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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
Productschap Vee en Vlees
Ontwerpverordening tol wijziging van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 (20024
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 93, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie alsmede de artikelen 10,
12, 1 3 en 14 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-1

OP

vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel I
De Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1, lid 1, vervallen de onderdelen 25. en 29.
B. In artikel 1, lid 1, wordt onderdeel 28. vervangen door:
28. koppel :

een groep slachtvarkens die afkomstig is van één herkornstbedrijf en op hetzelfde tijdstip ter slacht wordt aangeboden.

C. Titel 3 "Het levend circuit" (artikelen 3 t o t e n met 161, vervalt.
D. Artikel 38 wordt vervangen door:

De be- of verwerker is verplicht, overeenkomstig de daarbij gegeven aanwijzingen,
de aangewezen personen en de daartoe bevoegde ambtenaren alle gevorderde
medewerking t e verlenen ten behoeve van de uitvoering van het bij of krachtens
deze verordening bepaalde.

E. Artikel 4 1 a vervalt.
F. Artikel 41 b, lid 1 wordt vervangen door:

i.

Op overtreding door de be- of verwerker van het bepaalde bij of krachtens

. artikel 17,18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 3 7 a en 38 worden tevens tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

Artikel I1

1.

Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening t o t wijziging van de
Verordening slachting en weging slachtvarkens 19 8 7 (2002-1).
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2.

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar
afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

voorzitter
secretaris

TOELICHTING O P DE VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING
SLACHTING EN WEGING SLACHTVARKENS 1987 (2002-1)

Als gevolg van d e gewijzigde handelsstructuur in de varkenssector, wordt nog slechts door
een klein aantal varkenshouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om varkens op basis
van het individueel vaststelde levend gewicht te verkopen.
Een publiekrechtelijke regeling voor deze vorm van weging en de daaruit voortvloeiende
controle-inspanningen, staat niet meer in verhouding t o t het geringe aantal transacties dat
op deze uitbetalingsbasis plaatsvindt.
In verband hiermee worden de voorschriften voor het individueel wegen van levende varkens
ingetrokken.

Zoetermeer,

voorzitter
secretaris
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Verorden ingenblad Bedrijfsorganisatie
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

RE1

Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000
De Sociaal-Econoinisclie Raad;
Gelet op artikel 2 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het verzoek van 3 februari 1999 van de Stichting van de Arbeid;
Gehoord de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars;
Besluit:

Artikel 1 - Definities
1. In dit besluit worden overgenomen de begripsbepalingen van het vrijstellingsbesluit als
bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000).
2. In dit besluit wordt voorts verstaan onder:
a. wet:
Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000;
b. vrijstellingsbesluit:
vrijstellingsbesluit als bedoeld in artikel 13, derde lid, van
de wet;
c. Vereniging:
Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen;
d. Verbond:
Verbond van Verzekeraars
Sociaal-Economische Raad.
e. raad:
Artikel 2 - Bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000
1. Er is een bemiddelingsinstantie inzake liet vrijsteIlingsbesIuit van de wet.
2. De bemiddelingsinstantie is genaamd bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.
3 , De beniiddelingsiiistantie wordt hierna aangeduid als bemiddelaar.

Artikel 3 - Taak
1. De bemiddelaar heeft tot taak te bemiddelen in geschillen in het kader van verzoeken van
ondernemingen aan bedrijfstakpensioenfondsen om toepassing van het vrijstellingsbesluit,
welke geschillen betrekking kunnen hebben op:
a. toepassing van regels voor de meting van de beleggingsperfonnance;
b. toepassing van de rekenregels inzake verzekeringstechnische aangelegenheden.
2. Bij de uitvoering van deze taak wordt de bemiddelaar voor elk van de in het eerste lid
genoemde beleidsgebieden bijgestaan door twee adviseurs. Voor elk beleidsgebied wordt
één-adviseur benoemd op voordracht van de Vereniging en één adviseur op voordracht van
het Verbond.
3. De bemiddelaar wordt voorts bijgestaan door een secretariaat. Dit secretariaat berust bij de
raad.
Artikel 4 - Benoeming en ontslag
1. De bemiddelaar wordt benoemd en ontslagen door het Dagelijks Bestuur van de raad,
Benoeming en ontslag behoeven de goedkeuring van de Stichting van de Arbeid.
2. De bemiddelaar heeft geen dienstverband met enig natuurlijk of rechtspersoon die
betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van dit besluit, noch met een van de bij
een geschil als bedoeld in artikel 3 , eerste lid, betrokken partijen, en legt aan geen van
dezen verantwoording af.
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Artikel 5 - Werkwiize
1. Elke bemiddeling wordt ingeleid door een daartoe strekkend, bij voorkeur gezamenlijk,
schriftelijk verzoek van een onderneming of bedrijfstakpensioenfonds in verband met een
besluit of voorgenomen besluit van laatstgenoemde inzake vrij stelling.
2. De bemiddelaar vraagt partijen de gegevens die hij nodig heeft.
3 . Hij ziet erop toe dat, behoudens bijzondere omstandigheden, partijen in het bezit komen
van d e stukken die in het kader van zijn bemiddeling te zijner kennis zijn gekomen.
4. De bemiddelaar hoort partijen gezamenlijk zowel ais afzonderlijk zo dikwijls als hij dit
nodig acht. Hij nodigt hen daartoe tijdig uit.
5. De bemiddelaar doet gelijktijdig en in beider aanwezigheid een voorstel aan partijen. Hij
stelt hen in de gelegenheid zich daarover in eigen kring te beraden. Hij is bevoegd zijn
voorstel zo dikwijk te wijzigen als hem in verband met het verloop van zijn
bemiddeling spoging geraden voorkomt.
6 . Aanvaarding van een voorstel door beide partijen verplicht hen terzake van het voorgelegde
geschil af te zien van een beroep op de daartoe bevoegde rechter.
7. Van het ter hoorzitting verhandelde wordt een verslag opgemaakt, dat aan partijen wordt
toegezonden.
8. Indien niet binnen tien weken na dagtekening van een verzoek als bedoeld in het eerste lid
van dit artikel een voorstel tot bemiddeling door beide partijen is aanvaard, staakt de
bemiddelaar zijn poging. Hij doet daarvan onverwijld mededeling aan partijen. Hij is
bevoegd deze mededeling vergezeld te doen gaan van een advies over de wijze waarop het
geschil zou kunnen worden beslecht.
9. Op voorstel van de bemiddelaar dan wel van een of beide partijen en met instemming van
laatstgenoemden kan de termijn van het vorige lid met ten hoogste vier weken worden
verlengd.
10. De bemiddelaar kan nadere regels stellen inzake zijn werkwijze.
Artikel 6 - Verslaglegging
1. Jaarlijks vóór 1 juni brengt de bemiddelaar verslag uit van zijn werkzaamheden aan de raad,
de Stichting van de Arbeid, de Vereniging en het Verbond.
2. Behalve aan de werkzaamheden, voortvloeiende uit de in artikel 3 omschreven taak, kan
daarin ook aandacht worden besteed aan:
- de regels inzake de werkwijze bedoeld in artikel 5, tiende lid;
- eventuele tekortkomingen in het vrijstellingsbesluit voor zover deze betrekking hebben
op de in artikel 3, eerste lid, onder a en b, bedoelde beleidsgebieden.
Artikel 7 - Vergoedingen en kosten I eigen bijdrage
1. De bemiddelaar en de adviseurs, bedoeld in artikel 3, genieten voor hun werkzaamheden
een vergoeding. De hoogte daarvan wordt door de raad vastgesteld op de voet van de
Verordening vergoedingen van leden van de raad, het dagelijks bestuur en de commissies
2002.
2. De kosten van het secretariaat worden bepaald op de voet van integrale kostprijsberekening.
3. Afrekening van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, arsmede van de kosten, bedoelde
in het tweede lid, vindt plaats met de Vereniging en het Verbond. Voor de kosten van het
secretariaat geschiedt zulks na verloop van een nader vast te stellen periode.
4. De raad kan partijen, bedoeld in artikel 5 , een kostenvergoeding opleggen. Het in dit lid
bepaalde vindt geen toepassing dan nadat een door hem terzake op te stellen regeling is
vastgesteld en ter kennis van belanghebbenden is gebracht onderscheidenlijk openbaar is
gemaakt,
De
door de raad ontvangen kostenvergoedingen worden in mindering gebracht op de
5.
afrekening, bedoeld in het derde lid.
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Artikel 8 -Wijziging en intrekking
De raad gaat niet over tot wijziging of intrekking van dit besluit dan nadat daarover de Stichting
van de Arbeid, de Vereniging en het Verbond zijn gehoord.
Artikel 9 - Intrekking Besluit bemiddelaar vrijstellingsregeling Wet bpf
Het Besluit bemiddelaar vrijstellingsregeling Wet bpf wordt ingetrokken.
Artikel 10 - Publicatie
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de
Staatscourant.
Artikel 11 - Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst.
Artikel 12 - Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.

Den Haag, 15 februari 2002
H.H.F. Wijffels
voorzitter

N.C.M. van Niekerk
algemeen secretaris
Toelichting

Algemeen

Dit besluit strekt tot vervanging van het Besluit bemiddelaar vrijstellingsregeling Wet bpf van
lójuni 2000, in werking getreden per 1 maart 2001 bij besluit van 22 februari 2001 van de
voorzitter van de raad. Deze vervanging is noodzakelijk doordat per 1 januari 2001 het wettelijk
kader aan het evengenoemde besluit van lójuni 2000 is komen te ontbreken. Op 1januari 2001
namelijk zijn in werking getreden de Wet van 21 december 2000, houdende een nieuwe regeling
voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000, Stb. 2000,628), alsmede het besluit van 2 1 december 2000,
houdende regels met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder een
bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling van de verplichte deelname aan een
bedrijfstakpensioenfonds verleent, intrekt en kan intrekken (Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000,
Stb. 2000, 633). Evengenoemde wet en bestuit zijn in de plaats getreden van de oude Wet
betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Wet van 17 maart 1949,
laatstelijk gewijzigd Stb. 1999, 580), en de daarbij behorende vrijstellingsregeling waarop het
bestaande besluit van I6juni 2000 is gebaseerd.
De wijzigingen in het nieuwe raadsbesluit blijven beperkt tot hetgeen hierboven is vermeld. Zij
zijn formeel-technisch van aard en laten de inhoud van zowel het bestaande besluit als de in het
reglement neergelegde regels omtrent de werkwijze van de bemiddelaar geheel intact.
De vrijstellingsgronden zoals deze thans zijn opgenomen in het vrijstellingsbesluit, zijn in 1997
in de Stichting van de Arbeid ontwikkeld in overleg met de koepels van pensioenfondsen en
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verzekeraars, Gesignaleerd is daarbij dat in het bijzonder bij de toepassing van de regeis voor de
meting van de beleggingsperforiiiaiice alsmede de rekenregels voor de vaststelling van de
actuariële en financiële gelijkwaardigheid en eventueel verzekeringstechiiisch nadeel., tussen
partijen gesclii Ilen kunnen ontstaan. Dergelijke gesc.hillen zullen uiteindelijk aan de rechter
moeten kunnen worden voorgelegd, maar voordat daartoe wordt overgegaan kan een
beiiiiddelingsfase onnodige juridische geschillen wellic.ht voorkomen (zeeffunctie). Omdat
bestmnde bemiddelaars op pcnsioen- en verzekeringsterrein (Ombudsmaii
Levciisvci-zckeringeii, OmbLidciiiaii Pensioenen) cn dc toczichtlioiidcndc instantie (Peiisioeii- eii
'Verzekeriiigskarner) om iiiteeiilopende redenen niet de aaiigewezcn instanties zi-in, zoli daartoe
een iiieuwc iiistniitie in tiet leven riioeteri worden geroepen.
Tcgcn deze achtergrond heeft de Stichting van de Arbeid bij brief van 3 februari 1999 (nr. S.A
99.02.63 7 K!JS) de Sociaal-Economische Raad (SER), gelet op diens positie en taakstelling iri
het algemeen e n o p pensioenterrein in het bijzonder. verzocht de mogelijkheden tot instelling
van een bemiddelaar nader te onderzoeken en zo mogelijk tot implementatie over te gaan.
Het besluit is ver\ olgens in overleg met de Stichting \. an de Arbeid, de Vereniging kan
Bedrijfspensioenfondsen e n liet Verbond van verzekeraars opgesteld en strekt tot instelling \an
een bemiddelingsinstantie.
Kern van liet besliiit is dat er een onafliankcli.jkc bcmiddclingsiiist.antic is i n de persoon \:a11 de
hemiddeln.as die op g c m cnkclc wijze een directe band heelt met de betrokken
bcla.ngciini.gariis~tiel;iiucli niet betrokken partijen. Teneinde te bereiken dat dczc zic.h wel iii
voldoeiidc matc in de bemiddeling kunncri hcrkcniicn, wordt de beniiddelaar per deelgebied
bijgestaan door twee vaste advisem, van wie 6th wordt voorgcdragcn door dc Vereniging van
Bedrijfstakpeiicioenfondsen en één door het Verbond van Verzekeraars. Bij de bemiddeling
voor geschillen inzake beleggingsperforniance zijn op die manier andere personen betrokken
dan bij de bemiddeling voor verzekeriiigsteclinisclie zaken. Op deze wijze is de bemiddelaar
steeds verzekerd vaii een deskundig en betrokken advies.
Gebruikmaking van de diensten van de bemiddelaar geschiedt op vrijwillige basis. Het besluit
en de daarin opgenomen regeling hebben geen berpliclit karakter. Wel wordt erban uitgegaan
dat alle betrokken organisaties hun medewerking verlenen aan het bevorderen van het gebruik
niakeii van de regeling.

Het i s wenselijk dat lwec jaar na inwcrhingtrcdirig van dc regeling dc daariii opyeiiomeii
hei 11i d d e 1ings p roc ed u re wordt geëvalu e e d . Daarbij bvorden de bev iiid iiigeii van de bem i ddc 1air
zelf, zoals nccrgclegd i i i Lijli jaarlijks ver\lug, hehhkc-n.
Ar likelsgewij s
Artikel 3
Uit artikel 3 volgt dat de bemiddelaar tot taak heeft te bemiddelen in geschillen in het kader van
verzoeken van ondernemingen aan bedrijfstakpensioeiifondsen om vrijstelling van deelneming
in liet bedrijfstakpensioenfonds. Het geschil kan betrekking hebben op de toepassing van regels
voor de meting van de beleggingcperformance (a) dan wel op dc tocpacsing vaii rekenregels
inmke verzekeringstechnische aangelegenheden jb). Oiiidat beleggingen eii
ver~ekeriricstcclinicc.hezaken zeer verscliillende aangelegeiihedeii zijn, zal deskiindighcid op
beide terreinen n i e t v8a.k in 6&ripci-won vcrcnigd zijn. Voor het goed kunnen verviilleii vaii een
beiiiiddeliiigsrul is d i t e r vaii helang da.t dc bctrokkcn parîijcn cn bclaiiglict~beiicleiivertrotiwcn
hcbbcii in kil de ona~iarikeli.jI\lieiciv a n dc: bcniiddc1aa.r CI'I~ i i i diens wi-jze oordeel. Per deellei-rein
laat de bcniiddelaar zich daai-om bijstaan door twee adv-isciirs, van wic céii wordt t)eiioeiiid op
voordracht van dt: Vereniging van ~cdrijrstakpcnsiocrifondccncii kkn op voordracht van het
Verbond van Verzekeraars.
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De bemiddelaar wordt voorts bijgestaan door een secretariaat. Dit secretariaat berust bij het
secretariaat van de SER. Op deze wijze kan mede inhoud worden gegeven aan de
signaleringsfiinctie van de SER op pensioengebied.

Artikel 4
Dit artikel regelt de benoeming en ontslag van de bemiddelaar. Gekozen is voor het Dagelijks
Bestuur van de SER als het terzake bevoegde orgaan met een goedkeuringsrecht voor de
Stichting van de Arbeid. Verlangd wordt daarbij dat de bemiddelaar geen dienstverband heeft
met enige (rechts)persoon betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van dit besluit, noch
met partijen betrokken bij een geschil. Dit om enige vorm van belangenverstrengeling te
Voorkomen. Anderzijds bepaalt lid 2 dat de bemiddelaar aan geen van deze partijen
verantwoording verschuldigd is, zulks met het oog op een onafhankelijk oordeel.
Artikel 5
Artikel 5 bevat op hoofdlijnen de werkwijze van de bemiddelaar. Deze kan indien dat wenselijk
wordt geacht terzake nadere regels stellen.
Een bemiddelingsprocedure vangt aan met een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van een
van beide partijen ofvan beide partijen gezamenlijk. De tekst geeft aan dat een gezamenlijk
verzoek de voorkeur verdient omdat dan beide partijen zich op voorhand in zekere zin aan de
bemiddeling hebben gecommitteerd en de kans op een succesvol resultaat het grootst is. Het kan
daarbij zowel gaan om een reeds genomen besluit van het bedrijfstakpensioenfonds als om een
voorgenomen besluit.
De bemiddelingsprocedure omvat een scliriftelijke gegevensuitwisseling en hoorzittingen en
dient in de regel binnen tien weken te zijn afgerond door aanvaarding van partijen van het
voorstel van de bemiddelaar. Wordt binnen deze termijn het voorstel niet aanvaard dan staakt de
bemiddelaar zijn bemiddelingspoging en volstaat hij met een mededeling hierover aan partijen.
Deze mededeling kan vergezeld gaan van een advies over de wijze waarop het geschil zou
kunnen worden beslecht. Dit advies kan een rol spelen in een eventuele gerechtelijke
vervolgprocedure.
Wordt een voorstel van de bemiddelaar wel door beide partijen aanvaard dan zien zij met
betrekking tot het voorgelegde geschil daarmee af van een eventueel beroep op de rechter.
Aldus zal de bemiddelaar een belangrijke zeeffunctie kunnen vervullen en wordt een onnodige
belasting van de rechterlijke macht voorkomen.
Artikel 6
De bemiddelaar dient jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden uit te brengen aan de SER
en de Stichting van de Arbeid als formeel betrokken partijen bij de benoeming en ontslag,
alsmede aan de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars
als betrokken pensioenkoepels. In het verslag besteedt de bemiddelaar zonodig ook aandacht
aan de praktische hanteerbaarheid van de bemiddelingsprocedure en eventuele tekortkomingen
in het vrijstellingsbesluit voor zover deze laatste betrekking hebben op beleggingstechnische of
verzekeringstechnische aangelegenheden.
De bevindingen van de bemiddelaar kunnen voor de genoemde organisaties aanleiding zijn tot
het initieren van wijzigingen in de geschillenprocedure dan wel tot het uitbrengen van adviezen
over de inhoud van het vrijstellingsbesluit aan de betrokken bewindslieden.
Artikel 7
Artikel 7 bevat een regeling terzake van de vergoediiig van de bemiddelaar en zin adviseurs. De
hoogte daarvan zal zijn gebaseerd op de Verordening vergoedingen van leden van de raad, het
dagelijks bestuur en de commissies 2002 van de raad.
Daarnaast bepaalt artikel 7 dat de kosten hiervan alsmede de kosten van het secretariaat in
rekening zullen worden gebracht bij de betrokken pensioenkoepels, te weten de Vereniging van
Bedrijfstakpensiuenfondsen en het Verbond van Verzekeraars. Voor de kosten van het
secretariaat zal dit pas na enige tijd kunnen geschieden, namelijk nadat de nodige ervaring is
opgedaan met betrekking tot het werkelijke tijdsbeslag.
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Artikel 7 houdt voorts de mogelijkheid van een eigen-bijdrageregeling in ter beperking van de
kosten voor de pensioenkoepels.
Den Haag, 15 februari 2002

H.H.F. Wijffels
voorzitter

N.C.M, van Niekerk
algemeen secretaris

BEDRIJF SLICHAMEN
Productschap Pluimvee en Eieren
PPE I I

Verordening tot wijziging van de verordening Tuchtrechtspraak Produktschap voor Piuimvee
en Eieren in verbund mef de invoering van de euro
Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 8 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 7 998-1,

op 13 december 2001 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 'i
De verordening Tuchtrechtspraak Produktschap voor Pluimvee en Eieren wordt als volgt
gewijzigd:
A. In artikel 17, eerste lid, wordt het bedrag van "f300,-" gewijzigd in: € t 35,--.
B. In artikel 21, eerste lid, wordt het bedrag van "f500,-" gewijzigd in: -E 225,--.

Artikel 2
1 . Deze verordening kan worden aangehaald ais "Verordening tot wijziging van de
verordening Tuchtrechtspraak Produktschap voor Pluimvee en Eieren in verband m e t de
invoering van de euro".

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug t o t 1 januari 2002.
Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar
voorzitter

S.B.M. Jongerjus
secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
10 januari 2002 nr.TRCJZ/2001/17978 en door de Minister van Justitie bij beschikking van
28 januari 2002 nr. 5 146100/02/6.
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TOELICHTING BIJ DE VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING
TUCHTRECHTSPRAAK PRODUKTSCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN IN VERBAND MET
DE INVOERfNG VAN DE EURO
Als gevolg van d e invoering van de euro wordt met ingang van 1 januari 2002 de wet- en
regelgeving met guldenverwijzingen en gutdenbedragen omgezet in eurobedragen.
Om het gehele proces overzichtelijk t e houden zijn zoveel mogelijk wijzigingen in één
wijzigingsverordening ondergebracht. Voorts is gekeken naar het traject van goedkeuring die
onderhavige verordening moet doorlopen. Onderhavige verordening behoeft goedkeuring van
het ministerie van LNV en het ministerie van Justitie.
Bij de omrekening is uitgegaan van een 1 op 1 omrekening (1 euro = f 2,20371 I, waarbij het
resultaat naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van 5 euro.

Productschap Vee en Vlees
P W6

Verordening tot wijziging van de Verordening Tuchtrechtspraak Produhchap voor Vee en
Vlees in vërbcnd met de invoering van de euro
Het est uur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikei 8 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 19994,
op 5 2 decernbvr 2001 vastgesteld de navolgende

VERQRDENING
Artikel 1
De verordening Tuchtrechtspraak Produktschap voor Vee en Vlees wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 17, eerste lid, wordt het bedrag van "1'300,-"
gewijzigd in: € 135,--.

B. In

artikel 2 1, eerste lid, wordt het bedrag van "f500,-"
gewijzigd in: € 225,--.

Artikel 2
1 . Deze verordening kan worden aangehaald ais "Verordening tot wijziging van de
Verordening Tuchtrechtspraak Produktschap voor Vee en Vlees in verband met de
invoering van de euro".

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug t o t 1 januari 2002.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
10 januari 2002 nr. TRCJZ/2001/18016 en door de Minister van Justitie bij beschikking van
28 januari 2002 nr. 5146100/02/6.
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TOELICHTING BIJ DE VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING
TUCHTRECi-iTSPRAAK PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES IN VERBAND MET DE
INVOERING VAN DE EURO
Als gevolg v a n de invoering van de euro word met ingang van 1 januari 2002 de wet- en
regelgeving met guldenverwijzingen en guldenbedragen omgezet in eurobedragen.
Om het gehele proces overzichtelijk t e houden zijn zoveel mogelijk wijzigingen in één
wijzigingsverordening ondergebracht. Voorts is gekeken naar het traject van goedkeuring die
onderhavige verordening moet doorlopen. Onderhavige verordening behoeft goedkeuring van
het ministerie van LNV en het ministerie van Justitie.
Bij de Omrekening is uitgegaan van een 1 op 1 omrekening (1 euro = f 2,203711, waarbij h e t
resultaat naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van 5 euro.

Produktschap voor Zuivel

PZ 4

Zuivelverordening Heflng Fonds melkveehouderij 2002
Verordening van het Productschap Zuivel van 21 november 2001, houdende vaststelling
bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds melkveehouderij voor het jaar 2002
(Zuivelverordening Heffing Fonds melkveehouderij 2002)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van ,de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de
Insteliingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
Artikel i
In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 1953,
Terminologie, met dien verstande dat wordt verstaan onder:
melk

:

in Nederland gewonnen melk;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van
een of meer melkveehouders en terzake betalingen aan de
desbetreff ende me1kveehouders verricht.

Artikel 2
Melkveehouders zijn ten behoeve van het Fonds melkveehouderij aan het productschap een
heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk
geleverde hoeveelheden melk van € 0,03per 100 kg melk. De inning en afdracht van deze
heffing vindt plaats door de ontvanger van melk.
Artikel 3
Met het oog o p de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing zijn de ontvangers van
melk aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen van melkveehouders
ontvangen hoeveelheden melk van E 0,03 per 100 kg melk.
Artikel 4
Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderij-zuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die
op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde boter,
consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten, t e n behoeve van het
Fonds melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03per 100 kg
meik.
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Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. Indien h e t 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 6
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivetverordening Heffing Fonds melkveehouderij 2002.
Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg
voorzitter
F. Beekman
secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 februari 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij mede namens de
Minister van Economische Zaken bij beschikking van 3 1 januari 2002, nr. TRCJZ/2001/16786.

TOELICHTING
Algemeen
Met deze verordening wordt de heffing Fonds melkveehouderij voor 2002 vastgesteld.
Doelstelling en effecten
De opbrengst v a n d e heffing komt ten goede aan het Fonds melkveehouderij van het
productschap. Uit dit fonds wocden het praktijkonderzoek, proef- en demonstratieprojecten en
normalisatieactiviteiten ten behoeve van de melkveehouderij gefinancierd. Het gaat daarbij o m
onderzoek en ontwikkeling in het belang van de gehele melkveehouderijsector. De resultaten van
het onderzoek worden openbaar gemaakt. De Commissie Melkveehouderij van h e t productschap
stelt vast welk onderzoek wordt gefinancierd. De commissie heeft een meerjarenvisie ontwikkeld
met de titel 'Onderzoeksvisie Melkveehouderij 1999-2002'. Deze visie bevat de
onderzoekstherna's waarbinnen het onderzoek de komende jaren zal plaatsvinden en de prioriteit
die door de commissie aan deze thema's is toegekend.
De activiteiten worden in het bijzonder uitgevoerd door het Praktijkonderzoek Veehouderij te
Lelystad en de daaraan verbonden regionale proefbedrijven.

Noodzaak van een productscbapsveroràening
Onderzoek en ontwikkeling voor een sector die bestaat uit een groot aantal kleine
ondernemingen i s alleen mogelijk als een collectieve aanpak wordt gevolgd. Alle melkveehouders
profiteren van de door het productschap gefinancierde activiteiten en betalen mee. Op grond
hiervan is gekozen voor collectieve financiering op basis van een productschapsheffing.

Uitvoerhgs- en ban dhavingsapecten

De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de heffing komen voor rekening van het
productschap.
Structuur van de heffing
De heffing Fonds melkveehouderij is een heffing van € 0,03per 100 k g melk die
melkveehouders zijn verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en aan een ontvanger van
melk (Zuivelfabriek of een handelaar in melk) geleverde melk. De Nederlandse zuivelsector telt
ca. 27.000 melkveehouders en ca. 30 ontvangers van melk. Uit efficiencyoverwegingen vindt de
inning en afdracht van de heffing aan het productschap door de ontvangers van melk plaats.
De heffing is ook verschuldigd over melk die door boerderij-zuivelbereiders en kleinschalige
zuivelfabrieken op het bedrijf wordt gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en
afgeleverde boter, consurnptiemelk, consumptiemelkproducten en kaas. De heffing wordt
uitsluitend opgelegd over de in Nederland geproduceerde hoeveelheden me1k.
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HG tafief

T a K d e h e f f i n r i c gelijk aan het tarief van 2001 (ti. 0,071, met dien verstande dat een
afronding n a a r beneden op eurocenten heeft plaatsgevonden. De opbrengst wordt voor 2002
begroot op € 3.235.000.
De heffing Fonds melkveehouderij is in de begroting van het productschap opgenomen onder de
hoofdfunctie p r o d u c t en dienst, functie melkveehouderij.
Algemeen en sectoraal belang
Financiering van onderzoek e n ontwikkeling ten behoeve van de melkveehouderijsector zou
zonder deze heffing niet mogelijk zijn. Het gefinancierde onderzoek reikt melkveehouders
praktische oplossingen voor verschillende bedrijfstechnische en -economische e n
maatschappelijke problemen (productveiligheid, -kwaliteit, dierwelzijn en -gezondheid,
diervoeding en milieu].

S teunm elding
De heffing fonds melkveehouderij en de daaruit gefinancierde activiteiten zijn door de Europese
Commissie goedgekeurd bjj beschikking van 4 februari 1 9 9 8 (steunmaatregel nr. N 669/97).
Artikelsge wgze toelichting
Artikel 1
De heffing w o r d t uitsluitend opgelegd over in Nederland geproduceerde hoeveelheden melk.
Artikel 2
Aan melkveehouders wordt een heffing opgelegd over de op hun bedrijf gewonnen en geleverde
hoeveelheden melk. De hoogre van de heffing bedraagt E 0,03per 100 kg melk.
Artikel 3
De inning e n afdracht van de heffing aan het Productschap Zuivel vindt uit overwegingen van
efficiency plaats door de ontvangers van melk (zuivelfabrieken en handelaren in melk). De
Nederlandse zuivetsector telt ca. 27.000 melkveehouders en ca. 30 ontvangers van melk.
Artikel 4
De heffing is tevens verschuldigd over melk die door de kleinschalige zuivelfabrieken en
boerderij-zuivelbereiders op hun bedrijf is gewonnen en wordt verwerkt t o t boter,
consumptiemel k, consumptiemelkproducten, kaas en andere producten. De grondstag voor de
heffing is de hoeveelheid verwerkte melk.

Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg
voorzitter

F. Beekman
secretaris
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PZ 5

Zuivelverordening Heffingen boerderij-zuivelbereiders 2002
Verordening van h e t Productschap Zuivel van 2 1 november 2001, houdende vaststelling van de
a a n boerderij-zuivelbereiders op t e leggen heffingen voor het jaar 2002 (Zuivelverordening
Heffingen boerderij-zuivel bereiders 2002)
Het b e s t u u r v a n h e t Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de
Instellingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 1958,
Terminologie.
Artikel 2
Boerderij-zuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en
verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk,
consumptiemelkproducten en kaas aan het productschap een administratieve heffing
Verschuldigd van € 0,12 per 1 0 0 kg melk;
Artikel 3
a. Boerderij-zuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en
verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2002 t o t en met 3 1 maart
2002 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kaas
ten behoeve van het Fonds bevordering afzet boerderij-zuivelproducten aan h e t productschap
een h e f f i n g verschuldigd van € 0,22 per 100 kg melk;
b. Boerderij-zuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en
verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2002 t o t en m e t 31 december
2002 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemel kproducten en kaas
t e n behoeve van het Fonds bevordering afzet boerderij-zuivelproducten a a n het productschap
een heffing verschuldigd van € 0,20 per 100 k g melk;
Artikel 4
Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is niet van toepassing op melk ingevoerd uit andere lidstaten
van de Europese Unie.
Artikel 5
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 tot en met 1 Januari 2002.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening H e f f h g e n boerderij-zuivelbereiders
2002.
Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg
voorzitter

F. Beelunan
secretaris

Goedgekeiird door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van

7 februari 2002 en door de Ministcr van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij mede namens de
Minister van Economische Zaken bij beschikking van 3 1 januari 2002, nr. TRCJZ/2001/16801.
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TOELICHTING
Algemeen
Met deze verordening worden de aan boerderij-zuivelbereiders op te leggen heffingen voor 2 0 0 2
Vastgesteld.
De heffingen boerderij-zuivelbereiders bestaan uit een administratieve heffing (artikel 2) en een
promotieheffing (artikel 3).
De heffingen worden uitsluitend opgelegd over de in Nederland geproduceerde hoeveelheden
melk (artikel 4).
Doelstelling en effecten
De opbrengst v a n de administratieve heffing dient ter financiering van de bestuurs- en
apparaatskosten van het productschap
De opbrengst v a n de promotieheffing komt t e n goede aan het Fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten van het productschap. Dit fonds heeft t o t doel h e t bevorderen van d e afzet van
boerderij-zuivelproducten (kaas, boter, consumptiemelk en consumptiemelkproducten) in
Nederland door het maken van reclame, het voeren van publiciteit, het onderhouden van public
relations e n het geven van voorlichting door middel van de op die terreinen beschikbare
hulpmiddelen en media. De activiteiten worden uitgevoerd door het Nederlands Zuivelbureau.
Een gezamenlijke aanpak maakt een effectieve besteding van de middelen mogelijk.

Noodzaak van een productschapsverordening
Gezien het specifieke, ambachtelijke karakter van de boerderij-zuivelbereiding bestaat in deze
kring behoefte aan afzonderlijke promotieactiviteiten ten behoeve van deze sector. Alle boerderijzuivelbereiders profiteren van de door het productschap gefinancierde activiteiten en betalen
mee. Op g r o n d hiervan is gekozen voor collectieve financiering op basis van een
productschapcheffing.
Uitvoerings- en handha vingsapecten
De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de heffingen komen voor rekening van het
productschap.
Structuur van d e heffingen
De heffingen zijn verschuldigd door boerderij-zuivelbereiders over meik verwerkt in door hen
geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten
en kaas. De Nederlandse zuivelsector t e l t ca. 600 boerderij-zuivelbereiderc.
De administratieve heffing is gelijk aan die op door zuivelfabrieken verwerkte mek, € 0,12.
Het tarief van de promotieheffing wordt ten opzichte van 2001 (fl. 0,49of € 0,22)per 1 april
2002 met t w e e eurocent verlaagd. Deze verlaging vindt per 1 april 2002 plaats daar het
administratieve jaar voor boerderij-zuivelbereiders loopt van 1 april t o t en met 31 maart.
De opbrengst van de administratieve heffing wordt voor 2002 begroot op € 98.000. De
opbrengst van de promotieheffing OP e 163.0UO.De promotieheffing boerderij-zuivelbereiders is
i n de begroting van het productschap opgenomen onder de hoofdfunctie markt, promotie
boerderij-zuivelproducten.
Aígemeen en sectoraal belang
De generieke promotie van boerderij-zuivelproducten zou zonder deze heffing niet mogelijk zijn
aangezien kleine ondernemingen dergelijke promotieactiviteiten niet zelf kunnen financieren. De
gefinancierde activiteiten dragen bij aan en positief imago van deze kleinschalige bedrijfstak.
Steunmeiding
De heffingen boerderij-zuivelbereiders e n de daaruit gefinancierde activiteiten voor de promotie
van boerderij-zuivelproducten zijn door de Europese Commissie goedgekeurd bij beschikking van
21 januari 1998 (steunmaatregel nr. N 605196).

Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg
voorzitter

F. Beekman
secretaris
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PZ 6

Zuivelverordening HefJing a f etbevordering zuivel 2002
Verordening van het Productschap Zuivel van 2 1 november 2001, houdende vaststelling
bestemmingsheffing ten behoeve van de afzetbevordering van zuivel voor het jaar 2002
(Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2002)
Het bestuur v a n het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de
Instellingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening w o r d t gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 7 958,
Terminologie.
Artikel 2
1. Ondernemers van zuivelfabrieken zijn aan het productschap over de door hen ontvangen
hoeveelheden melk met een vetgehalte van meer dan 0,1% in eenheden groter dan 1 liter een
heffing verschuldigd van E 0,05per 100 k g melk.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ondernemers van zuivelfabrieken
a. de daar vermelde heffing niet verschuidigd over de hoeveelheden door hen omvangen
melk, w a a r v a n zij ten genoegen van het productschap aantonen, dar daarover die heffing
reeds a a n h e t productschap is betaald;

b. de daar vermetde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen
melk, waarvan t e n genoegen van het productschap wordt aangetoond dat deze zijn
ingevoerd uit een andere lidstaat van de Europese Unie.
Artikel 3
Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de door hen gewonnen en t o t boter, consumptiemelk,
consumptiemelkproducten of kaas verwerkte melk een heffing verschuldigd van € 0,05per 1 O0
kg melk.
Artikel 4
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 I januari 2002.
Artikel 5
Deze verordening w o r d t aangehaald als Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2002.
Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg
voorzitter

F. Beekman
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 februari 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij mede namens de
Minister van Economische Zaken bij beschikking van 3 1 januari 2002, nr. TRCJZ/2001/16798.

16

TOELICHTING
Algemeen
De uitgaven t e n behoeve van de promotie van melk en zuivelproducten worden sinds 2001
gefinancierd uit d e opbrengst van enkele specifieke heffingen voor de afzetbevordering van
boter, consumptiemelk, kaas en boerderij-zuivelproducten en uit de opbrengst van een algemene
promotieheffing: de heffing afzetbevordering zuivel.

Deze laatste h e f f i n g k w a m in 2001 t o t stand nadat het productschap zich intensief op de
toekomst v a n d e collectieve promotieactiviteiten had beraden. Dit beraad heeft t o t de conclusie
geleid d a t h e t a c c e n t van de promorieactiviteiten verschoven wordt van de huidige vooral
productgerichte aanpak naar een meer generieke aanpak. Hiermee samenhangend ligt
financiering via e e n heffing op melkaanvoer in plaats van op productie voor de hand.
In 2 0 0 2 w o r d t deze ontwikkeling voortgezet zodat de specifieke heffingen voor de
afzetbevordering van boter, consumptiemelk en kaas kunnen komen t e veivallen. De heffing
afzetbevordering w o r d t per 1 januari 2002 als gevolg hiervan verhoogd van 8 0,032 (fl. 0,071
naar € 0,05p e r 100 k g melk.
Doelstellingen en effecten
De opbrengst v a n d e heffing afzetbevordering zuivel dient ter financiering van de in 2 0 0 0
gestarte public relations activiteiten van het Nederlands Zuivelbureau, die t o t doel hebben
zuivelproducten in Nederland zodanig t e positioneren dat de consument zuivel gezond,
betrouwbaar en op verantwoorde wijze geproduceerd acht.
Een gezamenlijke aanpak maakt een effectieve besteding van de middelen mogelijk.
No0 draak van een produc tschaps verordening
Gezien d e generieke benadering van het product zuivel en het belang van deze activiteiten voor
de gehele sector a c h t het zuivelbedrijfsleven financiering door middel van een
bestemmingsheffing van het productschap het aangewezen middel o m bovenstaande doelstelling
t e bereiken. Een gezamenlijke aanpak via public relations activiteiten van het Nederlands
Zuivelbureau v o o r k o m t versnippering van middelen en activiteiten die dreigt bij een private
aanpak van d e ondernemingen.

Uitvo erings- en handba vingsaspec fen
De uitvoerings- e n handhavingsaspecten van de heffing komen voor rekening van het
productschap.
Structuur van de heffing
De heffing afzetbevordering zuivel is een heffing van € 0,05per 100 k g meik die ondernemers
van zuivelfabrieken zijn verschuldigd over de op hun bedrijf ontvangen melk (artikel 2, lid 1). De
Nederlandse zuivelsector telt ca. 15 ondernemingen met ca. 70 zuivelfabrieken.
Teneinde dubbele h e f f i n g in de verschillende stadia van verwerking t e voorkomen zijn de
zuivelfabrieken geen heffing verschuldigd indien w o r d t aangetoond dat de heffing reeds is
betaald (artikel 2, lid 2, onder a). De heffing wordt uitsluitend opgelegd over de in Nederland
geproduceerde hoeveelheden melk (artikel 2, lid 2, onder b).
De heffing is o o k verschuldigd over melk die door kleinschalige zuivelfabrieken op het bedrijf
wordt gewonnen e n verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde boter, consumptiemelk,
consumptiemelkproducten en kaas (artikel 3).

De opbrengst van d e heffing wordt voor 2002 begroot op 8 5.350.000. De heffing is in de
begroting van h e t productschap opgenomen onder de hoofdfunctie markt: functie promotie.
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Algemeen belang en sectoraal belang
De generieke p u b l i c relations activiteiten van het Nederlands Zuivelbureau zouden zonder de
financiering door deze heffing niet mogelijk zijn. De gefinancierde activiteiten dragen bij aan een
positief imago van belangrijke economische sectoren als de melkveehouderij en de
zuivelindustrie.
Steunmelding
De heffingen van het productschap en de daaruit gefinancierde activiteiten ten behoeve van de
promotie v o m zuivelproducten zijn door de Europese Commissie goedgekeurd bij beschikking van
21 januari 1998 (steunmaatregel N 605/96).

Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg
voorzitter

F. Beekman
secretaris

PZ 7

Verordening tot wyziging (4 van de Zuivelverordening 2000, Vaststellingfrequentie en
beoordeling resultaten kwaliteitsonderzoek
Verordening v a n het Productschap Zuivel van 21 november 2001 t o t wijziging ( 1 ) van de
Zuivelverordening 2000, Vaststelling frequentie en beoordeling resultaten kwaliteitsonderzoek
(Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, 31 december 1999, 75)
Het bestuur van h e t Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie alsmede op artikel 5, lid 1, van de
Instellingcverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:

Artikel I
De Zuivelverordening 2000, Vaststelling frequentie en beoordeling resultaten
kwaliteitsonderzoek wordt gewijzigd als volgt:
A
Artikel 4, lid 1, w o r d t vervangen door:

Artikel 4, lid '1
Per bemonsteringsperiode worden twee monsters boerderijmelk bestemd voor het
kwaliteitsonderzoek. Afhankelijk van het resultaat van de krachtens artikel 8 van de
Zuivelverordening 2000, Uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit, samenstelling en gewicht
uitgevoerde bepalingen, worden aan de melk waarop de betreffende monsters betrekking
hebben, kortingspunten toegekend met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen. Het
aantal kortingspunten hangt af van de mate waarin de melk afwijkend is en van de relatieve
zwaarte welke aan die afwijking wordt toegekend. Het totaal aantal kortingspunten dat o p deze
wijze aan de melk w o r d t toegekend, vormt d e basis voor de kwaliteitsuitbetaling van de totale
melkleverantie in de desbetreffende bemonsteringsperiode.
De korting bedraagt 0,45eurocent (£ 0,0045) per kg melk per punt.

B
Artikel 4, lid 3, w o r d t vervangen door:
Artikel 4, lid 3
In afwijking van h e t in lid 1 bepaalde wordt t e n aanzien van het resultaat van het onderzoek op
de aanwezigheid v a n melkvreemde bacteriegroeiremmende stoffen een korting opgelegd van 23
eurocent I£ 0,231 per k g melk van de leverantie waarin de melkvreemde bacteriegroeiremmende
stoffen zijn aangetoond.
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Artikel II

,

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug t o t 1 januari 2002.
Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg
voorzitter

F. Beekman
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 februari 2002.

TOELICHTING

In de Zuivelverordening 2000, Vaststelling frequentie en beoordeling resultaten
kwaliteitsonderzoek wordt voorgeschreven met welke frequentie bepaatde kwaliteitsonderzoeken
van boerderijmel k dienen t e worden verricht. Tevens bevat deze verordening de
kwaliteitsnormen en de op te leggen korting, indien een norm wordt overschreden.
Wanneer een leverantie van boerderijmelk niet aan de kwaliteitsnormen voldoet, worden één of
meer kortingspunten toegekend. De korting bedraagt één cent per kg melk per punt over de
totale hoeveelheid boerderijmelk die door een melkveehouder in de betrokken uitbetalingsperiode
(één kalendermaand) wordt geleverd. Voor de aanwezigheid van melkvreemde
bacteriegroeiremmende stoffen geldt echter een korting van 50 cent per kg melk van de
leverantie waarin deze stoffen zijn aangetoond.
Deze wijziging per 1 januari 2002 is noodzakelijk vanwege de overgang van de gulden naar de
euro. De omrekenkoers voor Nederland is op 1 januari 1999 vastgesteld op 2,20371. Volgens
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 1 7 juni 1 9 9 7 betreffende de
invoering van de euro geldt als hoofdregel dat afronding geschiedt op de dichtstbijzijnde cent.
Het afrondingcverschil bij kleine bedragen heeft een relatief belangrijk effect. Op grond van de
nota "Omrekeningen en afrondingen tussen gulden en euro" van het Nationaal Forum voor de
introductie van d e euro is het in een dergelijk geval toegestaan o m af te wijken van de
hoofdregel van artikel 5 van Verordening (EG)nr. 1103/97 van de Raad. Omrekening van de
korting, genoemd in artikel 4, eerste lid ( 7 cent /2,20371 = 0,4538 eurocent) resulteert in een
bedrag van 0,45 eurocent (€ 0,0045) per kg melk per punt.
Omrekening van de korting voor de aanwezigheid van melkvreemde bacteriegroeiremmende
stoffen ( 5 0 c e n t / 2,20371 = 22,6890 eurocent) resulteert in een bedrag van 23 eurocent
(£ 0,231 per kg melk.

Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg
voorzitter

F. Beekman
secretaris
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Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel
HBD I

Verordening begroting 2002
Het bestuur van het Hoofdbednjfschap Detailhandel, gelet op artikel 119 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,
besluit vast te stellen de navolgende verordening.

Artikel 1
De begroting van baten en lasten van het HoofdbedrijfschapDetailhandel voor 2002 is als volgt:
Markt

Bestuur

2002

Product en ciiensi

Arbeid

Algemeen belang

Baten
Heffingen
Diensten aan derden
Vergoeding opgedragen taken
Rente
5 . Overige baten

I.
2.
3.
4.

O

O

853.560
1.070.752

853.560
338.623

I

iasten
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

'

Voorzitter en personeelskosten
Reis-/verblijf- en represeniariekosren
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Vergaderingen organdcommissies
Subsidies
Diensten door derden
Gemeenschappelijke voonieningiafdeiing
Overige lasten en onvoorzien

-398.625
264.690

11.831.832
264.690

8.965.767

O
O
O
25 1.029

637.708

o

119.795
3.841
390.933
90.534
51 2.771
5.026.993
1.372.508
454

559.875
182.162

I 5.745.484

2.782.897

Totale lasten

O l
15.745.4841

2.782.897

Saldo baten en lasten

-1.724.650

-1.724.650

Reservers 01/01
Reserves 31/12

12.347.149
10.622.499

12.458.424
10.733.774

U

o

161.989

228.354

90.756

I .o71.536

374.972

I
1.693.968

1.094.290
92.161
186.443
463.164
133.412

1.166.236

o

O
O
O

I

4.534.622
240.681
190.284
1.103.368
282.029
512.771
6.910.713
i.ag5.234

1.460.746

O
O

I

9.2 16.796

294.855
5.401

??.?25

o

O

112.941
8.168
0
282.403

112.067
3.312

85.880

o
799.697

O
O
13.614
20.603

o

O

332.819
110.043
U

708.624
134.642
4.538

1.689.101 1

1.256.992

I

10. Inteme overboekingen
O I

O/

I

9.216.796 I

O
128.744
128.744

O1

799.697

I

o
- 1 32.351
-132.351

Artikel 2
Deze verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 4
Deze Verordening wordt aangehaald als Verordening begroting 2002.

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
7 februari 2002.
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1.689.1Ui I

o
-95.094
-95.994

O I

1.256.992

O
-11.674
-1 1.674

Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken

ALC 1

Verordening wijziging Begroting 2000
Verordening van h e t Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken t o t vaststelling van de
wijziging v a n de begroting van baten en lasten over 2000.
Het bestuur van h e t : Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken.
Gelet op artikel 1 19; van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
De begroting van baten en lasten van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken
over 2000 w o r d t als volgt:
P

__iq

Bestuur

Baten
1. Heffingen
2. Restributies
3. Diensten aan derden
4. Rente
5. Vergoeding
opgedragen taken
6. Niet bestede subsidies
7. Overige baten

Totaal van de k t e n ,
Lasten
1. Voorzitter/personeelskosten
2. Reis-,verblijf- en repr.kosten
3. Huisvest ingskosten
4. Bureaukosten
5. Vergaderkosten
6. Subsidies
7. Diensten door derden
8. Overige [asten

474.1 22

----

%educt
?n
jienst

-Slgemeen

Arbeid

445.487

----

---_

38.585

14.053

91.762

____

8.573

Warkt

"--_
8.573

468.1 07
255.196
18.534
5.900
16.985
23.767
7.829
90.31 5

255.196
18.534
5.900
16.985
23.767

----

90.31 5
90.574

50t -270
* _ _ _

601 270

104.530

82.886

-1-33.1 6 4
242.270

4-34.85 6
422.943

-I 7.625

209.106

388.087

89.361

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking m e t ingang van 1 januari 2000.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening wijziging Begroting 2000.

Schiedam, 27 november 2001

B.A.H.van Zweden
voorzitter
C.A.W. Ultee
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 februari 2002.
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96.986

Bosschap

BOS I

Besluit v a n het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel I van de Verordening
Bosschap bestrijding dennenscheerder 1996

Het bestuur van het Bosschap,
gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 1996,
d.d. 18 december 1996

BESLUIT:
Artikel 1

Er worden geen gemeenten, bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding
dennenscheerder 1996 aangewezen.
Artikel 2
Het besluit van 7 december 2000 wordt ingetrokken.
Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.
Zeist, 8 feb&

2002

P.J.J.M. Mangelmans
voorzitter
R.M.W .J. Nas

secretaris
BOS 2

Besluit van het bestuur van het Bosschnp ter uirvoep.iFrg van artikel I van de Vemrdening
Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 1Y96

Het bestuur van het Bosschap,
gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix
1996, d.d. 18 december 1996

BESLUIT:
Artikel 1
Er worden geen gemeenten, bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap ter bestrijding
bestrijding insectenplagen in Picea en Larix I996 aangewezen.
ArtikeI 2

Het besluit van 7 december 2000 wordt ingetrokken.
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Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.
Zeist, 8 februari 2002
P.J.J.M. Mangelmans
voorzitter

R.M.W.J. Nas
secretaris
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap
KZO I

Besluit begroting van buten en lasten 2002
Het bestuur van de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap,
Overwegende, dat het ontwerp van een begroting van baten en Lasten voor het tijdvak van
1 januari 2002 tot en met 31 december 2002,overeenkomstig het bepaalde bij art. 16, lid 1,
van het instellingsbesluit Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap is toegezonden aan het
HoofdbedrijfschapAmbachten en het Hoofdbedrijfschap Detailhandef en
Gelet op art. 119 van de Wet op de bedrijfsorganisatie heeft besloten vast te stellen de
volgende begroting:
Artikel 1

De begroting van baten en lasten van de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap voor het
tijdvak 1januari 2002 tot en met 31 december 2002 is als volgt:
Begroting

Hoofdfunctie Markt

t

Reguliere begroting
BATEN
1. Bijdragen hoofdbedrijfschappen
2. Rente
3. Overige baten

1.024.513

Totale baten

1.036.598

6.866
5.219

LASTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

584.981
29.268
88.432
119.836
48.9D5
159.504
5.672

Voorzitter en personeelskosten
Reis-, verblijf- en representatiekosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Vergaderingen
Diensten door derden
Overige lasten en onvoorrien

1.036.598

Totale lasten
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Hoofdfunctie Markt

Begroting

Saldo baten en lasten reguliere begroting

O

Reserves 01/01/2002
Reserves 31/12/2002

O
O

Reorganisatie RMK

€

BATEN
1. Bijdrage hoofdbedrijfschappen

331.449

LASTEN
1. Kosten reorganisatie RMK-bureau

331.449

Saldo baten en lasten Reorganisatiekosten

O

Artikel 2
Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bednjforganisatie.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1januari 2002.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit begroting van baten en lasten 2002.

Den Haag, 13 september 2001

J.P.J. Lagrand
voorzitter
B.I. van der Burg
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
7 februari 2002.
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