -informatie,
zoals reclamecampagne ‘De Markt. Van alle ma,rkten thuis‘, consumentenonderzoek, marktenfolders voor toeristen, hulpmiddelen voor lokale marketing van
markten en een nieuwsbrief voor gemeenten.
Met de promotieactiviteiten worden twee hoofddoelen nagestreefd, die niet los van
elkaar kunnen worden gezien:
versterken van de bekendheid met en het imago van de markt- en
straathandel bij het publiek;
stimuleren bij de ondernemers van de coilectiviteitzin en professionalisering
van de eigen marketing.
Er wordt derhalve veel aandacht besteed aan de interne werking van de
promotiecampagne (o.a. door middel van algemene mailings, presentaties op
bijeenkomsten van kooplieden en marktbezoeken).
In 2002 wordt de collectieve promotie voortgezet en staat een vervolg van het in
2000 gestarte stnrctuuronderzoek ambulante handel op het programma. Hiernaast
geeft de afdeling in 2002 prioriteit aan de volgende thema’s:
- onderzoek koppeling registratiebestanden ambulante handel;
- ontwikkeling, voorlichting en bewustwording met betrekking tot een
hygiënecode voor de ambulante handel;
- voorlichting en bewustwording met betrekking tot betalingsverkeer en
informatietechnologie;
- stimuleren gebruik locaie marketinginstrumenten;
- voorlichting en bewustwording met betrekking tot arbozorg in de ambulante
handel;
- stimuleren scholing en training werkenden in de ambulante handel.
Verder voert de Afdeling MSR het secretariaat van LJECA, de Europese organisatie
voor de Ambulante Handel en adviseert de afdeling aan gemeenten en rijksoverheid
over zaken die de ambulante handel in het bijzonder betreffen.
Het bestuur van het HBD is van oordeel dat met de hierboven omschreven aanwending van de opbrengst van de bestemmingsheffing een effectieve bijdrage wordt
geleverd aan de professionaliteit en gezonde structuur binnen de ambulante handel.
Het bestuur acht de aanwending van de bestemmiagsheffing opportuun en in het
algemeen belang. Gelet op de beperkte hoogte van de heffing, het brede draagvlak in
de branche, en het feit dat de ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven
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doelen meent h e t bestuur voorts dat de bestemmingsheffing voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en doelmatigheid.
Gelet op de kleinschaligheid in de branche kunnen zonder een collectieve
financiering door het geheel van de branche deze activiteiten niet op een zinvolle
schaal tot stand worden gebracht. Een publiekrechtelijke regeling is derhalve het
aangewezen instrument.
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van
de commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert of laat
uitvoeren. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden en
projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen i n de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBD
vallen de werkzaamheden en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per
onderneming nooit meer bedragen dan € 100.000 over drie jaar. Melding kan op
grond van de minimis steun achterwege blijven.
De artikelen 7 Urn 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit houdt onder andere in, dat aan
ondernemers op hun verzoek een vermindering van de heffing kan worden
toegestaan, als onder nader aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen
beneden bepaalde grenzen ligt.
Een uitzondering hierop vormt artikel 7, eerste lid, van de Heffingsverordening
HBD. Ondernemers, die zich op of na 1 oktober 2001 als ambulant handelaar
vestigen, hebben veelal meteen een bewijs van registratie nodig met het oog op het
verkrijgen van een standplaats. Het is redelijk om bij afgifte van dit bewijs de
ondernemer te verplichten tot het betalen van een halve bestemmingsheffing (€ 20).
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter
E.E. van de Lustgraaf
secretaris

HBD 3

Verordening bestemmingshefling detailhandel in wild en gevogelte 2002

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2001,
houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie voor
de detailhandel in wild en gevogelte voor het jaar 2002 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wild en gevogelte 2002).
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
Gezien het verzoek van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte;
Besluit:
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$1

BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:

a.
b.
c.

de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
een Onderneming: een onderneming waarin de detailhandel in wild en
gevogelte wordt uitgeoefend;
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven
waarin hoofdzakelijk de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend.

$2

DEHEFFING

Artikel 4
Aan degenen die een onderneming dijven, als bedoeld in artikel 3, wordt voor
het jaar 2002 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Commissie
detailhandel in wild en gevogelte.
2. De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal verkoopplaatsen
waarin de detailhandel in wild en gevogelte wordt uitgeoefend. De heffing
bedraagt: € 90,- voor de eerste verkoopplaats; voor elke volgende verkoopplaats
bedraagt de bestemmingsheffing € 45,-.
3. In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing indien de ondernemer
uitsluitend de ambulante handel uitoefent, € 90,- per onderneming.
1.

53 OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 5
De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7
Deze verordening treedt in werking op 1januari 2002.
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Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als verordening bestemmingsheffmg
detailhandel in wild en gevogelte 2002.
Deze ver’ordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden
geplaatst.
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
6 december 2002en door de Minister van Economische Zaken mede namens de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 6 februari 2002, nr. MEMW 02004765.

Toelichting
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft tot taak om zowel het algemeen belang
als het gemeenschappelijk belang van de sector detailhandel te behartigen. Daarbij is
het ook mogelijk de belangen van bepaalde branches binnen de detailhandel in het
bijzonder te dienen. Om dergelijke activiteiten te h e n bekostigen heeft het hoofdbedrijfschap, gelet op het gestelde in artikel 12, derde lid van de Instellingsverorclening, de mogelijkheid om een zogenaamde bestemmingsheffuig op te leggen.
Op verzoek van de Commissie voor de detailhandel in wild en gevogelte is ten
behoeve van deze branche ook weer in 2002 van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt. De bestemmingsheffing ingevolge deze verordening komt boven op de
heffing op grond van de HeffingsverordeningHoofdbedrijfschap Detailhandel 2002.

In deze verordening gaat het om ondernemingen waarin de omzet in wild en
gevogelte meer dan 50% van de totale omzet bedraagt. Deze verordening geldt ook
voor de ambulante handel.
Het tarief van deze bestemmingsheffing is gelijk aan dat van 2001, met dien
verstande dat het bedrag in guldens is omgerekend in euro’s en naar beneden
afgerond. De opbrengst is in de HBD-begroting vastgesteld op € 49.915

Het publieke beIang
De activiteiten van de Commissie ex art 88 a Wild en Gevogelte dienen ter
ondersteuning van de zelfstandige winkel- en marklpoelier. Het gaat hier
nadrukkelijk niet om commerciële ondersteuning van individuele ondernemingen
maar om een bijdrage te leveren aan de structuurversterking en het innovatief
vermogen van de branche. De kwaliteit van het ondernemerschap van de individuele
ondernemer zelf in combinatie met de ondersteuning die hij van de Commissie Wild
en Gevogelte kan ontvangen dragen ertoe bij dat de consument in Nederland voor de
aankoop van wild en gevogelte een ruime keuze heeft. De activiteiten van de
Commissie Wild en Gevogelte zijn vraaggestuurd en complementair aan de
activiteiten van de private organisaties van werkgevers en werknemers in deze
branche.
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Doel van de heffIng
Het doel van de heffing is om de kwaliteit van het ondernemerschap en het
innovatief vermogen van de zelfstandige winkel- en marktpoelier te optimaliseren.
Dit wordt gerealiseerd door aandacht te geven, te vragen en te stimuleren voor
onderwijs en scholing, marketing, hygiëne (HACCP). Anderzijds door de consument
te attenderen op de kwaliteit en vakmanschap van de winkel- en marktpoelier.

Noodzaak van de heffing
Zonder een collectieve financiering waaraan alle ondernemers uit de branche een
bijdrage leveren (ter voorkoming van Eree-riders gedrag) zouden de activiteiten van
de commissie, gelet op de kleinschaligheid van de branche, niet gerealiseerd kunnen
worden. A i s voorbeeld kan dienen de ontwikkeling van een hygiëne code in
antwoord op de HACCP nomen zoals die zijn vastgesteld door de overheid
(ministerie VWS, Europese Commissie).
Waarom kan de uitvoering niet worden overgelaten aan private organisaties ?
De private organisaties van werkgevers en werknemers zullen hun activiteiten logischerwijs vooral richten op en bestemmen voor de aangesloten leden.
De activiteiten en projecten van de commissie dienen een algemeen en
gemeenschappelijk branchebelang en zullen om die reden slechts toegevoegde
waarde kunnen hebben wanneer deze collectief worden uitgevoerd en gefinancierd.
Bij de beoordeling van de vraag of een activiteit door de commissie wild en
gevogelte kan worden uitgevoerd wordt bovendien de vraag gesteld of er sprake is
van een complementaire activiteit. Ook wordt getoetst of de activiteit in een
duidelijke branchebehoefte voorziet,
De activiteiten nader toegelicht
De heffingsopbrengst wordt besteed aan de volgende hoofdactiviteiten:
HerkenbaaF~eiBscaPnpagne
poeliers (begroting 2002: t? 20.419)
In het kader van de herkenbaarheidscampagne kunnen een tweetal doelen geformuleerd worden.
Enerzijds wordt richting de consument de bekendheid met de poelierbranche
vergroot. In 2002 is er o.a. aandacht voor het gebruik van internet waar zowel
de consument alsook de werkzoekende een scala aan onderwerpen toegelicht zal
zien over bijv. productinformatie en bereidingsadviezen, maar ook informatie
over werken in de sector en de gehanteerde kwaliteitsnormen. De gebruikelijke
promotie-activiteiten (receptenfolders, posters, enz.) zullen ook in 2002
doorgang vinden.

-

Opleiding en ICT @egroting: € 15.881)
Anderzijds worden activiteiten ontplooid om de gepromote kwaliteit en service
te waarborgen. In 2001 is een start gemaakt met het organiseren van workshops
voor ondernemer en medewerkers rond het thema “marktgericht ondernemen”.

hygìënecode(begr0ting:€ 4.53 7):
Stond 2001 nog in het teken van de evaluatie van de bestaande hygiënecode en
de herziening van de code, 2002 zal vooral in het teken staan van de
implementatie van de vernieuwde code.

Het bestuur acht de aanwending van de bestemmingsheffing opportuun en in het
algemeen belang. Gelet op de beperkte hoogte van de heffing, het brede draagvlak in
de branche, en het feit dat de ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven
doelen meent het bestuur voorts dat de bestemingsheffmg voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en doelmatigheid.
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Gelet op de kleinschaligheid in de branche kunnen zonder een collectieve
financiering door het geheel van de branche deze activiteiten niet op een zinvolle
schaal tot stand worden gebracht. Een publiekrechtelijke regeling is derhalve het
aangewezen instrument.
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van
de commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert of laat
uitvoeren. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden en
projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBD
vallen de werkzaamheden en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per
onderneming nooit meer bedragen dan € 100.000 over drie jaar. Melding kan op
grond van de minimis steun achterwege blijven.
De artikelen 7 Urn 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit houdt onder andere in, dat aan
ondernemers op hun verzoek een vermindering van de heffing kan worden
toegestaan, als onder nader aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen
beneden bepaalde grenzen ligt.
Den Haag, 3 1 oktober 200 1
A.F. Kolkman
voorzitter
E.E. van de Lustgraaf
secretaris
HBD 4

Verordening bestemmingshefing detailhandel in aardappelen, groenten en fruit 2002

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2001,
houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie voor
de detailhandel in aardappelen, groenten en fruit voor het jaar 2002 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in aardappelen, groenten en fruit 2002)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid, van de Instellingsverordenig Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
Gezien het advies van de Commissie detailhandel in aardappelen, groenten en fruit;
Besluit:
$1

BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel i

In deze verordening wordt verstaan onder:
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a.

b.
c.

de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
een onderneming: een onderneming waarin de detailhandel in aardappelen,
groenten en f i t wordt uitgeoefend;
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven
waarin hoofdzakelijk de detailhandel in aardappelen, groenten en h i t wordt
uitgeoefend.
42 DEHEFFING

Artikel 4
1. Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 3, wordt voor
het jaar 2002 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Commissie
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit.

2. De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal verkoopplaatsen
waarin de detailhandel in aardappelen, groenten en h i t wordt uitgeoefend. De
heffing bedraagt:
€ 113 voor de eerste verkoopplaats: voor elke volgende verkoopplaats bedraagt
de bestemmingsheffing € 45.
3.

In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing indien de ondernemer
uitsluitend de ambulante handel uitoefent, € 113 per onderneming.

Artikel 5
1. Aan de Ondernemer die lid is van:
a. de Bond van Detailhandelaren in Aardappelen, Groenten en Fruit "AGF
Detailhandel Nederland";
b. de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;
en over het jaar 2001 de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek
toegestaan van € 22. De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door genoemde verenigingen verstrekte opgaven blijkt dat de contributie is betaald.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan
niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot
ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de
artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft,
waarvan het gewogen aantal niet-onbetekend is,
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d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondememers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken
uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg, het venichten van studies of diensten die ook
buiten d i e groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmitig
overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit,

3. De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe
door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
4.

Op een verzoek als in het derde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel beslist.

$3 OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 4
De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1januari 2002,
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als verordening bestemmingsheffmg
detailhandel in aardappelen, groenten en h i t 2002.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden
geplaatst.
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
6 december 2001en door de Minister van Economische Zaken mede namens de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 6 februari 2002, nr. ME/MW 02004765.
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Toelichting
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft tot taak om zowel het algemeen belang
als het gemeenschappelijk belang van de sector detailhandel te behartigen. Daarbij is
het ook mogelijk de belangen van bepaalde branches binnen de detailhandel in het
bijzonder te dienen. Om dergelijke activiteiten te kunnen bekostigen heeft het
Hoofdbedrijfschap, gelet op het gestelde in artikel i2, derde lid van de
Instellingsverordening, de mogelijkheid om een zogenaamde bestemmingsheffing
op te leggen.
Op verzoek van de Commissie voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en
Fruit wordt ten behoeve van de agf-branche in 2002 wederom van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. De bestemmingsheffing in gevolge deze verordening
komt bovenop de heffing op grond van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel 2002. De opbrengst van deze bestemmingsheffing wordt specifiek
gebruikt voor de door de Commissie Detailhandel AGF te ontwikkelen activiteiten.

PBO-toets
Bij de vaststelling van de activiteiten hanteert de Co&ssie Detailhandel AGF de
zogenaamde PBO-toets als uitgangspunt. De criteria zijn onder andere: er dient
sprake te zijn van een gemeenschappelijk belang, er dient sprake te zijn van een
complementaire activiteit (aanvullend d o f versterkend ten opzichte van de
privaatrechtelijke organisaties) en de activiteit dient te voorzien in een duidelijke
branchebehoefte.

Kenmerken branche
De detailhandel AGF telt ongeveer 3.600 ondernemingen, waarvan ongeveer 1.300
ambulante handelaren. De AGF-speciaalzaken hebben een marktaandeel van circa
16% en de ambulante handel van ca 10% (Bron: CBS) Het marktaandeel van de
bedrijven staat onder druk. Commerciele samenwerkingsvormen zijn in de AGFbranche nog beperkt. De krapte op de arbeidsmarkt iaat zich ook bij de AGFbranche voelen. Een belangrijke uitdaging voor de branche is om enerzijds de
werkenden in de AGF-detailhandel vast te houden en anderzijds om zich als een
aantrekkelijke werkgever voor toekomstig werkenden in de branche te h e n
profileren.
Doeleinden
Het doel van de bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-ecommische ontwikkeling van de detailhandel AGF. De doeleinden van deze
bestemmingsheffing zijn gericht op professionalisering bedrijfsvoering, scholing en
opleiding, stimulering gebruik ICT (innovatie) en imagoversterking.
Professionalisering bedrijfsvoering
Professionalisering van het ondernemerschap in de AGF-detailhandel vormt een
belangrijke prioriteit voor de CAD. Professionalisering moet leiden tot een
renderende bedrijfsvoering en een gunstig werkklimaat met perspectief voor de
werknemers in de AGF-detailhandel. De commissie voert. een haalbaarheidsonderzoek uit naar de invoering van een keurmerk (erkenningsregeling) voor de
AGF-detaihndel. Binnen deze erkenningsregeling zijn o.a. eisen opgenomen ten
aanzien van hygiëne, arbo, productkwaliteit, enz..
Stimulering opleidingsniveau van werknemers en werkgevers
Scholing en opleiding vormen de basis voor verdere professionalisering van de
AGF-detailhandel. De noodzaak van scholing en opleiding wordt branchebreed
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onderkend. In nauwe samenwerking en afstemming met het Centrum voor Kennis
en Ontwikkeling AGF (CKO) initieert en/of ondersteunt de commissie activiteiten
en projecten gericht op scholing en opleiding. Ter illustratie kan worden genoemd
de betrokkenheid van de commissie bij het project “employabilityyy.In opdracht van
de CAD is een “toolkit” ontwikkeld waarmee de employability-adviseurs een
instrument in handen hebben om een gedegen opleiding- en scholingsplan te maken
op ondernerningsniveau.
Stimulering gebruik ICT
ui het jaar 200 1 is met verschillende organisaties gewerkt aan de uitvoering van het
Projectenplan ICT AGF. Zo heeft de CAD alle AGF-ondernemers middels een
folder informatie verschaft over de diverse In-producten die tot nu toe zijn
ontwikkeld voor deze ondernemers. Ook is de C A D als co-financier betrokken bij de
ontwikkeling van een virtueel kenniscentrum voor de AGF-ondernemers en werknemers. De aandacht voor ICT wordt in 2002 actief voortgezet.
Promotie en versterking imago AGF-detaillist
In 2001 is de imagocampagne vernieuwd. De slogan luidt: “Je koopt ’t lekkerst bij
de Groenteman”. Met nieuwe radiocommercials en point-of-sale materiaal worden
de sterke punten van de AGF-detaillist onder de aandacht gebracht van een breed
publiek (boodschappers 20-49 jaar). Met de campagne wil de CAD de AGFondernemers helpen om hun marktpositie te Versterken. De impact en bekendheid
van de campagne wordt jaarlijks onderzocht middels een effectmeting. In 2002
wordt de campagne voortgezet zowel via media als via point-of-sale materiaal.
De te ontwikkelen activiteiten zijn in het belang van deze detailhandelssector;
versterking van het opleidingsniveau, een verdere professionalisering van de
bedrijfsvoering, innovatie- en imagoversterking dragen bij aan een gezonde sociaaleconomische ontwikkeling van de branche. De activiteiten zijn tevens in het
algemeen belang gelet op de bijdrage aan employability, stimulering van het gebruik
van ICT en versterking van het opleidingsniveau. Bovendien stimuleert de
campagne impliciet de consumptie van aardappelen, groenten en h i t , waardoor een
bijdrage wordt geleverd aan bevordering van gezonde voeding.
Het bestuur acht de aanwending van de bestemmingsheffrng opportuun en in het
algemeen belang. Gelet op de beperkte hoogte van de heffing, het brede draagvlak in
de branche en het feit dat de ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven
doelen, meent het bestuur voorts dat de bestemmingsheffing voldoet aan de eisen
van proportionaliteit en doelmatigheid. Gelet op de kleinschaligheid in de branche
kunnen zonder coIlectieve financiering door het geheel van de branche, deze
activiteiten niet op een zinvolle schaal tot stand worden gebracht. Een publiekrechtelijke regeling is derhalve het aangewezen instrument.

In deze verordening gaat het om ondernemingen waarin de omzet in aardappelen,
groenten en fruit meer dan 50% van de totale omzet bedraagt. Deze verordening
geldt ook voor de ambulante handel. Het tarief is gelijk aan dat van 2001, met dien
verstande dat het bedrag in guldens is omgerekend in euro’s (en naar beneden is
afgerond). Evenals in voorgaande heffingsjaren wordt de Schilthuisaftrek
gehandhaafd. Hiermee wordt voorkomen dat door een cumulatie van contributie en
bestemmingsheffing sommige ondernemers ontmoedigd zouden worden lid te
blijven of te worden van AGF Detailhandel Nederland edof de Centrale Vereniging
Ambulante Handel.
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De heffingsopbrengst wordt geraamd op € 340.335. De begrote kosten van
bovenstaande activiteiten hebben met name betrekking op arbeid en scholing (€
38.57 1); professionalisering, kwaliteitszorg, vakbeurs, ICT (€ 78.048) en
imagocampagne (€ 254.1 15).
Uit de opbrengst van de bestemmingshefíìng worden betaald de apparaatskosten van
de commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert of laat
uitvoeren. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden en
projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBD
vallen de werkzaamheden en projecten niet onder het begrip steun ais bedoeld in
artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per
onderneming nooit meer bedragen dan € 100.000 over drie jaar. Melding kan OP
grond van de minimis steun achterwege blijven.
De artikelen 7 t/m 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit Houdt onder andere in, dat aan
ondernemers op hun verzoek een vermindering van de heffing kan worden
toegestaan, als onder nader aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen
beneden bepaalde grenzen ligt.
Den Haag, 3 1 oktober 200 1
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
HBD 5

Verordening bestemmingsheflng detailhandel in bloemen en planten 2002

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2001,
houdende vaststelling bestemmingsheffng ten behoeve van de Commissie voor
de detailhandel in bloemen en planten voor het jaar 2002 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2002).
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandei;
Gelet op de artikeien 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid, van de Instellingsverórdening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
Gezien het verzoek van de Commissie voor de detailhandel bloemen en planten;

Besluit:
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BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
b,
c.

de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
een onderneming: een onderneming waarin de detailhandel in bloemen en
planten wordt uitgeoefend;
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven
waarin hoofdzakelijk de detailhandel in bloemen en planten wordt uitgeoefend.
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DEHEFFING

Artikel 4

Aan degenen die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 3, wordt voor het
jaar 2002 per Onderneming een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de
Commissie voor de detailhandel in bloemen en planten. De heffing bedraagt
€ 11,34.
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OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 5
De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

34

Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing detailhandel in bloemen en planten 2002.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden
geplaatst.
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
Goedgekeurd door de Restuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
6 december Zûûlen door de Minister van Economische Zaken mede namens de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 6 februari 2002, nr. MEYMW 02004765.

Toelichting
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft tot taak om zowel het algemeen belang
als het gemeenschappelijk belang van de sector detailhandel te behartigen. Daarbij is
het ook mogelijk de belangen van bepaalde branches binnen de detailhandel in het
bijzonder te dienen. Om dergelijke activiteiten te kunnen bekostigen heeft het hoofdbedrijfschap, gelet op het gestelde in artikel 12, derde lid van de Instellingsverordening, de mogelijkheid om een zogenaamde bestemmingsheffíg op te leggen. Op
verzoek van de Commissie detailhandel bloemen en planten is ten behoeve van deze
branche ook weer in 2002 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De
bestemmingsheffing ingevolge deze verordening komt bovenop de heffing op grond
van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002. De opbrengst
van deze bestemingsheffig wordt specifiek gebruikt voor de door de Commissie
detailhandel bloemen en planten te ontwikkelen activiteiten.
De branche wordt gekenmerkt door vele kleinschalige ondernemingen. Circa 20 %
van het aantal ondernemingen is een ambulante handelaar. De branchestructuur geeft
daarom ook geen aanleiding om tot een differentiatie van de heffing over te gaan.
PBO-toets
Bij de vaststeIhg van de activiteiten hanteert deze commissie de zogenaamde PBOtoets als uitgangspunt. De criteria zijn: er dient sprake te zijn van een
gemeenschappelijk belang, er dient sprake te zijn van een complementaire activiteit
(aanvullend d o f versterkend ten opzichte van de privaatrechtelijke organisaties) en
de activiteit dient te voorzien in een duidelijke bratichebehoefte.
Kenmerken branche
De detailhandel bloemen en planten telt ongeveer 7.800 ondernemingen, waarvan
ongeveer 1.600 ambulante handelaren. Het aantal Ondernemingen neemt enigszins
af. De branche wordt gekenmerkt door vele kleinschalige bedrijven en een iage
samenwerkingsgraad, met uitzondering van de tuin- en groencentra waar de
samenwerkingsgraad veel hoger is. Bijna eenderde van de bedrijven heeft te maken
met vacatureprobIemen.
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Doeleinden en activiteiten
Het doel van de bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel bloemen en planten. De doeleinden van de
bestemmingsheffing zijn vierledig:
- professionalisering bedrijfsvoering;
optimale communicatie bedrijfsleven en vakondenvxjs;
- ondersteuning bedrijven inzake personeelswening;
- onderzoek en kwaliteitszorg.
Uitgaande van deze doeieinden worden in 2002 de volgende hoofdactiviteiten
ontwikkeld:

-

Professionalisering bedrijfsvoering
De commissie heeft twee handboeken uitgebracht: “personeelsmanagement in de
praktijk” en “samenwerken aan een fleurige toekomst”. In het begrotingsjaar 2002
dient de aandacht voor personeelsmanagement te worden gecontinueerd, mede gelet
op krapte op de arbeidsmarkt. In het kader van het project “Codering Levend Groen”
zullen bedrijven worden benaderd met de mogelijkheden van uniforme
artikelcodering, teneinde de communicatie tussen de schakels in de sector te
verbeteren.

Versterking vakonderwijs en opleidíngsbedríjven

In 2001 heeft de commissie samen met de AOC Raad een jongerenfolder (“Gezocht:
jonge aanplant”) uitgebracht en gedistnbueerd via scholen, teneinde jongeren te
interesseren voor de bloemenbranchehuincentra.Mede gegeven de terugloop van het
aantal leerlingen dat zich inschrijft voor het bloemenvakondenvijs, worden deze
activiteiten voortgezet in 2002. De Lesbrief, waarin belangrijke ontwikkelingen
vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs worden gecommuniceerd, voorziet in een
duidelijke behoefte. De Lesbrief zal worden gecontinueerd, distributie ervan zal
onder andere plaatsvinden middels internet, h het najaar van 2001 zal een
onderwijsconferentie worden georganiseerd in samenwerking met ander organisaties
in het onderwijsveld. De uitkomsten van deze conferentie worden gebruikt bij de
vaststelling van onderwijsactiviteiten in 2002.
Ondersteuning bedrijven inzake personeelswerving
In 2001 heeft de commissie via advertenties in tijdschriften (Viva en Margriet) de
doelgroep herintreders benaderd voor een baan in de bloemenbranche en tuincentra.
Via de websites “www.ruikjekans.nl” en “www.ontdekjestek.nl” kunnen geïnteresseerden meer informatie opvragen en ook elektronisch solliciteren. Tot en met juni
2001 waren er reeds 230 sollicitaties binnengekomen via de websites. De wervingsinspanningen worden gecontinueerd in 2002.
Onderzoek en kwaliteitszorg

In 200 1 wordt wederom een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van particuliere
verkoop in cash-and-carry’s. De maatregelen die cash-and-carry’s hebben genomen
om dit probleem op te lossen beginnen duidelijk vruchten a f t e werpen. In 2002 zal
de monitoring van cash-and-carry’s worden voortgezet. De vacatureproblematiek in
de bloemenbranche wordt jaarlijks onderzocht, teneinde op basis daaman waar
nodig gerichte activiteiten te kunnen ontplooien.

De te ontwikkelen activiteiten zijn in het belang van deze detailhandelssector; een
goede personeelsvoorziening, een adequaat opleidingsniveau en professionalisering
van de bednjfivoering dragen bij aan een gezonde sociaal-economische
ontwikkeling van de branche. De activiteiten zijn tevens in het algemeen belang
gelet op de stimulerende werking die van de branche uitgaat inzake opleiding,
scholing en (creatieve) innovatie.
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Het bestuur acht de aanwending van de bestemmingsheffíng opportuun en in het
algemeen belang. Gelet op de beperkte hoogte van de heffing, het brede draagvlak in
de branche, en het feit dat de ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven
doelen meent het bestuur voorts dat de besternmingshefing voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en doelmatigheid. Gelet op de kleinschaligheid in de branche
kunnen zonder collectieve financiering door het geheel van de branche deze
activiteiten n i e t op een zinvolle schaal tot stand worden gebracht. Een publiekrechtelijke regeling is derhalve het aangewezen instrument

In deze verordening gaat het om detailhandelsondeniemingen waarin de omzet in
bloemen en planten meer dan 50% van de totale omzet bedraagt. Hetzelfde geldt
voor de ambulante handel in bloemen en planten. Het tarief van deze bestemmingsheffing is ten opzichte van 2001 ongewijzigd (€ 11,34}, met dien verstande dat het
bedrag in guldens is omgerekend in euro’s. De heffíngsopbrengst is in de HBDbegroting vastgesteld op € 81.680,-. Het grootste deel van de begrote kosten van
bovenstaande activiteiten heeft betrekking op professionalisering, onderzoek &
kwaliteitszorg (in totaal € 46.286,-) en arbeid & scholing (€ 36.302,-).
Uit de opbrengst v m de besternmingshefing worden betaald de apparaatskosten van
de commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert of laat
uitvoeren, Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden en
projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
T oordeel van het HBD
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. N ~ het
vallen de werkzaamheden en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per
onderneming nooit meer bedragen dan € 100,000 over drie jaar. Melding kan op
grond van de minimis steun achterwege blijven.
De artikelen 7 t/m 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit houdt onder andere in, dat aan
ondernemers op hun verzoek een vermindering van de heffing kan worden
toegestaan, als onder nader aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen
beneden bepaalde grenzen ligt.
Den Haag, 3 1 oktober 200 1
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
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HBD 6

Verordening bestemmingsheffing modedetailhandei mkb 2002

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2001,
houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Adviescommissie
modedetailhandel mkb voor het jaar 2002 (Verordening bestemmingsheffing
modedetailhandel mkb 2002)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
Gezien het verzoek van de Vereniging Mitex, vereniging van ondernemers in de
modedetailhandel;
Besluit:

51

BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de ondernemer: degene die een Onderneming drijft dan wel degenen die
a.
gezamenlijk een onderneming drijven;
een onderneming: een onderneming waarin de modedetailhandel wordt
b.
uitgeoefend;
modedetailhandel: het aan particulieren verkopen van herenbovenkleding,
c.
damesbovenkleding, dames- en herenbovenkleding (alg. ass.), textielgoederen (alg. ass.), babykleding, kinderkleding, onderkleding/foundation,nappa
en lederen kleding, dameshoeden en herenhoeden. Tot de modedetailhandel
worden niet gerekend de detailhandel in bruidsmode, bont en tweede handskleding;
d.
midden- en kleinbedrijf: ondernemingen met ten hoogste 7 verkoopplaatsen
of maximaal 1O0 werkzame personen;
de Voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
e.
Artikel 2
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3
1.

Deze verordening is van toepassing op ondernemers die:
a. een onderneming drijven met één of meer verkoopplaatsen waarin
hoofdzakelijk de modedetailhandel wordt uitgeoefend, en
b. gelet op de grootte van hun onderneming behoren tot het midden- en
kleinbedri,f.

2.

Deze verordening is niet van toepassing op ondernemers die:
de modedetailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel
a.
uitoefenen;
als Canchisenemer zijn aangesloten bij een detailhandelsorganisatie in
b.
mode met in hoofdzaak eigen filialen, die zelf vanwege haar grootte
niet tot het midden- en kleinbedrijf behoort.
'
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DEEIEFFING

Artikel 4
1.

Aan de ondernemers, die op of na de dag van inwerkingtreding van deze
verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 3, wordt voor het
jaar 2002 een heffing opgelegd.

2.

De heffing bedraagt:
€ 90,76 voor iedere verkoopplaats in de zin van artikel 3 met een
a.
maximum van €635,32 voor ten hoogste 7 verkoopplaatsen. In
afwijking van het voorgaande geldt:
€ 56,72 voor ondernemingen met één verkoopplaats en minder dan 2
b.
werkzame personen.

Artikel 5
Aan de ondernemer die lid is van de Vereniging Mitex en over het jaar 2001 de
volledige contributie heeft betaald wordt een korting toegestaan in de hier
bovengenoemde categorie:
a.

b.

van € 22,68 voor iedere verkoopplaats met een maximum van
€ 158,82 voor ten hoogste 7 verkoopplaatsen, met dien verstande dat de
korting niet meer bedraagt dan 50% van de betaalde contributie over 2001
(exclusief BTW);
van € 11,34.

Artikel 6
1.

2.
3.

Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan
niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken
tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het
bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitcritex-ia, genoemd in de
artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit
organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft,
waarvan het gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep
van Ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan
blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname
aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of
diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de
deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van
gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe
door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
Op een verzoek als in het tweede lid van dit artikel bedoeld, wordt door het
dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel beslist.
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Artikel 7
De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing.
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OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Artikel 10
Deze verordening kan worden aangehaald als de verordening bestemmingsheffmg
modedetailhandel mkb 2002 en zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-EconomischeRaad bij besluit van
6 december 2001en door de Minister van Economische Zaken mede namens de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 6 februari 2002, nr. MEMW 02004765.

Toelichting
Algemeen
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft tot taak om zowel het algemeen belang
als het gemeenschappelijk belang van de sector detailhandel te behartigen. Daarbij is
het ook mogelijk de belangen van bepaalde branches binnen de detailhandel in het
bijzonder te dienen. Om dergelijke activiteiten te kunnen bekostigen heeft het
hoofdbedrijfschap, gelet op het gestelde in artikel 12, derde lid van de
Jnstellingsverordening,de mogelijkheid om een zogenaamde bestemmingsheffing
op te leggen.
Ten behoeve van de modedetailhandel mkb is op verzoek van de Vereniging Mitex
wederom van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
De mkb-modebranche wordt gekenmerkt door een aantal structurele problemen
terzake van de arbeidsmarktpositie van de branche, haar concurrentiepositie ten
aanzien van andere aanbieders, haar kleinschaligheid, de lage automatiseringsgraad
en de professionaliteit van ondernemers en werknemers,
De HBD-adviescommissie mode mkb, waarin naast Mitex-vertegenwoordigers ook
FNV Bondgenoten en de Dienstenbond CNV zijn vertegenwoordigd, heeft deze
structurele knelpunten tot onderwerp van collectieve belangenbehartiging gemaakt.
In de artikelsgewijze toelichting is onder artikel 4 nader aangegeven om welke
concrete activiteiten het gaat.
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Oordeel HBD-bestuur
Naar de mening van het HBD-bestuur draagt het aanpakken van bovenbedoelde
knelpunten, naast het voortzetten van de promotieactiviteiten, bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de &-ondernemingen in de modebranche, en
daarmee tevens aan de sociaal-economische ontwikkeling van de samenleving als
geheel. Overigens worden met de promotieactiviteiten drie hoofddoelen nagestreefd,
die niet los van elkaar kunnen worden gezien:
het versterken van de bekendheid met en het imago van de mkb-modebranche bij
het publiek;
het stimuleren bij de ondernemers en de werknemers van een meer professionele
bednjfsvoering:
het aantrekkdvasthouden van personeel en het verbeteren van het imago van de
modezaak als aantreáikelijke werkomgeving.
Er wordt derhalve veel aandacht besteed aan de interne werking van de
promotiecampagne.
Bij het vaststellen van deze bestemmingsheffngverordening heeft het bestuur
toepassing gegeven aan de zg. pbo-toets bestaande uit de volgende criteria:
a. is er sprake van een gemeenschappelijk branchebelang?
b. is er sprake van een complementaire activiteit (aanvullend edof versterkend}?
C. voorziet de activiteit in een duidelijke branchebehoefte (vraaggestuurd)?
Ten aanzien van het onderhavige verzoek van de Mitex wordt naar het oordeel van
het bestuur aan deze ,toets voldaan. Financiering van de beoogde activiteiten door
middel van een publiekrechtelijke regeling acht het bestuur nodig omdat het hier om
een collectief belang van deze mkb-branche gaat waaraan alle branchegenoten
behoren bij te dragen.
Door van alle 10.000 ondernemers een bijdrage te vragen, kunnen de financiële
lasten per onderneming (€ 90,76 per verkoopplaats en voor de kleine onderneming
e 56,72) bovendien laag worden gehouden. Tenslotte heeft het bestuur zich ervan
vergewist, dat het inwilligen van het Mitex-verzoek niet op bezwaren stuit'bij de
Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel.
Gelet op de beperkte hoogte van de heffing, het brede draagvlak in de branche en het
feit dat de ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven doelen, meent het
bestuur voorts dat de bestemmingsheffing voldoet aan de eisen van proportionaliteit
en doelmatigheid.
Gelet op de kleinschaligheid in de branche kunnen zonder een collectieve
financiering door het geheel van de branche deze activiteiten niet op een zinvolle
schaal tot stand worden gebracht. Een publiekrechtelijke regeling is derhalve het
aangewezen instrument.
Commissie mode mkb ex artikel 88a Wet op de bedrijfsorganisatie
Het aanpakken van structurele problemen als hierboven aangegeven vraagt om een
structureel kader, waarbinnen deze onderwerpen ook op langere termijn voldoende
aandacht zullen krijgen. Het HBD-bestuur heeft om die reden in zijn beleid ten
aanzien van bestemmingsheffrngen in en ten behoeve'van branches onder meer als
voorwaarde gesteld, dat bij een bestemmingsheffing die meer is dan van incidentele
aard (bijvoorbeeld voor een tijdelijke promotiecampagne), een branchecommissie
ex. artikel 88a Wet BO wordt ingesteld. De Vereniging Mitex heeft daarom mede
namens de beide werlaemersorganisaties een verzoek bij de Bestuurskamm van de
SER ingediend tot instelling van een branchecommissie mode mkb bij het HBD.
Ten tijde van de vaststelling van deze verordening was op dit verzoek nog niet
beslist.
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Representativiteit
Organisaties die bij het HBD een verzoek indienen voor het opleggen van een
bestemmingsheffing, dienen voldoende representatief te zijn in de betrokken
branche.

In de mkb-modebranche zijn circa 10.000 ondernemingen actief. De branche bestaat
uit detailhandelszaken in dames- en herenbovenkleding, inclusief vrije tijdskleding,
baby- en kinderkleding, textielgoederen, onderkleding/foundation,nappa- en lederen
kleding, dames- en herenhoeden. Deze ondernemingen exploiteren bovendien nog
eens 2000 filialen. De grootte van de onderneming in de branche is erg verschillend:
4000 ondernemingen bestaan uit de ondernemer zelf met hoogstens nog één
werknemer of meewerkend gezinslid.
De overige 6000 ondernemingen hebben meer personeelsleden in dienst, oplopend
tot maximaal 100 en kunnen één of meer filialen exploiteren (maximaal 7). Het
ledental van de Vereniging Mitex, de enige representatieve ondernemersorganisatie
in de mkb-modebranche, omvat circa 3000 ondernemingen die in totaal 4500
verkooppunten exploiteren. Met name de grotere ondernemingen zijn bij de Mitex
aangesloten. Het aantal leden uit de groep van 4000 kleine ondernemingen
(maximaal 2 werkzame personen) bedraagt slechts 370. De door de Vereniging
Mitex georganiseerde ondernemingen vertegenwoordigen bijna 40% van alle
verkooppunten.Van het totaal aantal van 67.000 werkzame personen in de mkbbranche zijn 44.000 medewerkers werkzaam bij Mitex-leden, dit is ruim 65%.
Mitex-leden hebben naar schatting bijna tweederde van de totale omzet in de
branche.
Zeker gelet op de indicatoren ‘werkgelegenheid’ en ‘omzet’ is naar het oordeel van
het HBD-bestuur de Vereniging Mitex voldoende representatief voor de branche en
is er om die reden geen beletsel om aan haar verzoek te voldoen.
Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van
de commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert of laat
uitvoeren. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economischeontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden en
projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBD
vallen de werkzaamheden en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per
onderneming nooit meer bedragen dan € 100.000 over drie jaar. Melding kan op
grond van de minimis steun achterwege blijven.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel I
In de definitie van modedetailhandel wordt aangegeven welke subbranches
daaronder zijn begrepen. Uitgezonderd zijn detailhandelsbedrijven in bruidsmode,
bont en tweede-handskleding.
Artikel 3
In het tweede lid van dit artikel is bepaald, dat sommige franchisenemers van de
werkingssfeer van deze bestemmingsheffngsverordening zijn uitgezonderd. Het
gaat hier om ondernemers die in juridisch-technisch opzicht als zelfstandig
ondernemer een mkb-bedrijf exploiteren, maar die in maatschappelijk opzicht
moeten worden beschouwd als exploitant van een winkel van een
grootwinkelbedrijf.
De Ondernemer die de modedetailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante
handel uitoefent, is eveneens uitgezonderd.
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Artikel 4
De heffingstarieven van € 90’76 voor iedere verkoopplaats en van € 56,72 voor
ondernemingen met één verkoopplaats en minder dan 2 werkzame personen zijn ten
opzichte van 2000 ongewijzigd gebleven, met dien verstande dat het bedrag in
guldens is omgerekend in euro’s.
De opbrengst van deze heffing is in de HBD-begroting 2002 vastgesteld op f 1,8
miljoen (817.000 euro). Dit bedrag is nodig voor de uitvoering van het werkplan
2002 dat door de Adviescommissie mode mkb is opgesteld. De commissie beschikt
niet over reserves.
De commissie is voornemens om activiteiten uit te voeren met betrekking tot:
1. Het aantrekkenhasthouden van personeel en ket verbeteren van het imago van de
modezaak als aantrekkelijke werkomgeving
Onder het motto ‘Een carrière in de mode staat je goed’ wordt de campagne met
als doel het werken in de modedetailhandel positief over het voetlicht te brengen,
voortgezet.
Hiertoe worden wederom diverse middelen ingezet, waaronder winkelmateriaal,
een evenement gericht op het huidige personeel en een mediacampagne (tv,
tijdschriften, internet, free magazine).
Zowel de harde (arbeidsvoorwaarden) als de zachte (creativiteit, betrokkenheid,
trends, teamwork) voordelen van het werken in de modebranche worden naar
voren gebracht, waarbij aangesloten wordt bij andere ontwikkelingen in de
branche, zoals het nieuwe functiewaarderingssysteem met toegesneden
opleidingen en de advisering aan ondernemers ten aanzien van personeelsbeleid.

2. Collectieve promotie
Gelukkig is de modedetailhandel uit het dal aan het klimmen waarin het een
aantal jaren geleden terechtgekomen was. Toch kan kleding en de diverse
kleedmomenten in de huidige maatschappelijke context nog wel wat meer
aandacht gebruiken van de consument. In 2002 zal dit aspect hernieuwd aandacht
ontvangen in de vorm van een mediacampagne.
3. Stimulering vun de professionaliteit in de branche
Aansluitend bij de campagne om personeel vast te houden en te werven wordt in
2002 aan ondernemers en werknemers de mogelijkheid geboden zich verder te
professionaliseren. Hierbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij de reeds
ontwikkelde initiatieven in de branche, zoals het opleidingsplan voor de
modebranche, de begeleiding van ondernemers bij hun personeelsbeleid en het
ICT-brancheplan ‘Over de digitale drempel’.

Artikel 5
Evenals in de voorgaande heffngsj aren wordt de Schilthuisaftrek gehandhaafd.
Hiermee wordt voorkomen dat door een volledige cumulatie van contributie en
bestemmingsheffing sommige ondernemers ontmoedigd zouden worden om lid te
blijven of te worden van de Vereniging Mitex, op dit moment de enige
representatieve ondernemersorganisatie in de mkb-modebranche. Overigens is de
aftrek in absolute en relatieve zin niet onredelijk hoog: € 22,68 = 25 % van de
gewone bestemmingsheffing of E 11,34 = 20 % van de lage bestemmingsheffing
voor de kleine ondernemer zonder personeel.
Artikel 6
Een nieuw artikel 6 is toegevoegd. Het oude artikel 6 en volgende artikelen zijn
doorgenummerd.
Op grond van het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de SER dient
onderhavige verordening een bepaling te bevatten waarin de mogelijkheid tot
toepassing van de Schilthuisaftrek ook wordt uitgebreid naar organisaties van
ondernemers anders dan de Vereniging Mitex.
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Artikel 7
De artikelen 7 t/m 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit houdt onder andere in, dat aan
ondernemers op hun verzoek een vermindering van de heffing kan worden
toegestaan, als onder nader aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen
beneden bepaalde grenzen ligt.
Den Haag, 3 1 oktober 200 I
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
HBD 7

Verordening bestemmingshefing detailhandel in wonen 2002

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2001,
houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie voor
de detailhandel in wonen voor het jaar 2002 (Verordening bestemmingsheffing
detailhandel ia wonen 2002)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
Gezien het verzoek van de Commissie voor de detailhandel in wonen;

Besluit:
51

BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel I

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die
gezamenlijk een onderneming drijven;
b. een Onderneming: een onderneming waarin de detailhandel in wonen wordt
uitgeoefend;
c. detailhandel in wonen: de detailhandel in woningtextiel, vloerbedekkingen,
meubelen (inclusief klein-, kinder- en rotanmeubelen),bedden en keukens;
d. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 3
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven
waarin hoofdzakelijk de detailhandel in wonen wordt uitgeoefend of waarin de
detailhandel in wonen wordt uitgeoefend als onderdeel van een warenhuis met een
verkoopruimte van meer dan 800 vierkante meter voor de verkoop van voornamelijk
niet levensmiddelen.

Artikel 4
1.
2.
3.
4.

5.

Aan degenen die een onderneming drjjven als bedoeld in artikel 3 wordt
voor het j aar 2002 een bestemmingsheffmg opgelegd.
De heffing bedraagt € 141,50 voor iedere verkoopplaats waarin de
detailhandel in wonen wordt uitgeoefend.
Indien de ondernemer de detailhandel in wonen uitsluitend in de vorm van
ambulante handel uitoefent, bedraagt de heffing eveneens € 141,50.
Ondernemingen waarin minder dan 2 personen werkzaam zijn, komen in
aanmerking voor een reductie van € 46,SO op de herfing van € 141,50.
De bestemmingsheffing als in dit artikel bedoeld bedraagt maximaal
e 8000,00.

Artikel 5
1.

2.

3.
4.

Aan de ondernemer die lid is van de Centrale Branchevereniging Wonen
(CBW) en over het jaar 2001 de volledige contributie heeft betaald, wordt
een korting toegestaan van € 29,OO per vestighg. De aftrek bedraagt nooit
meer dan 50% van de aan de onderhavige vereniging betaalde contributie
(exclusief BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door
genoemde vereniging verstrekte opgaven blijkt dat de contributie is betaald.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al
dan niet rechtskeeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelhg haar werkzaamheid kan
uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein
waarop de commissie voor de detailhandel in wonen een taak heeft te
vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de
artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit
organisaties,
c. tot de werkingssfeer van de commissie voor de detailhandel in wonen
behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen
van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de
groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder
meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de
deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van
studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht
en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van
gelijksoortige organisaties, iandelijk ontplooit.
De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe
door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
Op een verzoek als in het derde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het
dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel beslist.
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$3 OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 6
De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing,
Artikel 7
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1januari 2002.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als veroidening bestemmingsheffing
detailhandel in wonen 2002.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden
geplaatst,
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
6 december 2001en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking v a n 6 februari
2002, nr. M W W 02004765.

Toelichting

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft tot taak om zowel het algemeen belang
als het gemeenschappelijk belang van de sector detailhandel te behartigen, Daarbij is
het ook mogelijk de belangen van bepaalde branches binnen de detailhandel in het
bijzonder te dienen. Om dergelijke activiteiten te kunnen bekostigen heeft het
HoofdbedrijfSchap, gelet op het gestelde in artikel 12, derde lid van de
Instellingsverord&g, de mogelijkheid om een zogenoemde bestemmingsheffmg
op te leggen.

Op verzoek van de Commissie voor de detailhandel in wonen is ten behoeve van
deze branche ook weer in 2002 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De
bestemmingsheffmg ingevolge deze verordening komt bovenop de heffing op grond
van de HeffingsverordeningHoofdbedrijfschap Detailhandel 2002.
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De opbrengst van deze bestemmingsheffig wordt specifiek gebruikt voor de Commissie voor de detailhandel in wonen en de door haar te ontwikkelen activiteiten.
Haar belangrijkste activiteit is het voortzetten van de bewustwordingscampagne die
in de jaren negentig is gestart. De campagne wordt gecombineerd met een
professionaliseringsslag binnen de branche zelf. Achtergrond voor de activiteiten is
dat de afgelopen jaren de bestedingen van consumenten aan detailhandel in wonen
achterblijven als aandeel binnen het totaal van consumentenbestedingen.
Consumenten weten, zo is uit onderzoek gebleken, niet met hun woonwensen op een
bevredigende manier om te gaan. Hun woonbeleving is erg functioneel gericht. Zij
zijn niet in staat om creatief de gewenste woonsfeer in hun interieur tot stand te
Zonder
bestemmingsheffmg
zou
een
combinatie
van
brengen.
voorlichtingscampagne en professionaliseringsslag niet van de grond komen,
vanwege de kleinschaligheid en relatief lage graad van samenwerking die de
detailhandel in wonen kenmerkt.
Rode draad in de campagne zijn uitingen als “Wonen is mode” en “Iets nieuws in j e
huis, daar knap j e van op”. De commissie heeft deze boodschappen tot nu toe via
diverse communicatiekanalen gebracht (bijv. participatie in diverse Tvprogramma’s, printuitingen, beursdeelname, brochures, spots). Bepalend voor de
keuze van de kanalen is steeds geweest: nieuwe wegen en aanvullend ten opzichte
van de wegen waarlangs de boodschap al (dikwijls door eerdere stimulering vanuit
de commissie) wordt gebracht. Verder is de ambitie om steeds
aanhaakmogelijkheden voor individuele detaillisten te bieden.
Evaluatieonderzoek van de campagne in 2001 gaf aan dat er een behoorlijk
draagvlak bij detaillisten is voor de campagne. Verder bleken onderzochte
campagneonderdelen zoals de beursdeelname en participatie in het Tv-programma
Opnieuw Beginnen bij consumenten goed aan te slaan. Een uitgebreid
interieurbelevingsonderzoekbij consumenten maakte duidelijk dat het omzetten van
een op zich grote belangstelling voor wonen in het doen van concrete aankopen nog
steeds lastig is. Mensen oriënteren zich lange tijd, maar de beoogde aankoop kan
gemakkelijk vooruit geschoven worden. Er zijn diverse drempels (men weet niet wat
men zoekt, men vindt niet wat men zoekt bijvoorbeeld) die de commissie in het
vervolg van de campagne beoogt te slechten. Zowel richting detaillisten en h m
medewerkers als richting consumenten is een gerichte benadering van blijvend
belang.
Concreet zal in 2002 evenals in eerdere jaren worden geparticipeerd in een
televisieprogramma. Daaraan gekoppeld worden activiteiten ondernomen om traffc
naar de winkels te bewerkstelligen en het televisieprogramma te positioneren en
ondersteunen. Detaillisten worden regelmatig geïnformeerd over de inhoud van het
programma en krijgen materialen om klanten op het programma te attenderen.
Verder wordt aan minimaal één consumentgerichte beurs deelgenomen. Ook steunt
de commissie het Perscentmm Wonen dat fiee publicity over wonen stimuleert. De
resterende inkomsten gaan op aan activiteiten ter verdere professionalisering van de
branche en haar medewerkers. Het betreft hier onder andere activiteiten op het
gebied van personeelsmanagement, opleidingen en voorlichting over diverse
onderwerpen de branche betreffend. In het bijzonder zal in 2002 een intern
voorlichtingstraject naar aanleiding van het belevingsonderzoek worden gestart: op
welke wijze moet u de diverse groepen consumenten benaderen om nu of op
redelijke termijn tot een transactie te komen.

In deze verordening gaat het om ondernemingen waarin de detailhandel in textiel
voor de woninginrichting, vloerbedekkingen, meubelen (incl. klein-, kinder- en
rotan-meubelen), bedden en keukens meer dan 50% van de totale omzet bedraagt.
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Deze verordening geldt ook voor ondernemers die genoemde detailhandelsactiviteit
als onderdeel van een warenhuis uitoefenen. Onder warenhuis wordt verstaan: een
vestiging met een verkoopruimte van meer dan 800 vierkante meter van
voornamelijk niet-levensmiddelen. Voor toepassing van de verordening wordt er in
eerste instantie van uitgegaan, dat bedoelde detailhandelsactiviteit wordt uitgeoefend
in warenhuizen met meer dan 800 vierkante meter verkoopoppervlak. De
ondernemer wordt in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat zulks niet of vrijwel
niet het geval isTen opzichte van 200 1 zijn er enkele wijzigingen ten d e n van de tarieven. Op de
eerste plaats zijn de bedragen in guldens omgerekend naar euro’s. Op de tweede
plaats is een zogenoemde Schilthuisafkek ingevoerd van € 29 voor leden van
representatieve brancheorganisaties (zie hieronder). Teneinde de opbrengst van de
heffing ongeveer gelijk te houden is hef normale tarief verhoogd van € 124,79
(2001) naar € 141,50.De opbrengst is in de HBD-begroting 2002 vastgesteld op
€ 964.283,-.
De Schilthuisafbek wordt toegepast om de organisatiegraad - en daarmee de
collectieve structuur - in de wonenbranche te bevorderen. De aftrek geeft een impuls
aan de deelname in de collectieve activiteiten ten behoeve van de branche, zowel op
het niveau van de private belangenorganisatie(s) als op het niveau van de bedrijven,
De aftrek voorkomt dat ondernemers door een volledige cumulatie van heffing en
contributie ontmoedigd zouden worden lid te worden of te blijven van de Centrale
Brancheverenighg Wonen (dan wel een andere organisatie die voor de aftrek in
aanmerking zou h m komen).
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is van oordeel dat met de
hierboven omschreven aanwending van de opbrengst van de bestemmingsheffmg
een bijdrage wordt geleverd aan de imagoversterking van de detailhandel in wonen.
Het bestuur acht de aanwending van de bestemmingsheffing opportuun en in het
algemeen belang. Gelet op de beperkte hoogte van de heffing, het brede draagvlak in
de branche, en het feit dat de ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven
doelen meent het bestuur voorts dat de bestemmingsheffing voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en doelmatigheid. Gelet op de kleinschaligheid in de branche
kunnen zonder een collectieve financiering door het geheel van de branche deze
activiteiten niet op een zinvolle schaal tot stand worden gebracht. Een
publiekrechtelijke regeling is derhalve het aangewezen instrument.
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van
de commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert of laat
uitvoeren. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden en
projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het B D
vallen de werkzaamheden en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de stem per
onderneming nooit meer bedragen dan € 100.000 over drie jaar. Melding kan op
grond van de minimis steun achterwege blijven.
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De artikelen 7 tím 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit houdt onder andere in, dat aan
ondernemers op hun verzoek een vermindering van de heffing kan worden
toegestaan, als onder nader aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen
beneden bepaalde grenzen ligt.
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kokman
voorzitter
E.E. van de Lustgraaf
secretaris
HBD 8

Verordening bestemmingshefing detailhandel in brood en banket 2002

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Deklhandel van 31 oktober 2001
houdende vaststelling bestemmingsheffmg ten behoeve van de Commissie
detailhandel in brood en banket voor het jaar 2002 (Verordening
bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2002)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
Gezien het advies van de Commissie detailhandel in brood en banket;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening.

$1

BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
b.
c.
d.

de ondernemer: degene die een Onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een Onderneming drijven;
een onderneming: een onderneming waarin de detailhandel in brood- en banketproducten wordt uitgeoefend;
een verkoopplaats: elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar
waren aan particulieren worden verkocht;
detailhandel in brood- en banketproducten: het aan particulieren verkopen
Van:

-

brood, dit is de gebakken eetwaar als bedoeld in artikel 1 sub d van het
warenwetbesluit meel en brood;
banket, dit is gebak met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke
grondstof, dan wel met vers of gestediseerd h i t ;
overige bakkersartikelen, dit zijn andere geheel of gedeeltelijk uit meel
of bloem bereide artikelen, die gewoonlijk in brood- en banketwinkels
verkocht worden, dan wel die naar de aard van de verwerkte grondstoffen of de wijze van verwerking van die grondstoffen vergelijkbaar zijn
met de hier bedoelde artikelen, zoals beschuit, koek, koekjes, ragoutwerk, kerstbrood of dergelijke (gelegenheids)producten;
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~-

e.

f.

~~~~~

~

~

franchisefomule: een commerciële samenwerkingsvorm tussen ondernemers,
waarbij de ene partij, de franchisegever, aan de andere partij, de fianchisenemer, tegen een vergoeding het recht verleent om een Onderneming te exploiteren volgens een door de franchisegever ontwikkeld systeem en onder een door
hem voorgeschreven handelsnaam;
de voorzitkr: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel,

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3
1.

Deze verordening is van toepassing op Ondernemers die een onderneming
drijven met één of meer verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de detailhandel
in brood- en banketproducten wordt uitgeoefend.

2.

Deze verordening is niet van toepassing op ondernemers die:
a.
de detailhandel in brood en banket uitsluitend in de vorm van
ambulante handel uitoefenen;
b.
de detailhandel in brood en banket uitoefenen in het kader van een frmchisefomule en de franchisegever schriftelijk heeft verklaard, dat de
verkoopplaatsen van de fianchisenemers' h e n worden aangemerkt
als eigen verkoopplaatsen in de zin van deze verordening;
aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten de bestemmingsheffing ten bec.
hoeve van de Commissie detailhandel in brood en banket 2002 zijn
vmschuldigd.
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DEHEPFING

Artikel 4

1.

Aan degenen die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 3, wordt voor
het jaar 2002 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de
Commissie detailhandel in brood en banket.

2.

De heffing bedraagt € 136,- voor iedere verkoopplaats als bedoeld in artikel 3
met een maximum van € 680,- voor ten hoogste 5 verkoopplaatsen.

Artikel 5
1.

Aan de ondernemer die lid is van:
a.
de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging; of
b,
de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij,
en over het jaar 2001 contributie aan een van deze organisaties heeîí betaald,
wordt op de bruto heffing een aftrek toegestaan van 50%, met een maximum
van 50% van de aan een van de organisaties betaalde contributie (exclusief
BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de in de eerste
volzin genoemde organisaties verstrekte opgaven blijkt dat de contributie is
betaald.
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2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de Ondernemers die, al
dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a.
krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan
uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein
waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de
b.
artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit
organisaties,
tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft,
C.
waarvan het gewogen aantal niet-onbetekend is,
met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen
d.
van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de
groep van Ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder
meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de
deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het vemchten van
studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht
en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
haar
activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van
e.
gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.

3.

De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe
door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.

4.

Op een verzoek als in het derde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het
dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel beslist.
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OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6
De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7

De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1januari 2002.
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Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als verordening bestemmingsheffing
detailhandel in brood en banket 2002.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden
geplaatst.
Den Haag, 3 1 oktober 200 1.
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
6 december 2001en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 6 februari
2002. nr. ME/MW 02004765.

Toelichting
De Commissie detailhandel in brood en banket is een gemeenschappelijke
commissie van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en het Hoofdbednjfschap
Ambachten ( B A ) . De commissie is per 1 januari 2001 ingesteld. De commissie is
in de plaats gekomen van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf.
Als gevolg van de Hergroepering PBO-stelsel was er geen zelfstandige plaats meer
voor het bedrijfschap.
De activiteiten van de commissie worden gefinancierd vanuit een door het HBD en
het HBA op te leggen bestemmingsheffing. Zowel het HBD als het HBA stellen
daartoe een heffingsverordening vast. Afgezien van de werkingssfeer zijn beide
heffingsverordeningen gelijkluidend. Het HBD legt de bestemmingsheffmg op aan
de ondernemers die de detailhandel in brood- en banketbakkersproducten
uitoefenen. Een deel van deze ondernemers oefent tevens het banketbakkersbedrijf
uit en valt om die reden tevens onder de werkingssfeer van het B A . Aan dit deel
wordt geen bestemmingsheffing opgelegd (zie artikel 3, tweede lid, onder c) door
het HBD, maar door het HBA
Aanleiding heffing
Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde consument wel een juist beeld heeft
van de ambachtelijke (banket)bakker maar de bakkers- en banketbakkersproducten
in steeds mindere mate via dit gespecialiseerde verkoopkanaal betrekt. Door
instandhouding c.q. versterking van een systeem waarbinnen zowel de productie als
de verkoop van brood- edof banketbakkersartikelen vanuit één onderneming
plaatsvindt, wordt de kans het grootst geacht om de nog steeds binnen ons land
bestaande “rijke” culturen van vele tientallen brood- en banketvariëteiten te
handhaven (mede gegeven de rechtstreekse contacten tussen producent en
consument). Voorts zij er in dit verband op gewezen dat de sector van
gespecialiseerde brood- en banketbakkerswinkels kan worden beschouwd als zeer
belangrijke voedingsbodem ten aanzien van productinnovatie en ontwikkelingen
inzake voeding en gezondheid alsmede een kweekvijver van goedgeschoolde
medewerkers.
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Doeleindedactiviteiten
De commissie i s vanaf mei 2001 gestart met de collectieve campagne met als slogan
“volg j e neus naar de warme bakker”. De campagne is enerzijds gericht op het
aantrekken van nieuwe (jonge) klanten en anderzijds op bevestiging van de keuze
die bestaande klanten reeds hebben gemaakt voor de zelfstandige (banket)bakker.
Met de campagne wil de commissie de bedrijven ondersteunen bij het creëren van
een voorkeur onder de consument voor de zelfstandige (banket)bakker als
aankoopplaats voor brood en banket. Als nevendoelstelling wil de campagne
zelfstandige bakkers en banketbakkers stimuleren om zoveel mogelijk toegevoegde
waarde te leveren. Met de slogan “volg je neus naar de warme bakker” wordt
gerefereerd aan de geur van vers gebakken brood en banket. Voor veel mensen is dat
de lekkerste geur die er bestaat zo blijkt uit onderzoek. De campagne wordt gevoerd
via busreclame en via advertenties in 5 verschillende publieksbladen. Ook is veel
aandacht geschonken aan winkelmateriaal, zoals posters en stickers. Alle
zelfstandige bakkers en banketbakkers hebben een actiepakket ontvangen. Ook is
een Cd-rom ontwikkeld met behulp waarvan bakkers en banketbakkers advertenties
kunnen maken voor locaIe kranten met het campagnestramien.
Het effect van de campagne (impact en bekendheid) wordt gemeten middels
onderzoek, de eerste meting is in juli 2001. Op 3 oktober 2001 is voor de tweede
maal de Dag van de Warme Bakker georganiseerd. Met betrekking tot deze Dag
ontvangen de ondernemers in het najaar van 2001 een actiepakket. De campagne
wordt in 2002 actief voortgezet. De campagne is een publiekrechtelijke
krachtenbundeling binnen en ten behoeve van de sector, aangezien de betrokken
Ondernemers niet in staat zijn dergelijke activiteiten op individuele basis te
ontwikkelen en financieren.
Hoogte heffing
De hoogte van de heffing wordt bepaald aan de hand van het aantal verkoopplaatsen
waarin hoofdzakelijk brood-, banketbakkersproducten of overige bakkersartikelen
aan particulieren te koop worden aangeboden. De hoogte van de heffing bedraagt
€ 136,- per verkoopplaats. Bij meer dan 5 verkoopplaatsen wordt de heffing
gemaximeerd op € 680,- (5 verkoopplaatsen). De hoogte van de heffing is ten
opzichte van vorig jaar ongewjjzigd, met dien verstande dat het bedrag in guldens is
omgerekend in euro’s en naar beneden op hele euro’s is afgerond.
Franchisegevers kunnen verklaren dat de verkoopplaatsen van hun franchisenemers
als eigen verkoopplaatsen van de franchisegever dienen te worden aangemerkt. De
franchisegever is op grond van een dergelijke verklaring de heffing verschuldigd
voor de verkoopplaatsen van zijn franchisenemers (zie artikel 3, lid twee, onder b).
De keuze van de verkoopplaats voor de bepaling van de hoogte van de heffing hangt
samen met de activiteiten van de commissie. De activiteiten zullen voornamelijk
gericht zijn op de stimulering van de verkoop van brood- en
banketbakkersproducten in gespecialiseerde brood- en banketbakkerswinkels. Een
heffing vastgesteld naar rato van het aantal verkoopplaatsen is de meest redelijke
opzet omdat op deze wijze er een directe relatie is tussen de hoogte van de heffing
en het belang bij de activiteiten.
De heffing is alleen verschuldigd over de verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de
detailhandel in brood-, banketbakkersproducten of overige bakkersartikelen wordt
uitgeoefend (zie artikel 3, eerste lid). Deze bepaling hangt samen met de activiteiten
van de commissie. De commissie is voornemens met name de verkoopplaatsen die
herkenbaar zijn als gespecialiseerde of ambachtelijke (banket)bakker te promoten.
Het is dan ook zaak dat de heffing wordt opgebracht door de ondernemers met
dergelijke verkooppunten. Dit betekent dat bijvoorbeeld het supennarktkanaal of
warenhuis niet zal worden geconfronteerd met de bestemmingsheffing.
Aan het criterium “hoofdzakelijk” wordt voldaan als meer dan 50% van de omzet
wordt behaald met de verkoop van brood- en banketbakkersproducten en overige
bakkersproducten.
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Representativiteit ondernemersorganisatie
Uit de registratie van het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht blijkt
dat er per 1 juni 2001 3412 heffingplichtige ondernemingen, waarin de detailhandel
in brood, koek en banket en het banketbakkersbedrijf wordt uitgeoefend. Uit een
opgave van 31 januari 2001 van de NBOV blijkt dat van de heffingplichtige
ondernemers 1887 ondernemers lid zijn van de NBOV. De NBOV vertegenwoordigt
55% van de ondernemingen. De NBOV is derhalve representatief.

Opbrengst
Rekening houdend met de maximering tot 5 verkooppunten en met de
georganiseerdenaflrek wordt de opbrengst van de door het HBD op te leggen
bestemmingsheffing begroot op € 304.940,-.
De totale opbrengst op de begroting van de de gemeenschappelijke commissie
bedraagt € 38 1.175. Het HBA legt namelijk in totaal een heffing van € 76.235,-op.
Oordeel RBD-bestuur
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is van oordeel dat met de
hierboven omschreven aanwending van de opbrengst van de bestemmingsheffing
een effectieve bijdrage wordt geleverd aan een grotere publieke bekendheid met het
ambachtelijke karakter van bakkersspeciaalzaak.
De marketing- en promotionele activiteiten zijn in het belang van de sector, namelijk
het realiseren van en omzetverhoging in de bakkerswinkel, waardoor het marktaandeel stabiel blijft en zelfs weer kan stijgen.
De activiteiten zijn ook in het algemeen belang gelet op de stimulerende werking die
van deze branche uitgaat naar productinnovatie en opleiding en scholing. Tevens
creëert de sector een aanzienlijke hoogwaardige werkgelegenheid.
Het bestuur acht de aanwending van de bestemmingsheffing opportuun en in het
algemeen belang. Gelet op het brede draagvlak in de bránche en het feit dat de
ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven doelen, meent het bestuur
voorts dat de bestemmingsheffing voldoet aan de eisen van proportionaliteit en
doelmatigheid. Gelet op de kleinschaligheid in de branche kunnen zonder een
collectieve financiering door het geheel van de branche deze activiteiten niet op een
zinvolle schaal tot stand worden gebracht. Een publiekrechtelijkeregeling is
derhalve het aangewezen instrument.
Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van
de commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert of laat
uitvoeren. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden en
projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector venicht. Naar het oordeel van het HBD
vallen de werkzaamheden en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per
onderneming nooit meer bedragen dan € 100.000 over drie jaar. Melding kan op
grond van de minimis steun achterwege blijven.
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Verminderingsregeling
De artikelen 7 t/m 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel
zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit houdt onder andere in, dat aan
ondernemers op hun verzoek een vermindering van de heffing kan worden toegestaan, als onder nader aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen beneden
bepaalde grenzen ligt.
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris

HBD 9

Verordening bestemmingsheflng detailhandel in dieren en dierenbenodigheden 2002

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2001,
houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Adviescommissie
voor de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden voor het jaar 2002
(Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2002)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet,op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
Gezien het advies van de Adviescommissie dieren en dierenbenodigdheden;
Besluit
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BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
b.
c.

de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die
gezamenlijk een onderneming drijven;
een Onderneming: een Onderneming waarin de detailhandel in dieren en
dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend;
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 van overeenkomstige toepassing,
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Artikel 3
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven
waarin hoofdzakelijk de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend, met uitzondering van ondernemingen die uitsluitend in de vorm van
ambulante handel worden gedreven.
$2

DEHEFFING

Artikel 4
1.
2.
3.

4.

$3

Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 3, wordt
voor het jaar 2002 een bestemmingsheffmg opgelegd.
De heffing bedraagt € 90,75 voor iedere verkoopplaats waarin de detailhandel
in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend.
Ondernemingen waarin minder dan 2 personen werkzaam zijn, komen in aanmerking voor een reductie van € 34,03 op de heffing van € 90,75.
De bestemmingsheffmg als in dit artikel bedoeld bedraagt maximaal
€ 5672,25.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 5
De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffngsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7
Deze verordening treedt in werking op 1januari 2002.

Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als verordening bestemmingsheffing
detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2002.
Deze Verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden
geplaatst.
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter

E.E. van de Lustgraaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
6 december 2001en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 6 februari
2002. nr. MEMW 02004765.
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Toelichting
Algemeen
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft tot taak om zowel het algemeen belang
als het gemeenschappelijk belang van de sector detailhandel te behartigen. Daarbij is
het ook mogelijk de belangen van bepaalde branches binnen de detailhandel in het
bijzonder te dienen. Om dergelijke activiteiten te kunnen bekostigen heeft het hoofdbedrijfschap, gelet op het gestelde in artikel 12, derde lid van de Instellingsverordening, de mogelijkheid om een zogenaamde bestemmingsheffmg op te leggen.
Op advies van de Adviescommissie dieren en dierenbenodigdheden is ten behoeve
van deze branche ook weer in 2002 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Deze
adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van respectievelijk een keten van
dierenspeciaalzaken, de Vereniging Landelijke Organisatie DIBEVO en FNVKNV.
Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door het HBD.
De bestemmingsheffing ingevolge deze verordening komt bovenop de heffing op
grond van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002.
In deze verordening gaat het om ondernemingen waarin de omzet in de detailhandel
in dieren en dierenbenodigdheden meer dan 50% van de totale omzet bedraagt. Het
betreft ongeveer 1800 heffmgsplichtige ondernemingen (dierenspeciaalzaken). Hiervan is meer dan de helft aangesloten bij de sectie detailhandel van Dibevo.
Aangezien de samenwerkingsverbanden en filiaalbedrijven in de branche vrijwel
zonder uitzondering zijn aangesloten bij de Dibevo, ligt de organisatiegraad in
termen van aantallen verkooppunten en werknemers nog aanzienlijk hoger. In
termen van omzet wordt ze geschat op 70%. Hengelsportzaken en ambulante
handelaren in dierenbenodigdheden worden niet belast met de bestemmingsheffmg.
Het tarief van deze heffing is voor 2002 ongewijzigd gebleven. Met dien verstande
dat het bedrag in guldens is omgerekend in euro’s. De artikelen 7 î/m 18 van de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002 zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit houdt onder andere in, dat aan ondernemers op hun
verzoek een vermindering van de heffing kan worden toegestaan, als onder nader
aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen beneden bepaalde grenzen ligt.
De opbrengst, die is bestemd voor de financiering van een collectieve promotiecampagne, is in de HBD-begroting 2002 vastgesteld op € 136.134.

Promotieactiviteiten
De bestemmingsheffing werd op verzoek van de Vereniging Landelijke Organisatie
DIBEVO voor het eerst in 1995 opgelegd. In 1995 en 1996 is daarmee het Voorlichtingsbureau huisdieren gefinancierd. Het voorlichtingsbureau ontwikkelde
activiteiten om verantwoord huisdierenbezit te stimuleren. Nevendoelstelling was de
rol en functie van dierenspeciaalzaken hierbij te profileren. Deze aanpak is in 1997
geëvalueerd. Conclusie was dat de activiteiten van het voorlichtingsbureau
onvoldoende herkenbaar waren voor publiek en de dierenspeciaalzaken zelf.
Vervolgens is naar een andere vorm van communicatie gezocht.
Dit mondde uit in de ontwikkeling van een tv-campagne voor de periode 1997-1999.
Hierin werd gefocust op de meerwaarde van dierenspeciaalzaken voor (potentiële)
huisdierenbezitters, onder het motto: “De dierenspeciaalzaak, het woord zegt het al
,.....”. Vanaf eind 1997 is de tv-spot honderden keren uitgezonden in de
reclameblokken van publieke en commerciële omroepen. Dit was mede mogelijk
door grote aanvullende (vrijwillige) bijdragen door de leden-leveranciers van
Dibevo. De tv-spot en uitzendschema’s zijn uitgebreid gepresenteerd binnen de
branche en werden goed ontvangen.
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De adviescommissie heeft in 1999 de tv-campagne wederom geëvalueerd en is tot
de conclusie gekomen dat de campagne beslist heeft bijgedragen aan een grotere
bekendheid onder het publiek met de dierenspeciaalzaak als dè plaats voor aankopen
op het gebied van huisdierbenodigdheden en een deskundig advies over
dierenverzorging, -huisvesting, -voeding als ook de aanschaf van een huisdier.
De adviescommissie meent evenwel dat er nog veel valt te verbeteren aan de kennis
en beeldvorming rondom dierenspeciaalzaken en hun f i c t i e ten aanzien van verantwoord huisdierenbezit.
Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft de zorg over één of meer
huisdieren en er valt een toenemende maatschappelijke belangstelling te constateren
voor het welzijn van dieren. Dierenspeciaalzaken worden geconfi-onteerd met steeds
striktere regelgeving ter zake terwijl anderzijds wettelijke vakbekwaamheidseisen
voor Ondernemers met een dierenspeciaalzaak, zoals bepleit door Dibevo, ontbreken.
Op het Ministerie van LNV is de nadere invulling van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren in een beslissend stadium gekomen. Bij de uitvoering van deze
nieuwe regelgeving zal er een belangrijke rol zijn weggelegd voor de dierenspeciaalzaken. Een en ander leidt tot de slotsom dat deze detailhandelsbranche, die wordt
gekenmerkt door kleinschaligheid en een relatief lage samenwerkingsgraad (29%),
zich middenin een ingrijpend proces van professionalisering bevindt. Een steun in de
rug door middel van collectieve promotieactiviteiten zoals gefmancierd door de
bestemmingsheffing blijft daarom onverminderd nuttig en nodig. Overigens werkt
Dibevo zelf met tal van activiteiten, waaronder opleidingen en een erkenningsregeling (Stichting Dierbaar) actief aan de professionalisering in de branche. De
collectieve promotie sluit hier naadloos op aan.
Met de promotieactiviteiten worden twee hoofddoelen nagestreefd, die niet los van
elkaar kunnen worden gezien:
0
versterken van de bekendheid met en het imago van de dierenspeciaalzaken bij
het publiek;
0
stimuleren bij de Ondernemers van een meer professionele bedrijfsvoering.
Er wordt derhalve veel aandacht besteed aan de interne werking van de
promotiecampagne (o.a. door middel van algemene mailings en presentaties op
bijeenkomsten van Ondernemers). Een campagne als de onderhavige is er echter één
van de ‘lange adem’ en zal daarom in 2002 worden voortgezet onder hetzelfde
motto “De dierenspeciaalzaak, het woord zegt het al ......”. Gebruik zal worden
gemaakt van regionale en lokale media zoals radio en huis-aan-huis bladen met een
duidelijke link naar de communicatie op de winkelvloer van de ondernemers.
Oordeel HBD-bestuur
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is van oordeel dat met de
hierboven omschreven aanwending van de opbrengst van de bestemmingsheffing
een effectieve bijdrage wordt geleverd aan een grotere publieke bekendheid met de
rol en functie van de dierenspeciaalzaak in het proces van professionalisering in de
branche.
Het bestuur acht de aanwending van de bestemmingsheffing opportuun en in het
algemeen belang. Gelet op de beperkte hoogte van de heffing, het brede draagvlak in
de branche, en het feit dat de ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven
doelen meent het bestuur voorts dat de bestemmingsheffng voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en doelmatigheid.
Gelet op de kleinschaligheid in de branche kunnen zonder een collectieve
financiering door het geheel van de branche deze activiteiten niet op een zinvolle
schaal tot stand worden gebracht. Een publiekrechtelijke regeling is derhalve het
aangewezen instrument.
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Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van
de commissie e n de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert of laat
uitvoeren. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden en
projecten zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBD
vallen de werkzaamheden en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per
onderneming nooit meer bedragen dan € 100.000 over drie jaar. Melding kan op
grond van de minimis steun achterwege blijven.
Den Haag, 3 1 oktober 2001
A.F. Kolkman
voorzitter
E.E. van de Lustgraaf
secretaris
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