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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
Openbare kennisgevingen
De secretaris van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad maakt bekend dat de
Bestuurskamer het voornemen heeft ingevolge door de raad verleende delegatie over te gaan tot
de vaststelling van het besluit, inhoudend de aanwijzing van de organisaties van ondernemers en
van werknemers en het aantal leden dat zij kunnen benoemen van het
- Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen
voor de zittingsperiode die aanvangt op 1 juni 2002; en van het
- Bedrijfschap Slagersbedrijf
voor de resterende duur van de lopende zittingsperiode alsmede voor de zittingsperiode die
aanvangt op 1 juli 2002.
Belanghebbenden, die in verband met dit voornemen commentaar wensen te leveren, wordt
verzocht hun opmerkingen uiterlijk 1 maart 2002 schriftelijk in te dienen bij de secretaris van de
Bestuurskamer, Postbus 90405,2509 LK Den Haag.
Bestuurssamenstellingen
Productschap Vee en Vlees
Voor de zittingsperiode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2003 zijn benoemd tot lid of
plaatsvervangend lid voor de ondernemingen op het gebied van:
DE VEEHOUDERIJ
door LTO-Nederland:
Chr.W.C. van Gisbergen (plv. J. Markink), W.P.M. Offenberg (plv. ir. M.P. Cuijpers);
door de Nederlandse Vakbond Varkenshouders:
W. van den Brink (plv. W. van Gemert);
door de FNV Bondgenoten:
G.D. van Gelswijk (plv. J.C.A. Couwenberg), J.E. Klijn (plv. H. van der Meer);
DE VLEESWAREN- EN VLEESCONSERVENINDUSTRIE
door de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie:
J.C. Carsouw (plv. J.H.L.M. Galema);
door de FNV Bondgenoten:
mevrouw W. Daams;
DE VEEHANDEL
door de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee en de Centrale Bond van Paardenhandelaren
in Nederland (BOPA), gezamenlijk:
P.A. Thijsse (plv. W.J.M. Wagenmans);
DE GROOTHANDEL IN VLEES, ANDERE DELEN VAN VEE OF DAARUIT
VERKREGEN PRODUCTEN, ALSMEDE MET DIE HANDEL VERWANTE BEDRIJVEN
door de Centrale Organisatie voor de Vleessector:
H.W.A. Swinkels (plv. W.H.J.M. van Pelt);

DE SLAGERIJ EN DE DETAILHANDEL IN VLEES, VLEESWAREN EN VLEESCONSERVEN
door de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie:
J.A. van den Berg (plv. L.C.G. Edeling);
door de Vereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel:
J. Valster (plv. mevrouw W.E. de Jong);
door De Unie: C.P. Bisschops;
DE VEEHOUDERIJ, ALSMEDE DE GROOTHANDEL IN VLEES, ANDERE DELEN VAN
VEE OF DAARUIT VERKREGEN PRODUKTEN, ALSMEDE MET DIE HANDEL
VERWANTE BEDRIJVEN
door de CNV BedrijvenBond:
R.J. Gijsen (plv. A. Visser), S. Swart (plv. W. Ramakers).
De volgende bestuursleden zijn benoemd tot plaatsvervangend voorzitter:
namens de werknemersorganisaties:
R.J. Gijsen (eerste plaatsvervanger voor de periode januari 2002 tot 1 januari 2003);
namens de ondernemersorganisaties:
Chr.W.C. van Gisbergen (eerste plaatsvervanger voor de periode januari 2003 tot 1 januari
2004).
Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf
Voor de zittingsperiode 1 januari 2002 tot en met 3 1 december 2003 is de heer L.F.M. van
Beekurn door FNV Bondgenoten benoemd tot lid van het bestuur van het bedrijfschap.

BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw
Openbare kennisgeving
Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen,
oorsprongsbenarningen en specificiteitscertificering, maakt het Hoofdproductschap Akkerbouw
de navolgende publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 21 van
24 januari 2002, bekend.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een wettig economisch belang te hebben in
verband met de door de Commissie voorgenomen registratie van de navolgende producten, kan
tot uiterlijk 1 juni 2002 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending
van een gemotiveerde verklaring aan het Hoofdproductschap Akkerbouw, secretariaat AGOS,
Postbus 29739,2502 LS Den Haag
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Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2081/92 van de Raad inzake de berscherming van geografìsche aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(2002/C 21109)
Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
genoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van een
lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt verband
met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag in de
zin van Verordening (EEG) nr. 2081192.

VERORDENING (EEG) nr. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB ( )

BGA (x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 83198
1. Bevoegde dienst van de lidstaat
L Naam:

Direcçäo-Geral do Desenvolvîmento Rural

Adres:

Av. Defensores de Chaves, n” 6, P-1049 - 063 Lisboa

Tel.

(351) 21 318 43 00

Fax

(351) 21 352 13 46.

2. Aanvragende groepering
2.1. Naam:

Agrupamento de produtores de carne bovino cruzado dos Lameiros do Barroso

2.2. Adres:

Rua Genera1 Humberto Delgado, P-5470 Montalegre

2.3. Samenstelling: Producenten/verwerkers (x)

Anderen ( ).

3. Productcategorie: Categorie 1.1 - Vers vlees en verse slachtafvallen.
4. Overzicht van het productdossier
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
4.1. Naam: Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso
4.2. Beschrijving: Het vlees is afkomstig van op de Zameiros do Barroso traditioneel extensief gehouden
runderen. Naargelang van het geslacht en de leeftijd bij het slachten van de dieren wordt het vlees
in drie categorieën ingedeeld, namelijk ,,Vitela” (vlees van stier- en vaarskalveren tot acht maanden
oud), ,,Novilho” (vlees van stiertjes of vaarzen die negen maanden tot twee jaar oud zijn) en ,,Vaca”
(vlees van dieren die ouder zijn dan twee jaar of van vaarzen die reeds gekalfd hebben). Het vlees
van kalveren (met een geslacht gewicht van minder dan 180 kg) is rozig tot lichtrood; het vet is wit
tot roomkleurig; het vlees is zeer sappig en bijzonder mals en heeft een zeer kenmerkende smaak
die eigen is aan de wijze van productie en voedering. Als gevolg van de productiewijze worden de
geslachte kalveren ingedeeld in de bevleesheidsklassen R, 0 of P van het EUROP-indelingsschema
voor geslachte runderen (Verordening (EEG) nr. 1026/91), waarbij indeling in klasse 0 het meeste
voorkomt. Wat de vetheid betreft, worden de dieren vaak ingedeeld in klasse 2 van dat indelingsschema. Het vlees van vaarzen en stiertjes (met een gewicht van 180 kg of meer) is lichtrood tot
rood; het vet is wit tot roomkleurig; het vlees is zeer sappig en mals en heeft een smaak die eigen
is aan de wijze van productie en voedering. Als gevolg van de productiewijze worden de geslachte
dieren ingedeeld in de klassen R, 0 of P van het EUROP-indelingsschema voor geslachte runderen,
waarbij indeling in de klassen R en 0 het meeste voorkomt. Wat de vetheid betreft, worden de
dieren meestal ingedeeld in de klassen 2 of 3 van dat indelingsschema. Het vlees van geslachte
koeien (met een gewicht van meer dan 180 kg) is donkerrood; het vet is roomkleurig; het vlees is
sappig en mals en smaakt zeer lekker. Als gevolg van de productiewijze worden de geslachte dieren
ingedeeld in de klassen R, 0 of P van het EUROP-indelingsschema voor geslachte runderen, waarbij
indeling in de klasse 0 het meeste voorkomt. Wat de vetheid betreft, worden de meeste dieren
ingedeeld in de klassen 2 of 3 van dat indelingsschema.

4.3. Geografisch gebied: Het geografische productiegebied waarin de runderen waarvan het Carne de
Bovino Cruzado dos lameiros do Barroso afkomstig is, geboren worden, gehouden en geslacht
worden, omvat de gemeenten Montalegre, Boticas en Chaves.
4.4. Bewijs van oorsprong: De geografische aanduiding mag uitsluitend worden gebruikt voor vlees
van dieren die geboren en gehouden worden op bedrijven die in het geografische productiegebied
gelegen zijn en over een registratie- en identificatiesysteem beschikken voor fokdieren en in
aanmerking komende kalveren en over een register met bijgewerkte gegevens over de ontwikkeling
van het fokbestand. De bedrijven moeten aan alle voeder- en diergezondheidsvoorschriften voldoen
en zich aan de controle- en certificeringsregeling onderwerpen in het kader van de ,,Regras de
Controlo e Certificaçao da carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso”.
4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Het vlees is afkomstig van uitgesneden karkassen
van door kruising verkregen runderen die in het afgegrensde geografische gebied geboren worden
en daar op traditionele wijze gehouden en geslacht worden. Om de productie te verbeteren en de
van oudsher overgeleverde veehouderijsystemen in stand te houden, wordt in de fokkerij ernaar
gestreefd om in mei 2004 te bereiken dat een van de beide ouderdieren ingeschreven moet zijn in
het stamboek van een autochtoon ras (Mirandesa, Barrosa of Maronesa). De dieren worden geslacht
in slachthuizen met een overeenkomstig de geldende voorschriften toegekend erkenningsnummer,
die in het productiegebied gelegen zijn en door de toezichthoudende producentengroepering zijn
aangewezen. De dieren moeten vóór het slachten worden verdoofd. Ze worden geslacht in partijen
die vóór het binnenkomen in het slachthuis uit dieren van verschillende bedrijven worden samengesteld. Het verbloeden, respectievelijk het uitnemen van het maag-darmenpakket moet onmiddellijk na het verdoven plaatsvinden. Bij het slachten moet steeds een keurmeester van de certificeringsinstantie of zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger aanwezig zijn. Hij heeft ook tot
taak de geslachte dieren te identificeren. De geslachte dieren of delen ervan worden onmiddellijk na
het slachten aan een keuring na het slachten onderworpen en binnen 24 uur afgekoeld tot een
kerntemperatuur van 7” C (+ 1” C). Tot de karkassen worden verzonden, worden ze opgeslagen bij
een temperatuur van 2 tot 4” C en bij een relatieve vochtigheid van 85-90 %. Het besterven duurt
zeven dagen, maar het vlees mag reeds vanaf de derde dag na het slachten het slachthuis verlaten
voor verkoop. In de eerste 24 uur na het slachten moet een pH van minder dan 6 worden
gemeten. Het vlees mag niet worden ingevroren tot het aan de eindverbruiker wordt verkocht.
4.6. krband: De dieren (Bovinos Cruzados dos Lameiros do Barroso) worden volgens een van oudsher
overgeleverde methode extensief op de bergweiden van het Barroso-gebergte gehouden. De weiden
en woeste gronden hebben door hun hoogteligging en de bodem- en weersgesteldheid, en met
name de lage temperaturen, een flora met unieke kenmerken. Het weidegras, de zogenaamde
Jameiros”, vormt er de grondslag voor de veehouderij, maar ook de struiken, die meestal op de
woeste gronden groeien, vormen een belangrijke voedselbron voor de dieren. In een aantal dorpen
is het nog steeds gebruikelijk de dieren van alle veehouders naar verafgelegen plaatsen in het
gebergte te verweiden en ze daar in de zomermaanden te houden. Reeds in 1813 hebben verscheidene auteurs het op deze bergweiden gehouden rundvee geroemd. De veehouderij is inderdaad reeds eeuwenlang een belangrijk bestaansmiddel voor de bergbewoners, en bovendien is ze
ook op sociaal-cultureel gebied van grote betekenis. Daarvan getuigen de eeuwenoude, nog uit de
voor-Romeinse tijd stammende tradities, zoals het inscharen van het vee.
4.7. Controlestrtutuur:
Naam:
Tradiçao e Qualidade - Associaçäo Interprofissional para produtos agro-alimentares de
Trás-os-Montes
Adres:
Avenida 25 de Abril 273 S/L, P-5370 Mirandela.
4.8. Etikettering: Verplichte vermelding: Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso - Beschermde geografische aanduiding en het genummerde certificeringsmerk met de naam van het
product en van de certificeringsinstantie. Het mode1 van het etiket en van het merk is aangegeven
in het productdossier.
4.9. Eventuele nationale eisen: Besluit 8407198, bekendgemaakt in het Diáro da Republica (Publicatieblad) nr. 252, tweede serie, van 30 oktober 1997. Daarin zijn de belangrijkste productievoorschriften vastgesteld en zijn de kenmerken en het geografische productiegebied van het product
,,Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso” aangegeven.
EG-nummer: G/ET/00144/2000.07.26.
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 23 juli 2001.
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Hoofdbedrijfschap Ambachten
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerp 2’ suppletoire begroting 2002
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 118, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat de ontwerp 2” suppletoire begroting 2002, met toelichting bij het secretariaat,
Nieuwe Havenstraat 2 te Voorburg, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar
verkrijgbaar is.
De behandeling van de ontwerp 2” suppletoire begroting 2002 vindt plaats in de openbare
vergadering van 6 maart 2002 om 14.00 uur in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad
(SER), Bezuidenhoutseweg 60 te ‘s-Gravenhage.
Ontwerp-Heffingsverordening Commissie kappersbedrijf
OntwerpVerordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 6 maart 2002, houdende
vaststelling hestemmingshefflng ten behoeve van de Commissie kappersbedrijf voor het
jaar 2002 (Hefflngsverordening Commissie kappersbedrijf 2002).
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en derde lid,
van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Commissie kappersbedrijf;
Besluit:
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BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een
b:
onderneming drijven;
werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het
C.
Handelsregisterbesluit 1996 die betrokken zijn bij de uitoefening van het kappersbedrijf;
omzet: de omzet op jaarbasis die in de onderneming is behaald bij de uitoefening van het
d.
kappersbedrijf.
Artikel 2
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het
kappersbedrijf wordt uitgeoefend.
$2

DE HEFFING

Artikel 3
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening het
1.
kappersbedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2002 een heffing opgelegd ten behoeve van
de Commissie kappersbedrijf.
De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal vestigingen waarin door de
2.
ondernemer het kappersbedrijf wordt uitgeoefend. De heffing bedraagt voor iedere
vestiging waarin het kappersbedrijf wordt uitgeoefend:
a. f: 225,- voor ondernemingen met 0 of 1 werkzame persoon;
b. c 300,- voor ondernemingen met 2 of meer werkzame persoon.
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3.

In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing, indien de ondernemer het bedrijf
uitsluitend anders dan in een vestiging uitoefent, per onderneming:
a. 0: 225,- voor ondernemingen met 0 of 1 werkzame persoon;
b. C 300,- voor ondernemingen met 2 of meer werkzame persoon.

Artikel 4
1. Aan de ondernemer die lid is van de Koninklijke Algemene Nederlandse
Kappersorganisatie (ANKO) en over het jaar 2001 aan deze organisatie contributie heeft
betaald, wordt op de bruto heffing een aftrek toegestaan van 50%, met een maximum van
50% van de betaalde contributie over 2001 (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts
toegestaan indien uit door de ANKO verstrekte opgave blijkt dat de contributie is betaald.
2. Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie wordt in
mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002 of de
heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2002.
3. 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-onbetekenend 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,
4. De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door de
desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan,
5. Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks
bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.

§3

VERMINDERING VAN HEFFING

Artikel 5
1.
De voorzitter vermindert de opgelegde heffing tot C 87,50 indien de omzet niet meer
bedraagt dan £ 4.550,- op jaarbasis.
2.
De voorzitter vermindert de opgelegde heffing tot E 175,- indien in een onderneming met
0 of 1 werkzame persoon de omzet niet meer bedraagt dan E 25.000 op jaarbasis,
3.
De voorzitter vermindert de opgelegde heffing tot nihil voor een vestiging waarin meer
dan 50% van de klanten, die door de ondernemer worden behandeld, psyche-geriatrische
patiënten of patiënten met een aandoening met een vergelijkbaar ziektebeeld zijn.
4.
De voorzitter vermindert de opgelegde heffing met 50% voor een vestiging waarin meer
dan 25% maar minder dan 50% van de klanten, die door de ondernemer worden
behandeld, psyche-geriatrische patiënten of patiënten met een aandoening met een
vergelijkbaar ziektebeeld zijn+
5.
Indien de ondernemer het kappersbedrijf uitoefent in meerdere vestigingen waarvan de
gezamenlijke openingstijd niet meer dan 55 uur bedraagt, vermindert de voorzitter de
opgelegde heffingen tot het bedrag dat zou zijn opgelegd als de ondernemer één vestiging
zou exploiteren.
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Artikel 6
Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te
1.
betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil, indien de
uitoefening van het kappersbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten
opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of onderneming
2.
waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn
opgelegd.
Artikel 7
Vermindering als bedoeld in artikel 5 en 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager
toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde
voorwaarden wordt voldaan.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 8
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002
zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen alsmede de bevoegdheid om de
overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd aan de
voorzitter.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 11
De Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 26 september 2001, houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie kappersbedrijf voor het jaar
2002 (Heffingsverordening Commissie kappersbedrijf 2002) wordt ingetrokken.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening Commissie kappersbedrijf 2002.
Deze verurdening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedr$Wrganisatie.

Den Haag, 6 maart 2002
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
Algemeen
De commissie is ingesteld bij artikel 5 van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Ambachten. De Commissie kappersbedrijf is een orgaan als bedoeld bij artikel 88a van de Wet
op de bedrijfsorganisatie. Dit houdt in dat de samenstelling van de commissie wordt bepaald
door de bestuurskamer van de SER aan de hand van de geldende criteria voor representativiteit.
De zittingsduur van de commissie is gelijk aan die van het HBA-bestuur en loopt van 15
augustus 2000 tot 15 augustus 2002. De leden van de commissie worden benoemd door de
Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie, de Kappersbond FNV en de CNV
bedrijvenbond.
De commissie heeft tot taak:
1. voor ieder begrotingsjaar een jaarplan vast te stellen, dat het beleids- en
activiteitenprogramma van de commissie voor de sociaal-economische ontwikkeling
van de kappersbranche en de behartiging van het gemeenschappelijk belang van de
ondernemingen in de branche en de daarbij betrokken personen bevat;
2. de uitvoering van het in onderdeel 1. bedoelde jaarplan, voor zover de commissie
daartoe bevoegd is;
3. het dagelijks bestuur voor ieder begrotingsjaar schriftelijk te adviseren over de
begroting voor de dienst kappersbedrijf en de aan de ondernemers die het kappersbedrijf
uitoefenen op te leggen bestemmingsheffingen;
4. het dagelijks bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren over
subsidie ten laste van het budget van de commissie;
5. het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren over de
uitoefening van de taak van het hoofdbedrijfschap voor zover het betreft de
kappersbranche.
De door het bestuur van het HBA vastgestelde Beleidsnota HBA geldt voor de commissie als
leidraad.
De werkzaamheden van de commissie worden betaald uit de opbrengst van de
bestemmingsheffing. De heffingsopbrengst bedraagt E 2.455,OOO. In 2002 zal de commissie
deze opbrengst voor de volgende specifieke branche activiteiten en kosten aanwenden:
Arbo-convenant
42 1.135.000
Collectieve promotie
_ 930.250
Instroombevordering/scholing
_ 113.500
Brancheprojecten professionalisering
_ 227.000
Secretariaatskosten
35 .ooo
Bureaukosten
5 .ooo
Vergaderkosten
14.250
CRK-kosten
_ 10.000
Uit de reserve wordt aan het project instroombevordering £ 227.000 toegevoegd.
Gelet op middelen die nodig zijn voor deze projecten is de heffing vastgesteld op c 225 voor
ondernemingen met 0 of 1 werkzame persoon en £ 300 per vestiging voor ondernemingen met 2
of meer werkzame personen.
De heffing bedroeg vorig heffingsjaar, afhankelijk van de omvang van de onderneming, f 305,(ondernemingen met 0 werkzame personen) dan wel f 330,- (ondernemingen met 1 of meer
werkzame personen).
In de Arboconvenant kappersbranche (Staatscourant nr. 5, van 8 januari 2002) zijn partijen in de
branche overeengekomen maatregelen te nemen inzake fysieke belasting, allergene belasting en
vroege reïntegratie. Om uitvoering te geven aan dit convenant zullen door de Commissie
kappersbedrijf diverse activiteiten worden ontplooid. De activiteiten zijn in het belang van de
branche als geheel. In dit convenant gaat het om alle werkenden in de branche: werknemers,
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meewerkend werkgevers en leerlingkappers. Het is dan ook redelijk van de gehele branche een
bijdrage in de kosten van de implementatie van dit convenant te vragen. De activiteiten zijn
tevens in het algemeen belang. Het reduceren van arbeidsrisico’s, zodat ziekteverzuim en
instroom in de WAO en de WAZ wordt teruggedrongen, is regeringsbeleid.
Collectieve promotie is een project dat al meerdere jaren loopt+ Ook in 2002 zal de commissie
zich bezighouden met collectieve promotie van de kappersbranche. Alle ondernemers worden
op de hoogte gehouden van de campagne door middel van een bulletin dat periodiek verschijnt.
Hier wordt tevens informatie gegeven over de andere projecten die het HBA voor de
kappersbranche uitvoert. De tweeledige doelstelling van de campagne: vergroting van de afzet
aan haarverzorgingsdiensten aan de consument en stimulering en professionalisering van de
branchegenoten, verhoogt de bijdrage van de branche aan het Nationaal inkomen, de
werkgelegenheid en de kwaliteit van de werkgelegenheid.
De branche-organisatie is op eigen kracht niet in staat voor deze branche, die in overgrote mate
uit kleine ondernemingen bestaat, deze taak voor haar rekening te nemen.
Instroombevorderingkcholing
Dit betreft een project arbeidsmarktproblematiek.
Brancheprojecten professionalisering
Dit betreft een project professionalisering ondernemerschap.
Het bestuur acht de aanwending van de bestemmingsheffing opportuun en in het algemeen en
sectoraal belang.
Gegeven de kleinschaligheid van de branche zijn voornoemde activiteiten niet te realiseren
tegen marktconforme tarieven. Om zoveel mogelijk bedrijfsgenoten te bereiken wordt de
heffmgsbijdrage aangewend om de kostendrempel te verlagen en zo het bereik te optimaliseren.
Differentiatie van de heffing vindt plaats naar gelang het aantal vestigingspunten, het aantal
werkzame personen. Bovendien wordt de heffing voor kleine en zeer kleine ondernemers op
grond van een omzetgerelateerde verminderingsregeling verminderd. Rekening is bovendien
gehouden met het feit dat op basis van de c.a.o.-afspraken de ondernemers in de branche ten
behoeve van overeenkomstige collectieve goede doelen (opleidings- en ontwikkelingsfonds)
nog een 0,55% van de loonsom betalen, terwijl ook de werknemers hiervoor via inhouding van
0,55% op hun loon meebetalen. Aldus is over de gehele linie gezien sprake van een evenredige
lastentoedeling voor de collectieve branc hedoelen.
Per 1 januari 2001 waren 12.917 ondernemingen en 13.520 vestigingen waarin het
kappersbedrijf wordt uitgeoefend ingeschreven bij het HBA;
per 1 januari 2000: 12.451 resp. 13.170;
per 1 januari 1999: 12.339 resp. 12.969;
per 1 januari 1998: ll.983 resp. 12.611.
Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van de
commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert, laat uitvoeren of
subsidieert. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de sociaaleconomische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden, projecten en
subsidies zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle ondernemingen in de
onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBA vallen de werkzaamheden, subsidies
en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in artikel 87 van het EG-verdrag. Verwezen
zij naar de uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag van 13 juli 2000. 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 minirnis’ steun achterwege blijven.
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Artikelsgewijs
Artikel 1
Het begrip “omzet op jaarbasis”kan als volgt worden toegelicht.
In beginsel wordt de omzet over het vorige boekjaar als uitgangspunt genomen. Indien een
ondernemer nog geen volle periode van 12 maanden het kappersbedrijf heeft uitgeoefend, wordt
de omzet naar jaarbasis omgerekend.
Artikel 3
De bestemrningsheffing wordt opgelegd naast de op grond van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002 opgelegde heffing.
In het derde lid is tot uitdrukking gebracht dat ook ondernemers die hun bedrijf niet in een
vestiging uitoefenen - zoals ambulante ondernemers - heffingplichtig zijn. Voor deze
ondernemers is de heffing gelijk aan de heffing voor ondernemers die één vestiging exploiteren.
Artikel 4
Dit artikel biedt de mogelijkheid om de ondernemers die lid zijn van een
ondernemersorganisatie een aftrek toe te staan, zoals is bedoeld in artikel 126, zesde lid, van de
Wet op de bedrijfsorganisatie. Leden van de Koninklijke Algemene Nederlandse
Kappersorganisatie (ANKO) kunnen ingevolge het eerste lid in ieder geval in aanmerking
komen voor georganiseerdenaftrek. Om te voorkomen dat leden van andere organisaties die een
wezenlijke rol spelen in de sociaal-economische belangenbehartiging van ondernemers die het
kappersbedrijf uitoefenen daarvan uitgesloten worden, is het derde lid opgenomen. De tekst
correspondeert met de bepaling zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van het
Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de SER. Het dagelijks bestuur bepaalt of een
organisatie aan de in het tweede lid genoemde criteria voldoet.
Onder bruto heffing wordt verstaan het saldo na vermindering op grond van aanvang of
beëindiging van de bedrijfsuitoefening in de loop van het heffingsjaar en vermindering op grond
van artikel 12-van de Heffïngsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002.
Artikel 5
Dit artikel bevat enkele verminderingsregelingen die specifiek zijn voor deze
bestemmingsheffing.
Het eerste lid heeft tot doel kleine ondernemingen een tegemoetkoming te bieden. De
1.
heffing bedraagt voor deze ondernemingen f: 87,50.
2.
Het tweede lid komt ondernemingen met 0 of 1 werkzame personen tegemoet die op
jaarbasis een omzet van minder dan e 25.000,- hebben. Voor deze ondernemingen
bedraagt de heffing f: 175,-.
Kappers die een beduidend aantal patiënten van een psyche-geriatrisch tehuis als klant
3.
hebben kunnen op grond van deze bepaling een vermindering van de heffing krijgen.
Deze vermindering geldt ook voor het geval de klantenkring bestaat uit mensen die niet
door de collectieve reclamecampagne kunnen worden bereikt in verband met psychische
oorzaken. Als dus de klanten uitsluitend bestaan uit geestelijk gehandicapten die vanwege
hun handicap niet in staat zijn de boodschap van een reclamecampagne op te nemen,
wordt de bestemmingsheffing kwijtgescholden. Het is niet de bedoeling dat in alle
gevallen waarin het kappersbedrijf in een psychiatrische inrichting wordt uitgeoefend, de
heffing wordt kwijtgescholden. Het gaat louter om die inrichtingen waarin de patiënten
een zodanig handicap hebben dat zij zijn te vergelijken met demente bejaarden. Dat wil
zeggen dat er sprake is van een progressieve teruggang van denkvermogen, gevoelsleven,
cognitieve functies, intellect en herinneringscapaciteit en vermindering van het vermogen
tot waarnemen, oordelen, taalgebruik en oriëntatie (cumulatief). Kwijtschelding met
toepassing van het tweede en derde lid vindt dus plaats als er sprake is van de andere
vormen van dementie dan dementia senilis, voor zover de bovengenoemde verschijnselen
optreden.
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4.

Aan de verrninderingsregeling liggen twee overwegingen ten grondslag. De uitoefening
.van het kappersbedrijf in een psyche-geriatrisch tehuis heeft meet het karakter van het
verlenen van sociale zorg dan van de uitoefening van het kappersbedrijf in de
gebruikelijke zin. De inkomsten uit de onderneming zijn ook in het algemeen zeer laag
(meestal lagere tarieven dan gebruikelijk, terwijl de behandelingsduur veel langer is).
Voorts is de opbrengst van de bestemrningsheffing voor het grootste deel bestemd voor
collectieve promotie. Demente bejaarden worden in het algemeen niet door zo een
campagne bereikt.
In het vijfde lid is het aantal uren gerelateerd aan het aantal uren dat een kapsalon op
basis van de Winkelsluitingswet 1992 vóór 1 juni 1996 geopend mocht zijn. Hoewel de
wettelijke toegestane openingstijden zijn verruimd, is in de verordening vastgehouden aan
het criterium van 55 uur. Aangezien deze verminderingsmogelijkheid voornamelijk is
bedoeld voor de kleine ondernemingen is het niet redelijk het criterium in
overeenstemming te brengen met de wettelijk maximaal toegestane openingstijd.

Artikel 6
Bij cumulatie van bestemmingsheffingen wordt de bestemmingsheffing voor de hoofdactiviteit
gehandhaafd en de bestemrningsheffing(en) voor de nevenactiviteit kwijtgescholden, indien
het betreft een kleine onderneming waarin in de regel dezelfde persoon alle handelingen verricht
die tot de bedrijfsuitoefening behoren waarvoor de heffingen worden opgelegd.
In dit verband wordt onder hoofdactiviteit verstaan het bedrijf waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd, dat van het totaal der in de onderneming uitgeoefende
bestemmingsheffingsplichtige bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van de
Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten het grootste deel uitmaakt.
Artikel 8
Ten aanzien van de bestemrningsheffing zijn de artikelen 5 tot en met 14 van de
Heffíngsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002 van overeenkomstige toepassing
verklaard. Deze bepalingen regelen onder meer de wijze waarop de heffing wordt opgelegd en
de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
De onderlinge rangorde van de verschillende verminderings- en aftrekregelingen is als volgt:
artikel 5 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002;
1.
artikel 5 Heffingsverordening Commissie kappersbedrij f 2002;
2.
artikel 6 Heffingsverordening Commissie kappersbedrijf 2002;
3.
artikel 12 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002;
4.
artikel 4 Heffingsverordening Commissie kappersbedrij f 2002.
5.
De bruto heffing is het saldo na toepassing van de eerste 4 verminderings- en aftrekregelingen.
Den Haag, 6 maart 2002
voorzitter
secretaris
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Verordeni ngenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Produktschap Margarine, Vetten en Oliën
MVO 1

Verordening tot intrekking van de MW-verordening 1996 Smeerbare vetprodukten en de
MVU-verordening 1958, Vet en Olie
Het bestuur van het Produktschap Margarine, Vetten en Oliën heeft, gelet op de artikelen 93,95 en 100
van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikel 5 van de Instellingsverordening Pnxiuktschap
Margarine, Vetten en Oliën, op 28 november 2001 vastgesteld de navolgende

VERORDENlNG

De navolgende verordeningen worden ingetrokken:
A. De MVO-verordening 1996 Smeerbare vetprodukten (Vb.Bo. 1957, nr. MVO 20; laatstelijk gewijzigd
Vb.Bo. 2001, afl. 39, nr. MVO 3) en
B. de MVO-verordening 1958 Vet en Olie (Vb.Bo. 15/1958; laatstelijk gewijzigd Vb.Bo. 1997, afl. 6, nr.
MVO 2).
Artikel II
Deze verordening treedt in werking daags na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur
G. Bresser
voorzitter
R.T.R. Hiel
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
10 januari 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking
van 8 januari 2002, nr. TRCJZ/2001/17188.
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TOELICHTING
De onder A en 6 genoemde verordeningen bevatten alleen nog re9istratievoorschr&n voor fabrikanten
van smeerbare vetproducten (AA) en van al dan niet bewerkte plantaardigeen dierlijke o&n en vetten (6).
Voor handelaren gelden geen registratievoorschriften.
De registratieplicht werd destijds ingevoerd, “opdat het Productschap MVO toch wete, wie tot zijn
bedrijfsgenoten @horen”. Omdat in de afgelopen jaren de grootschaligheid en de integratie van
bedrijven hebt5en geleid tot een gering aantal grote - algemeen bekende - ondernemingen, geldt de
motivering van destijds niet meer.

Voorgesteld wordt beide verordeningen in te trekken. Voor het verkrijgen van voor het -productschap
noodzakelijke bedrijfsgegevens kan worden gebruik gemaakt van de in de MVO-verordening 1958
Algemene bepalingen daartoe geboden bevoegdheid.

-o-o-o-o-oRijswijk, 28 november 2001
Voor het bestuur,
G. Bresser
voorzitter
R.T.R. Hiel
secretaris

Productschap Pluimvee en Eieren
PPE 5

Verordening Herziene begroting PPE 2000 (II)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft, gelet op artikel 119 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie, ter vergadering van 14 juni 2001 de navolgende verordening vastgesteld:
Herziene begroting PPE 2000 (11)
Artikel 1
Artikel 1 van de Verordening van 16 november 2000 van het Productschap Pluimvee en Eieren,
herziene begroting van baten en lasten over 2000 wordt gewijzigd zoals opgenomen in het Besluit van
rekening baten en lasten 2000 van 14 juni 2001.
Artikel 2
Deze verordening wordt vergezeld van de in artikel 1 bedoelde gegevens, afgekondigd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Zij treedt in werking op de eerste dag na publicatie en werkt
terug tot 1 januari 2000.
Voor het Bestuur
Rijswijk 14 juni 2001

R.J. Tazelaar
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
10 januari 2002.
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Productschap Vee en Vlees

PW5

Verordening Herziene begroting 2000 (3)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft, gelet op artikel 11 g van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie, ter vergadering van 13 juni 2001 de navolgende verordening vastgesteld:
Herziene begroting PVV 2000 (3)

Artikel 1
Artikel 1 van de Verordening van 8 november 2000 van het Productschap Vee en Vlees,
herziene begroting van baten en lasten over 2000 wordt gewijzigd zoals opgenomen in het Besluit van
rekening baten en lasten 2000 van 13 juni 2001.

Artikel 2
Deze verordening wordt vergezeld van de in artikel 1 bedoelde gegevens, afgekondigd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Zij treedt in werking op de eerste dag na publicatie en werkt
terug tot 1 januari 2000.

Voor het Bestuur
Rijswijk 13 juni 2001

R.J. Tazelaar
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
10 januari 2002.
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