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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
S OCIAAL-ECONOME CHE RAAD
Bestuurssamenstelling
Bedruikchup voor de Groothandel in Bloemkwekekerijprodukten

Voor het resterende deel van de zittingsperiode 1Januari 200 1 - 3 1 december 2002 is de heer
G. Mastenbroek door de Dienstenbond CNV benoemd in het bestuur van het bedrijfschap.

Openbare kennisgeving
Samenstelling bestuur en samenstelling commissies van het Productschap Dranken i.o.

De secretaris van de 3estuurskamer van de SociaaLEconomische Raad maakt bekend dat de
Bestuurskamer het voornemen heeft om, in verband met de inwerkingtreding van het Instellingsbesluit
Productschap Dranken per 1 juli 2002, 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 bestuur van het Productschap Dranken, alsmede van
- de Commissie voor frisdranken en waters;
- de Commissie voor bier;
- de Commissie voor gedistilleerd;
- de Commissie voor slijters
van het productschap voor de op 1juli 2002 aanvangende zittingsperiode.
Belanghebbenden, die in verband met deze voornemens commentaar wensen te leveren, wordt verzocht
hun opmerkingen uiterlijk 10 mei 2002 schriftelijk in te dienen bij de secretaris van de Bestuurskamer,
Postbus 90405,2509 LK Den Haag.
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Verorden ingen blad Bedrijfsorganisatie
-

BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw
HPA 11 Wijziging 1 Vmwdening HPA Vezelvlas en -hennep

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel Ivan de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen, de artikelen 91597en 98 van
de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 18 en 25 van de Instellingcverordening
akkerbouwproductschappen 1997, in aanmerking nemende Verordening (EG) nr. 1673/2000
van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector vezelvlas en -hennep (PbEG L 193), gehoord de Commissie Vlas, op
8 november 2001 de volgende verordening vastgesteld.
Artikel I
A
Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

a.

aan het eerste lid wordt toegevoegd: Op verzoek van een bedrijf dan wel groep van
bedrijven kan het hoofdproductschap de toegewezen hoeveelheid verlagen.

b.

aan het tweede lid van artikel 7 wordt toegevoegd: jaarlijks bij bestuursbesluit.

B
Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:
a. in het eerste lid wordt de zinsnede “gelijk aan het bedrag van het voorschot verhoogd
met 10% en ook overigens is voldaan aan” vervangen door: overeenkomstig;
b. aan het tweede lid wordt toegevoegd: Vanaf 1 januari 2002 worden zekerheden gesteld
in euro.

C
Artikel 13 wordt vervangen door:
“Artikel 13

De bestuursbesluiten, bedoeld in artikel 7, tweede en vierde lid, worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treden daags na publicatie in werking, tenzij het
desbetreffende besluit anders bepaalt.”
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Artikel II
Deze verordening treedt in werking daags na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met I juli 2001.
Den Haag, 8 november 2001
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
R.J.M. ten Berge
secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
25 maart 2002 nr. TRCJY2001/16119.

TOELICHTING
Met de Raadcverordeningen (EG)
nr. 1672/200en 1673/2OOOzijn de voorwaarden voor het
verkrijgen van steun voor de teelt en verwerking van vlas- en hennepstro, bestemd voor de
vezelproductie, ingrijpend gewijzigd.
Door de Raad rijn voor iedere lidstaat Gegarandeerde Nationale Hoeveelheden (GNH's)
vastgesteld voor lange vlasvezels enerzijds en voor korte vlasvezels en hennepvezels anderzijds. Het is mogelijk om hoeveelheden van de ene hoeveelheid naar het andere over te hevelen.
De GNH's voor korte vlasvezels en hennepvezels zijn niet meer van toepassing vanaf het
verkoopseizoen 2006/2007,omdat dan de steun voor de productie van deze vezels vervalt.
Voor Nederland is de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid (GNH) voor korte vlasvezels en
hennepvezels vastgesteld op 5.550 ton. Deze hoeveelheid moet door het hoofdproductschap, voor het eerst voor 1 januari 2002 en vervolgens jaarlijks, over de producenten van
korte vlasvezels en hennepvezels worden verdeeld. Het hoofdproductschapzal dit doen bij
bestuursbesluit na raadpleging van het betrokken bedrijfsleven (onderdeel A, sub b). Bij het
vaststellen van het besluit wordt rekening gehouden met de geoogste oppervlakten vlas en
hennep en de raming van de opbrengst en de kwaliteit van de oogst.
De Commissie beraadt zich momenteel over aanpassing van het systeem van zekerheidsstelling in die zin dat de zekerheid niet langer gekoppeld wordt aan de geproduceerde hoeveelheid vezels, maar aan de toegewezen hoeveelheid vezels per verwerker. Omdat thans
nog niet geheel vaststaat hoe deze aanpassing vorm zal krijgen, is ervoor gekozen ten algemene te bepalen dat zekerheidsstelling dient te geschieden overeenkomstig het gestelde in
de EG-verordeningen (onderdeel B sub a). Wel is voorzien dat, indien de toegewezen hoeveelheid - en daarmee d e te stellen zekerheid - hoger is dan de hoeveelheid die naar verwachting daadwerkelijk geproduceerd zal worden, verzocht kan worden om verlaging van de
toegewezen hoeveelheid (onderdeel A sub a).
Onderdeel B sub b ten slotte vloeit voort uit de invoering met ingang van 1 januari 2002 van
de euro .
Den Haag, 8 november 2001
J .H.M. Kienhuis
voorzitter

R.J.M. ten Berge
secrctaris
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Productschap V e e en Vlees
P W 11 Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden Vleesindustrie ( P W) 2002
Het bestuur v a n h e t Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet o p artikel 1 I van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-1
op 12 september 2001 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
1 . onderneming:

de onderneming, of dat gedeelte van de onderneming, waarin
bedrijfsmatig de
navolgende werkzaamheden plaatsvinden:
het slachten van dieren (met uitzondering van pluimvee, wild en
konijnen);
versnijden of anderszins bewerken van geslachte dieren (met
uitzondering van pluimvee, wild en konijnen);
bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten;
verhandelen van vlees o f ongesmolten dierlijke vetten;
met uitzondering van ondernemingen waarin darmen of andere , niet
voor menselijke consumptie bestemde, organen worden verhandeld of
be- of verwerkt;

2. ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersonen welke een Onderneming in stand
houdt.

3. sociale aangelegenheden: de sociale aspecten van de te bevorderen professionele
bedrijfsvoering, onderzoek op sociaal terrein, alsmede bijdragen
op het terrein van arbeidsmarktvoorzieningen.

4. productschap:

Productschap Vee en Vlees.

5. commissie:

commissie ex 88a Wet op de Bedrijfsorganisatie voor de
Vleesindustrie.

Artikel 2

I . Er is een fonds welke middelen beheert ter financiering dan wel medefinanciering van
projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.

2. Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten van een bij ondernemingen geheven
bectemmingsheffing van h e t productschap met betrekking t o t sociale aangelegenheden.
3. Het saldo van het fonds mag nimmer meer dan 8 250.000 bedragen.
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Artikel 3

1. H e t bestuur van het productschap kan, o p voordracht van de commissie, subsidie
verlenen t e n behoeve van projecten verband houdende met sociale aangelegenheden.

2. Het bestuur van het productschap kan aan de subsidie voorwaarden verbinden. Terzake is
d e A l g e m e n e Wet Bestuursrecht van toepassing.
3. Het bestuur van het productschap sluit met degenen die de subsidie genieten een
overeenkomst waarin de uit te voeren activiteiten worden bepaald en de bekostiging
w o r d t geregeld.
4. Het bestuur van het productschap houdt toezicht op de uitvoering van de activiteiten en
de besteding van de verstrekte middelen.

Artikel 4
Het bestuur kan, onder het stellen van voorwaarden, de commissie mandateren om namens
het bestuur een of meer van de in artikel 3 genoemde bevoegdheden uit t e oefenen.

Artikel 5
1 . Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Fonds Sociale Aangelegenheden
Vleesindustrie (PVV] 2002’.

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

R.J. Tazelaar
voorzit ter

S.B.M. Jongerius
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
21 maart 2002.

TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE VERORDENING FONDS SOCIALE AANGELEGENHEDEN
VLEESINDUSTRIE (PVV) 2002
Deze verordening strekt ertoe een fonds te vormen t e n behoeve van de bedrijfsgenoten in de
vleesindustrie op het terrein van sociale aangelegenheden. De sociale partners in de
vleesindustrie wensen te komen t o t een publiekrechtelijk instrumentarium o m ten bate van
de gehele branche een aantal zaken t e stimuleren ter ondersteuning van het overheidcbeleid
en ter vormgeving van de eigen verantwoordelijkheid van de branche. Enerzijds begeeft het
fonds zich niet in die zaken die door sociale partners adequaat zijn geregeld in CAO‘S,
anderzijds is h e t dienstig free-ridersgedrag t e voorkomen.
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Het fonds zal geldmiddelen bijeenbrengen voor de navolgende aangelegenheden:
a. bevordering van de professionele bedrijfsvoering
0
scholingsprogramma's
o voorlichtingsprogramma's
o kwaliteit van de arbeid
o arbeidsomstandigheden

b. onderzoek op sociaal terrein
e algemene branche basisgegevens en kengetallen
0
branchevergelijkend onderzoek
0
strategisch verkennend onderzoek
o modernisering arbeidsverhoudingen
c. arbeidsmarktvoorzieningen
0
vakopleiding
0
scholing
Dit fonds wordt nieuw ingesteld en kent dus geen voorgangers, althans niet bij het
productschap.
De inzet van het publieke instrumentarium is noodzakelijk om een ieder bij deze collectieve
belangen t e betrekken. Oplossingen via private middelen zijn niet sluitend. Het is van
collectief belang dat professionele bedrijfsvoering wordt doorgevoerd op het terrein van
voedselveiligheid en hygiëne; dit vergt veel scholing en voorlichting. De te subsidiëren
projecten ondersteunen daarbij de overheidsverantwoordelijkheid voor voedcelveiligheid.
Kwaliteit van de arbeid en arbeidsomctandigheid zijn van groot belang om de instroom van
mensen in de WAO t e beperken. Ook hier ondersteunen de projecten het overheidsbeleid om
WAO-instroom t e beperken. De vleesindustrie kent veel moeilijk te vervullen vacatures
arbeidsmarktzaken en onderzoek daarnaar zijn dan ook belangrijk.
De subsidieverlening ten behoeve van projecten zal worden beheerst door de Algemene Wet
Bestuursrecht, de algemene subsidievoorwaarden van het PVV, alsmede de spelregels
neergelegd in de brief van de SER dd. 27 mei 1999 inzake bestemmingsheffingen in relatie
tot CAû-fondsen, alsmede het 'Besluit beleidsregelc subsidieverstrekking' van de SER.
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