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Mededelingen blad Bedrijfsorganisatie
SOCIAAL-ECONOMISCHERAAD

Openbare kennisgeving

bestuurssamens feElingg en commissiesanzenstelking
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
- de Commissie Schoenmakerij
- de Commissie Kappersbedrijf
van het Hoofdbedrijfschap Ambachten voor de op 15 augustus 2002 aanvangende
zittingsperiode; van
- het Productschap Pluimvee en Eieren
voor de op 1 september 2002 aanvangende zittingsperiode; van
- het Bedrijfschap Schilders- en Aherkingsbedrijf
voor de op 1 oktober 2002 aanvangende zittingsperiode; en van
het Produktschap Zuivel
voor de op 15 oktober 2002 aanvangende zittingsperiode.
De secretaris van de Bestuurskamer maakt voorts bekend dat de Bestuurskamer het
voornemen heeft om, aansluitend op de inwerkingtreding van het Instellingsbesluit
Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, 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 Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, alsmede van
de Commissie pootaardappelen
- de Commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen
- de Commissie bloemkwekerijproducten
- de Commissie groenten en fmit
van het hoofdbedrijfschap.
Belanghebbenden, die in verband met deze voornemens commentaar wensen te leveren,
wordt verzocht hun opmerkingen uiterlijk 17 mei 2002 schriftelijk in te dienen bij de
secretaris van de Bestuurskamer, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag.
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BEDRIJFSLICHAMEN

Produktschap Margarine, Vetten en Oliën
Ontwerp-Wû- Verordening 2002, Eetbare oliën en vetten
Het bestuur van het Produktschap Margarine, Vetten en Oliën heeft, gelet op artikel 93 van de
Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 5 van de Instellingsverordening Produktschap
Margarine, Vetten en Oliën, op.. . .. .... ... ........ .. vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
spijsoliën en spijsvetten :

de voor rechtstreekse aflevering aan consumenten en
bereidplaatsen voor het bakken of frituren van levensmiddelen
bestemde waren, die bij 20UC vloeibaar respectievelijk vast
zijn en die bestaan uit triglyceriden van vetzuren van dierlijke
of plantaardige oorsprong, en die afhankelijk van hun oorsprong
geringe hoeveelheden van mono- en diglyceriden en andere
lipiden, zoals fosfatiden, onverzeepbare bestanddelen en vrije
vetzuren kunnen bevatten. Aan deze producten kunnen worden
toegevoegd: aroma’s, specerijen, andere kruidachtige planten,
extracten en distillaten van specerijen,

Verordening 136/66

Verordening No. 136/66/EEG van de Raad van 22 september
1966, houdende de totstandbrenging van een
geineenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en
vetten (PB EG. 1966, L 172)

:

Artikel 2
Het is verboden spijsoliën en spijsvetten af te leveren of ter aflevering voorhanden te hebben,
welke andere smaakgevende bestanddelen bevatten dan
- specerijen, andere kruidachtige planten,
- extracten en distillaten van specerijen, van andere kruidachtige planten, van citrusvruchten,

Artikel 3
1.

Het is verboden spijsoliën en spijsvetten af te leveren of ter afievering voorhanden te
hebben, welke niet voldoen aan de in het volgende lid vermelde hoedanigheidseisen.

2.

a.

Spijsoliën en spijsvetten moeten in vloeibare toestand na roeren homogeen en helder
ZI] n
Geraffineerde spijsoliën mogen een zuurgetal bezitten, uitgedrukt in mg. KOWg olie,
van ten hoogste 0,6.
I

b.
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c.
d.
e.
f.

g.

h.

Olijfolie, verkregen bij de eerste persing, mag een zuurgetal bezitten, uitgedrukt in
mg. KOWg olie, van ten hoogste 6,6.
Ongeraffineerde spijsoliën, andere dan olijfolie, mogen een zuurgetal bezitten,
uitgedrukt in mg. KOWg olie, van ten hoogste 4,O.
Bij mengsels van geraffineerde spijsoliën en spijsoliën verkregen bij de eerste persing
kan liet hoogste zuurgetal worden aangehouden voor de totaliteit van het mengsel.
SpiJsoliëii en spijsvetten mogen geen hoger gehalte aan bij 105 U U C vluchtige stoffen
bevatten dan 0,2% met uitzondering van spijsvetten van dierlijke oorsprong, welke ten
hoogste 0,5% van deze stoffen mogen bevatten.
Spijsoliën en spijsvetten mogcn geen hoger gehalte aan crucazuur en zijn isomeren
bezitten dan 6,5% met dien verstande, dat zij geen hoger gehalte aan erricaztiur mogen
bezitten dan 5% een en ander berekend op het totale gehalte aan vetzuren in de
vetfase.
Olijfolie moet voldoen aan de bij of krachtens Verordening 136/66 vastgestelde
handelsnormen en gebruiksvoorwaarden, waaronder het verbod bepaalde
olijfoliesoorten als spijsolie te verhandelen.

Artikel 4

1.

Het is verboden spijsoliën en spi-jsvetteiiaf te h e r e n o f tcr aflevering voorhaiideii te
hebben, indien op de verpakking andere naaincaanduidingen voorkomen dan die, welke in
overeenstemming zijn met de in de volgende leden gestelde voorschriftcn, onvcrminderd
het recht daarnaast een merk te voeren.

2.

Het woord "olie" of "vet1'dient te worden vermeld, voorafgegaan of gevolgd, hetzij door
een aanduiding van de specifieke aard van de grondstof, e d o f door een aanduiding
betreffende het gebruiksdoel.

3.

Benamingen samengesteld uit het woord "olie" of "vet" en de naani van een dier of plant,
of van een gedeelte van een dier of plant, mogen uitsluitend worden gebezigd voor
spijsoliën resp. spijsvetten, bcrcid uit het dier o f de plant of uit een gedeelte van het dier of
de plant, in die aanduiding vernield.

4.

In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde mogen de benamingen palmolie,
kokosolie of palmpitolie worden gebruikt, niettegenstaande het feit, dat deze waren bij
20°C vast zijn.

5.

Indien een spijsoliesoort of een spijsvetsoort is veresterd of getransformeerd, waardoor de
vetzuursamenstelling of de consistentie is gewijzigd, mag de soortnaam van die spijsolie
respectievelijk van dat spijsvet niet worden gebruikt, tenzij in combinatie met een
aanduiding, waaruit de aard van de bedoelde behandeling blijkt.

6.

Indien een spijsoliesoort of een spijsvetsoort is gearomatiseerd, dient de naamsaanduiding
de aanduiding gearomatiseerd of het specifieke aroma te bevatten.

7.

Naamsaandiiidingen voor de diverse olijfoliesoorten mogen slechts worden gebezigd,
indien deze in overeeiisteinniing zijn niet de bij of krachtens Verordening 136/66
vastgestelde benamingen en dcfinities.

4

Artikel 5

1.

Het is verboden spijsoliën in een hoeveelheid van 10 liter of minder af te leveren of ter
aflevering voorhanden te hebben, anders dan in een verpakking, waarin zich een
hoeveelheid van 0,125 liter, 0,25 liter, 0,5 liter, 0,75 liter, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 5 liter of10
liter spijsolie bevindt, aan welke hoeveelheid het volume der verpakking is aangepast.

2.

Het is verboden spijsvetten in een hoeveelheid van 10 kilogram of minder af te leveren of
ter aflevering voorhanden te hebben, anders dan in een verpakking, waarin zich een
hoeveelheid van 0,125 kg, 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg of 10 kg spijsvet
bevindt.

Artikel 6

Ten aanzien van oliën en vetten, die kennelijk zijn bestemd voor uitvoer, is liet bepaalde in het
Warenwetbesluit Uitvoer van waren van overeenkomstige toepassing.
Het bepaalde in deze verordening is niet van toepassing ten aanzien van spijsoliën en
spijsvetten, die geen andere dan van melk of cacaobonen afkomstige vetstoffen bevatten.
Artikel 7

Het is fabrikanten verboden bak- en braadproducten, als bedoeld in artikel 1, sub 2, van het
Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten, in een hoeveelheid van minder dan 2 kilogram af te
leveren of ter aflevering voorhanden te hebben, anders dan in verpakkingen van 200 of 400
gram.
Artikel 8

Overtredingen van het bepaalde in deze verordening zijn strafbare feiten.
Artikel 9

De in deze verordening gestelde regelen zijn bindend voor de natuurlijke of rechtspersonen, die
ondernemingen drijven, waarvoor het productschap is ingesteld alsmede voor andere natuurlijke
of rechtspersonen, voorzover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig plegen te worden
verricht in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld.
Artikel 10

Deze verordening is niet van toepassing op spijsoliën en spijsvetten, die rechtmatig zijn bereid
of in het verkeer gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat, die
partij is bG de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 11

Deze verordening, die kan worden aangehaald als "WO-verordening 2002, Eetbare oliën en
vetten", treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Per die datum wordt de MVO-verordening 1975, Eetbare Oliën en Vetten ingetrokken.
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TOELICHTING
De huîdige MVO-verordening 1975, Eetbare Oliën en Vetten bevat voor wat betreft spijsolie de
implementatie van het bij de Beneluxbeschikking M(73)29 behorende Reglement eetbare oliën
(verder: Beneluxreglement). Daarnaast bevat de verordening de nationale bepalingen over
spijsvet uit het destijds geldende Oliën- en Vettenbesluit (Warenwet). De implementatie van het
Beneluxreglement is geschied op verzoek van het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne. Teneinde verwarring voor de consument te voorkomen, werd in overleg met
het ministerie ook het vetgedeelte uit het warenwetbesluit in de MVO-verordening
overgenomen. Het warenwetbesluit werd vervolgens ingetrokken overeenkomstig het toen
geldende terugtredingsartikel in de Warenwet.
Voorts bevat de MVO-verordening voorschriften met betrekking tot verpakkingsreeksen en het
toestemmingenregime voor de zgn bak- en braadproducten (“op spijsvet gelijkende waren”).
Door het Comité van Ministers van de Benelux werd - mede op aandringen van de Europese
Commissie - besloten de Beneluxbeschikking met bijbehorend Beneluxreglement aan te passen
aan het geldende EG-recht, met name aan het verbod van kwantitatieve invoerbelemmeringen
tussen de lidstaten, zoals neergelegd in artikel 30 (thans 28) van het EG-verdrag.
De nieuwe Beneluxbeschikking M(99) 12 bevat in het bijbehorende reglement alleen nog enkele
bepalingen over smaakgevende bestanddelen, zuurgetal, vochtgehalte en specifieke
aanduidingen. In de Beneluxbeschikking zelf is een equivalentiebepaling opgenomen, die is
overgeno-men in de onderhavige verordening.
De Benelux-beschikking is op 2 april 1998 onder nummer 98/101/B namens de Benelux door
België in ontwerp genotificeerd in het kader van Richtlijn 8 3 4 89EEG.
De onderhavige verordening beoogt de nieuwe Benelux-bepalingen te implementeren. Hierdoor
vervallen de voorschriften over additieven, etiketteringvoorschriften voor olijfolie, verplichte
vermelding van naam en adres van de fabrikant, de verplichte inhoudsvermelding en het
misleidingsartikel. De meeste van deze voorschriften hebben overigens hun betekenis reeds
verloren door de implementatie in de warenwetgeving van de horizontale EU-wetgeving inzake
additieven en etikettering.
Omdat de nieuwe Benelux-bepalingen voor olijfolie zich beperken tot een maximum-zuurgetal,
zijn overtredingen van de overige in EU-verordeningen opgenomen voorschriften inzake
normen en etikettering van oli.jfolie aangewezen als strafbare feiten.
Tevens is in de onderhavige verordening het toestemmingenregime voor de zogenaamde bak- en
braadproducten niet ineer opgenomen, omdat deze producten niet langer kunnen worden
beschouwd als op spijsvet of spijsolie gelijkende waren, doch als een categorale producten. In
het Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten is een definitie van bak- en braadproducten
opgenomen.

Productschap Tuinbouw
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2001
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der
inkomsten en uitgaven over 2000, met toelichting bij het secretariaat, Louis Pasteurlaan 6 te
Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar vanaf 23 april 2002 verkrijgbaar i s
tegen betaling van de kosten.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 7 mei 2002.
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Verordeni ngenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Diervoeder

PD V 8

Verordening PD V voedervetten I999
H e t Productschap Diervoeder heeft, gelet op de artikelen 9 3 en100 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 3 en 9 van de Instellingsverordening
akkerbouwproductschappen, op 1O november 1 9 9 9 de volgende verordening
vastgesteld.

Artikel 1

1.

H e t is de ondernemer verboden de volgende producten voorhanden en in
voorraad te hebben, t e verwerken in voedervetten of voedermiddelen, of aan
veehouders af t e leveren:
gebruikte frituurvetten, afkomstig van huishoudens;
vetten die vrijkomen bij het schoonmaken van tankwagens;
putvetten, waarmee wordt bedoeld vetten, afkomstig uit vetafscheiders
die niet gescheiden van afvalwaterstromen zijn opgevangen;
vetten die vrijkomen bij h e t schoonmaken van zeeschepen en
kustvaarders, tenzij kan worden aangetoond dat het gaat om vetrestanten,
afkomstig van zeeschepen of kustvaarders, waarin voor menselijke
consumptie geschikte vetten zijn vervoerd die direct m e t gebruikmaking
van bij het losproces betrokken pomp en leiding naar een separate
installatie op de vaste wal worden gepompt en het schoonmaken heeft
plaatsgevonden uitsluitend met water of stoom;
vetten die vrijkomen bij het schoonmaken van binnenvaartschepen en
opslagtanks, tenzij kan worden aangetoond dat het gaat om vetrestanten,
afkomstig van binnenvaartschepen of opslagtanks, waarin voor menselijke
consumptie geschikte vetten zijn vervoerd respectievelijk opgeslagen, het
Schoonmaken heeft plaatsgevonden uitsluitend met water of stoom en de
vetten zijn opgevangen in separate installaties;
vetten die door middel van uitwassing uit gebruikte bleekaarde worden
gewonnen, tenzij aantoonbaar wordt gemaakt dat de normen voor
ongewenste stoffen en producten voor voedermiddelen, als bedoeld in
bijlage IX van Verordening PDV diervoeders 1 9 9 8 niet worden
overschreden.
I

2.

H e t is de ondernemer verboden voedervetten en voedermiddelen, waarin de in
h e t eerste lid bedoelde producten rijn verwerkt, in het verkeer t e brengen, aan
veehouders af t e leveren o f t e vervoederen,

Artikel 2
Het is verboden andere oliën en vetten dan de in artikel 1 genoemde producten t e
verwerken in voedervetten of voedermiddelen, af t e leveren dan wel t e vervoederen,
tenzij ze afkomstig zijn van een onderneming die de kwaliteit ten genoegen van het
productschap waarborgt volgens een erkend kwaliteitssysteem.
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Artikel 3
Overtredingen v a n het bepaalde bij deze verordening worden aangewezen ais strafbare
feiten.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking daags na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

J.H.M. Kienhuis
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
1I april 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
12 maart 2002, nr. TRCJZ/1999/1203.

TOELICHT1NG
Door de Task Force 'Kwaliteit diervoedervetten' van het Productschap Diervoeder,
waarin verschillende deskundigen uit de diervoeder- en vettensector zitting hebben, is
een uitvoerige risico-analyse gemaakt van de diverse vetstromen richting
djervoedersector. De bevindingen van de Task Force zijn neergelegd in een rapport, dat
een uitgangspunt vormt voor een Plan van Aanpak voor een betere kwaliteitsbeheersing
in de voedervetten-sector. Uit de voorlopige analyse is gebleken dat bij bepaalde
vetstromen een potentieel risico van ongewenste contaminatie niet met voldoende
zekerheid is uit t e sluiten. Daarom is in overleg met het Productschap Margarine, Vetten
en Oliën en h e t Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besloten deze
stromen uit voorzorg t e verbieden.
De inzameling van gebruikte frituurvetten in de professionele markt geschiedt door
gespecialiseerde inzamelaars of direct door de vetrecyclingbedrijven. Het gaat hier o m
goed controleerbare stromen. De inzameling van gebruikte frituurvetten afkomstig van
huishoudens, kan onvoldoende worden gevolgd, zodat risico's van ongewenste
toevoegingen niet kunnen worden uitgesloten. Een verwerkingsverbod is derhalve
gewenst totdat deze vetstroom voldoende kan worden beheerst.
Het overgrote deel van de vetten afkomstig uit schoongemaakte tankwagens gaat naar
de afvalverwerkende industrie. De vetten van schoongemaakte tankwagens die verten
vervoeren afkomstig van de levensmiddelen- of diervoederindustrie werden op zeer
beperkte schaal afgezet richting diervoedersector. Omdat het moeilijk is om v a s t t e
stellen of 'het in alle gevallen uitsluitend gaat om restanten uit deze tankwagens, is
besloten om deze vetstroom richting diervoeder geheel t e verbieden.
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Putvetten zijn v e t t e n afkomstig van vetafscheiders die niet gescheiden van
afvalwaterstromen worden opgenomen. Deze vetten kunnen vermengd zijn met allerlei
ongewenste s t o f f e n waaronder schoonmaakmiddelen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn
dat deze v e t t e n in voedervetten worden verwerkt, wordt deze vetstroom
zekerheidshalve uitgezonderd van verwerking in voedervetten.

Na vaststelling van het besluit op 23 juni I999 is door TNO-voeding een risico-analyse
uitgevoerd v a n alle vetsoorten die worden gebruikt: in diervoeder. Uit het onderzoek blijkt
dat voor de drie hoofdstromen (dierlijk vetten, plantaardige vetten en visolie en
gerecycleerde frituurvetten exclusief die van huishoudens) d e risico's beheersbaar zijn
met een adequaat kwaliteitssysteem. Dit systeem moet bestaan uit drie etementen:
0
een Good Manufacturing Practice-systeem op sectorniveau; dit systeem schrijft de
branche o.a. voor wat de juiste handelwijze is voor fysieke scheiding van
productstromen, een transparante administratie en procedures voor monstername;
0
een HACCP-systeem per bedrijf (Hazard Analysis of Critical Control Points); bij dit
systeem s t a a n beheersmaatregeten centraal om contaminatie tijdens processing en
handling t e voorkomen; .
een early warning systeem om snel en adequaat t e kunnen optreden bij een
incidentele contaminatie.
Bij de hoofdctromen dierlijk v e t en plantaardig vet/visolie stelt TNO v a s t dat de meeste
bedrijven
niet
alleen
aan
de
diervoederindustrie,
maar
ook
aan
de
voedingsmiddelenindustrie leveren. Deze bedrijven beschikken reeds over een HACCPsysteem. Dit systeem strekt zich in de meeste gevallen echter niet uit t o t de vetten die
alleen geschi k t zijn voor diervoeder. Bij de derde hoofdstroom, frituurvetten, stelt TNO
vast dat deze bedrijven die alleen aan de diervoederindustrie leveren, niet, beschikken
over een HACCP-systeem. Vooruitlopend op de implementatie van een HACCP-systeem
per bedrijf, hebben de frituurvetrecyclers een Europese gedragscode opgesteld, die per 1
september in werking is getreden. De code is bedoeld o m de veiligheidsrisico's t e
ondervangen.
Voor de reststromen van gerecycleerde oliën en vetten constateert TNO dat h e t
Productschap Diervoeder terecht een aantal van deze stromen op 23 juni 1999 verboden
heeft. TNO s t e l t tevens vast dat nog enkele van deze stromen die onder deze categorie
vallen en niet verboden zijn, de kwaliteit eveneens moeilijk t e beheersen is en het risico
op contaminarie relatief groot is. Het Productschap Diervoeder heeft daarom op basis
van het TNO-onderzoek besloten vetrestanten van schepen en t e verbieden voor gebruik
in diervoeder tenzij aan stricte voorwaarden is voldaan.
Op basis van d e risico-analyse door TNO-voeding is vastgesteld dat van enkele
reststromen van gerecycleerde oliën en vetten die t o t het tijdstip van onderhavig
wijzigingsbesluit niet verboden waren, de kwaliteit moeilijk t e beheersen is en het risico
op contaminatie relatief groot is. Dit betreft in concreto:
bepaalde vetten die vrijkomen bij het schoonmaken van zeeschepen en kustvaarders;
- bepaalde vetten die vrijkomen bij het schoonmaken van binnenvaartschepen en
opslagtanks;
vetten die door middel van uitwassing uit gebruikte bleekaarde worden gewonnen,

-

-
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De gehele z e e - e n kustvaart werkt op basis van FOSFA-voorschriften. Deze dienen om
dierlijke e n plantaardige oliën en vetten die geschikt zijn voor humane consumptie veilig
t e vervoeren. Daartoe beschikken deze schepen over voorzieningen waarmee een
.fysieke s c h e i d i n g wordt aangebracht tussen diverse aan boord zijnde partijen. Wanneer
aan h e t einde van de lossing via hetzelfde leidingsysteem de vetrestanten samen m e t
w a r m w a t e r w o r d e n afgevoerd naar een separate walinstallatie al waar onder stricte
voorwaarden dit restproduct w o r d t verzameld, dan worden hierbij geen risico's
ge'introduceerd e n is het proces beheerst en veilig. Vetten en oliën die hier niet aan
voldoen mogen niet in voedervetten worden verwerkt en mogen ook niet verwerkt in
voedervetten in het verkeer worden gebracht. Het gehele los-/afvoerproces van de
vetrestanten m o e t onder het HACCP-systeem v a n de ontvangende partij worden
gebracht (de walinctallatiel. Uit dit systeem moet duidelijk blijken d a t de risico's ten
aanzien v a n verontreiniging of vermenging worden beheerst. De separate walinstallatie
m a g u i t s l u i t e n d zijn ingericht voor de ontvangst van dierlijke en plantaardige oliën en
vetten en s p o e l w a t e r afkomstig daarvan (géén reinigingsmiddelen!).
V e t t e n af k o m s t j g uit verzameltanks of zogenaamde 'slobtanks' aan boord van schepen
zijn verboden v o o r gebruik in diervoeder.
Oliën en v e t t e n geschikt voor menselijke consumptie w o r d e n vervoerd in
binnenvaartschepen of opgeslagen in tanks die uitsluitend bestemd zijn voor
levensmiddelen. Eisen op het gebied van fysieke scheiding zijn hier dus niet aan d e orde.
V e t t e n en o l i ë n u i t binnenvaartschepen of opslagtanks die niet gespecialiseerd zijn op
Ievensmiddelen mogen niet in voedervetten worden verwerkt en mogen ook niet
verwerkt in voedervetten ' in het verkeer worden gebracht. H e t opslagbedrijf of
vervoerder m o e t beschikken over een HACCP-systeem waaruit blijkt d a t de risico's t e n
aanzien v a n verontreiniging of vermenging m e t ongewenste s t o f f e n w o r d e n beheerst.
Voor h e t overige worden dezelfde voorwaarden gesteld aan de ontvangende partij als bij
de zee- en kustvaart.
Vetten die d o o r middel van uitwassing u i t gebruikte bleekaarde w o r d e n gewonnen,
w o r d e n voorshands verboden omdat vooralsnog niet duidelijk is in w e l k e m a t e hierin
ongewenste s t o f f e n kunnen voorkomen en hoe vervoer en opslag zijn geregeld. Het gaat
hier om een nabehandeling van de bleekaarde door gespecialiseerde be'drijven. Het
verbod geldt n i e t voor stromen waarvoor aantoonbaar w o r d t gemaakt d a t de normen
voor o n g e w e n s t e sfoffen en producten voor voedermiddelen, als bedoeld in bijlage IX
v a n Verordening PDV diervoeders 1998.

Den Haag, 1O november 1999
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
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Productschap Wijn

w4

Verordening W houdende aanvullende begroting jaar 2 002
Verordening v a n h e t Productschap Wijn t o t vaststelfing v a n d e aanvullende begroting van baten en
lasten v o o r 2002.
H e t bestuur van het Productschap Wijn heeft, gelet op artikel 119 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, de volgende verordening vastgesteld.
Besluit:

Artikel 1
D e aanvullende b e g r o t i n g v a n baten e n lasten v a n h e t Productschap W i j n voor het jaar 2002 is als

volgt:
(in euro's)

Totaal
Generaal
Baten
Heffingen
Restitutie heff ingen
Retributies
Diensten aan derden
Rente
Vergoeding opgedragen
taken
Niet bestede subsidies
Overige baten
totaal van de baten

Bestuur

Markt

Product
81 Dienst

3.463.300
1.850.000
182.100 1,045.200
í3.300.000l i3.300.000)
107.200
37.000

Arbeid

Algemeen
belang

46.800

339.200

107.200
37.000

4.500

4.500

312.000

(1.342.aoo1

439.300

439.300

182.700

1.082.200

5 1.300

339.200

Lasten

Personeelskosten
Reis-, verblijf- en
representatiekosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Vergaderkosten
Subsidies
Diensten door derden
Overige lasten

41.700
32.300
76.300
39.500

41.700
32.300
75.800
39.500

1.944.000
800

466.800
800

181.600

905.100

51.300

339.200

subtotaal lasten

2.573.900

1.096.200

782,100

905.100

5 I . 300

339.200

2.573.900

1.096.200

182.100

905.100

5 I. 300

339.200

500

Interne overboekingen
totaal van de lasten

Resultaat

Stand van de reserves
Reserve O 1/O1

Reserve 31I1 2

(2.261.900) (2.439.000)

-

177.100

1.646.200
687.700
(615.700) (1.757.300)

-

-

964.500
1.141.600
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-

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking m e t ingang van 1 april 2002.

Artikel 4
Dete verordening wordt aangehaald als Verordening W houdende aanvullende begroting 2002.

's-Gravenliage, 6 maart 2002
Voor het bestuur:

J.H.M. Kienhuis
voorzitter
W.F. de Graaf
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamcr van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
1 1 april 2002.

W5

Verordening W rru~vtallende.finLincieringsheSJinswijn j a m 2002

Verordening van het Productschap Wijn van 6 maart 2002, houdende regels ter zake van de
aan de onder het Productschap Wijn ressorterende ondernemers op te leggen aanvullende
heffing voor het jaar 2002 (VerordeningW aanvutlende financieringsheffing wijn jaar 2002).
Het bestuur van het Productschap Wijn;
Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid en 126, eerste en vierde lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 12 van de Instellingcverordening
akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:

5 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap
secretaris
ondernemer
wijn

: Productschap Wijn;
: secretaris van het productschap;
: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het productschap is ingesteld en die wijn invoert dan
'
wel uitslaat in de zin van de Wet op de accijns;
: stille wijn, mousserende wijn, parelwijn, likeurwijn en gearomatiseerde wijn van verse druiven, zoals aangeduid onder de GNcodes 2204 en 2205,ook indien hieraan naderhand de alcohol
geheel of gedeeltelijk is onttrokken (GN-code 2202 90 1O).
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5 2 Heffing
Artikel 2
De ondernemer is voor het jaar 2002 verplicht voor wijn een heffing te betalen ten bedrage van

0,53euro per hf. terzake van de invoer dan wel de uitslag in de zin van de Wet op de accijns.

1. In de gevallen waarin op basis van de Wet op de accijns teruggaaf wordt verleend van op

wijn geheven accijns, wordt op verzoek van de ondernemer teruggaaf van de heffing
verleend die ter zake is geheven.
2. De Ondernemer dient door middel van een teruggaafbeschikking van de douane voor de
accijns zijn recht op teruggaaf van de heffing aan te tonen.

Artikel 4
De heffing bedoeld in artikel 2 is bestemd voor de aanvulling van de reserves van het
productschap met het oog op zijn activiteiten ten behoeve van de sector wijn.
Artikel 5
I. De ondernemer is verplicht door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan
het productschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de
heffing, bedoeld in artikel 2.
2.

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

3.

De ondernemer is eveneens verplicht een opgavenformulier in te sturen indien in de
betrokken maand geen wijn in de handel is gebracht.

Artikel 6
1.

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

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

3.

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

4. De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of
namens het productschap van de in artikel 5 bedoelde opgave.
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Artikel 7
1.

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

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

3. Indien het productschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het
tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
hefíing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening
worden gebracht.
Artikel 8
Het ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedrag wordt betaald uiterlijk op de
achtste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is
gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum,
Artikel 9
Het productschap kan besluiten nota's van minder dan 50 euro samen te voegen tot
verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.
Artikel 10
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald,
kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening
worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht
ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie.
Artikel 11
1.

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

2.

Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het
productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de Onderneming,
waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie
van het (hoofd)productschap of aan leden of plaatsvervangende leden daarvan of aan
derden worden overgelegd, tenzij de betreffende onderneming hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend.
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5 3 Slotbepalingen
Artikel 12
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel i3
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W aanvullende financieringshemng
wijn jaar 2002.
Den Haag, 6 maart 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
W.F. de Graaf
secretaris

Goedgekeurd door de Bestiiurskarner van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
11 april 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
26 maart 2002 nr. TRCJZ/2002/4240.
TOELICHTING
Doel van de heffing
Met deze.verordening wordt een aanvullende financieringsheffing voor 2002 Vastgesteld.
De opbrengst van deze heffing is bestemd voor de aanvulling van de financiële reserves van
het productschap. Uit hoofde van de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 van de
Sociaal-Economische Raad dienen de te verwachten uitgaven van het productschap in
beginsel gefinancierd te worden uit de heffingsinkomsten. Daarenboven mogen tot op zekere
hoogten reserves aangehouden worden voor tegenvallende inkomsten of onverwachte
uitgaven.
De reserves dienen aangevuld te worden nu het productschap ter uitvoering van de uitspraak
van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 3 oktober 2001 (Mrs. AWB 99/64 en
AWB 99/645) een deel van de heffing aan de bedrijfsgenoten die vanaf november 1998
bezwaar hebben gemaakt, moet terugbetalen. Daartoe dient het tarief van de
financieringsheffing tijdelijk te worden verhoogd, namelijk totdat de reserves, gegeven de extra
uitgaven, het gewenste niveau wederom hebben bereikt.
Aangezien het bestuur het niet wenselijk acht het tekort van de reserves in één jaar aan te
vullen, heeft het bestuur besloten de noodzakelijk geachte extra-hefing over twee jaar te
spreiden. In 2003 zal een overeenkomstige verordening worden vastgesteld.

De structuur van de heffing
In artikel 2 wordt het hefingsbedrag vastgesteld.
De grondslag van de heffing is de invoer dan wel uitslag van wijn in de zin van de Wet op de
accijns. Deze grondslag is gekozen met het oog op de controleerbaarheid, de
verenigbaarheid met het Europese recht en de administratieve uitvoerbaarheid.

De werking naar alle bedrijsgenoten
De heffing wordt opgelegd bij de ondernemer die aan het begin van de keten staat en werkt
door in iedere schakel van de bedrijfsketen.
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De opbrengst
De totale opbrengst van deze aanvullende financieringsheffing is voor 2002 geraamd op
1.65 mln euro.
Den Haag, 6 maart 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter

W.F. de Graaf
secretaris
Productschap Tuinbouw

PT8

Verordening PT Bijzondere heffingfruit en chmpignons 2 O01

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 26 september 2000, houdende de vaststelling van
een bijzondere heffing over de teelt van fmit en champignons voor het jaar 2001.

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
op voorstel van de Sectorcommissie Groenten en Fruit;
gelet op de artikelen 100 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 14, 15 en 19
van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
besluit:

5 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de
Instellingsverordening Productschap Tuinbouw.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap
: Productschap Tuinbouw;
: het bestuur van het productschap;
b. bestuur
: de voorzitter van het productschap;
c. voorzitter
: onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
d. onderneming
: de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming drijft;
e. ondernemer
: de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend
f. braakland
oogstjaar niet worden beteeld, alsmede niet beteelde gronden, waarop in
juli of augustus in enig oogstjaar aardbeien zullen worden geplant en
waarvan in het daaropvolgende jaar zal worden geoogst;
: beteelde grond, braakland, de oppervlakte van de grond die gemoeid is met
g. cultuurgrond
het gebruik van elk ander groeimediurn met behulp waarvan de in artikel 4
genoemde gewassen of producten kunnen worden geteeld, of ten tijde van
het tijdvak, bedoeld in de Regeling Landbouwtelling, nog niet beteelde
grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;
h. teelt onder glas : iedere andere teelt dan die in de open grond;
i. gemeten maat : de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die voor de teelt
noodzakelijk zijn;
j . contractteelt
: de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst;
k. heffingsplichtige : degene die ingevolge deze heffingsverordening heffing verschuldigd is.
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5 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer, die hhet jaar 200 1 een onderneming drijft waarin h i t of champignons worden
geteeld; is voor dat jaar aan het productschap een heffing verschuldigd
2. De berekening van de hefhg, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op basis van de door de
ondernemer aan het productschap ingevolge de Verordening PT Registratie en verstrekking van
gegevens 1997 verstrekte gegevens.
3. De heffig, bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het jaar 2001,
ten behoeve van afzetbevordering, onderzoek en milieuprojecten.
4. De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met
inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

5 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3
De hefhg die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik, een en ander
overeenkomdg de volgende artikelen.
Artikel 4
1. De hefìïng naar de grondslag grondgebruik wordt berekend naar de oppervlakte van de bij
tuinbouwonderneming behorende cultuurgrond en bedraagt ten hoogste voor:
a. grmp 32
cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de
open grond van appelen:
f 173,OO per ha;
b. groep 33
c. groep 34

d. groep 35
e. groep 36

f. groep60
€5 groep75

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de
open grond van peren:

f 198,OO per ha;

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de
open grond van klein h i t :

f 446,OO per ha;

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van overige pit- en steenvruchten:

f 304,OO per ha;

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de
open grond van akkerbouwmatig geteeld h i t :

f 89,OO per ha;

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt onder
glas van h i t :

f 14,OOperare;

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
champignons:

f 6,OO per m2.

2. De hoogte van de hefFing, bedoeld in artikel 3 en artikel 4, eerste lid, wordt jaarlijks door het

bestuur vastgesteld.

Artikel 5
1. Voor de toepassing van artikel 4 wordt onder de bij de landbouwondernemingbehorende
cultuurgrond mede verstaan cultuurgrond die:
a. zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. afs overig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
2. Voor de toepassing van artikel 4 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.
3. Voor de toepassing van artikel 4 worden met betrekking tot de groepen 32 tot en met 36 gedeelten
v a een hectare belast in evenredigheid met de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten
van een hectare worden naar beneden &gerond tot een veelvoud van aren,
4. Voor de toepassing van artikel 4 worden met betrekking tot groep 60 gedeelten van een are beIm
in evenredigheid met de voor die groep bedoelde bedragen.
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5 4 Oplegging en inning
Artikel 6
Indien een heffingspIichtige gegevens, die hem krachtens deze verordening of de Verordening PT
Registratie en ve-mg
van gegevens 1997 ten behoeve van de onderhavige verordening zijn
gevraagd, niet, niet tijdig ofniet volledig verstrekt, wordt de he&g berekend over de dan te ramen
omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is,
in wek geval de heflfingwordt verhoogd rn& f 90,- in verband met administratiekosten.
Artikel 7
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats M afloop
van het jaar waaro~erde heffig verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan
de hefjingsplichtJgevan een hffigsnota.
2. Iedere hefnngsnota is gedagtekend en bevat:
a. naam en adres van de hefñngsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de Wijze waarop de hefñng is berekend;
C. het totaal van de hefig.
3.
afwijhg van het eerste lid kan de hefigsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd
tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing
wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde hefñng.
Artikel 8
indien uit de ter b a c b k b g gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een
d g , als bedoeld in artikel 6, niet in overeenstmmq
'
is met de werkelijkheid, kan eèn opgelegde
hefñng aan de hand van deze gegeveas worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 9
1. Betaling geschiedt binnen 3O dagen na dagtekening ran de hefhgsnota.
2. In afwjking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de hefñugspiichtige is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het dnjven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe
blijk;
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitdand heeft gevestigd of van het voornemen

daartoeblijkt.
Artikel 10
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van maximaal f 50,- in rekening worden
gebracht, alsmede de wemlijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop
de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aatmmhg bedoeld in artikel 127, tweede
lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 11
De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee samenhangende
kosten, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 10.
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5 5 Slotbepalingen
Artikel 12
1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT Bijzondere heffing fmit en champignons
2001

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.
3. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 3 1 december 2000 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van
publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij
temg tot en met 1januari 2001.

Zoetermeer, 26 september 2000
J. van der Veen
voorzitter

C.Kuijvenhoven
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
1i april 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
29 januari 2002, nr. TRCJZ/2000/14859.
Algemene toelichting
Tot en met het heffingsjaar 1999 werden bijzondere heffingen voor de teelt van groenten en fruit,
inclusief champignons en uien, opgelegd krachtens de onderhavige verordening. Met ingang van
2000 is dat gewijzigd. Algemene en bestemmingsheffing voor de teek van groenten en fruit worden
thans opgelegd krachtens de Verordening teelt groenten en h i t , waarbij de grondslag voor de heffing
bestaat uit de in het jaar behaalde omzet. De sectoren fmit, champignons en uien hebben voor wat
betreft de bijzondere heffing evenwel gekozen voor voortzetting van de areaalheffing.
Voor wat betreft de uien is er sprake van een bijzondere situatie aangezien het Hoofdproductschap
Akkerbouw met ingang van 2001 de heffing op de teelt voor zijn rekening zal nemen. In verband
daarmee zal het PT de teelt van uien niet meer belasten.
De onderhavige heffngsverordening dient derhalve als basis voor de bijzondere heffing voor sectoren
fruit en champignons in het jaar 2001.
De grondslag van de heffing en de tarieven zijn ten opzichte van de verordening 2000 onveranderd.
De vorige heffingsverordening is overigens, tezamen met de uitgaven die daarmee zijn gemoeid, door
de Europese Commissie goedgekeurd bij beschikking van 1 september 1998, SG(98)/D 7405.
Deze lieffingsverordening dient voor de financiering van afzetbevordering en onderzoek voor de
sectoren h i t en champignons, aangelegenheden die niet op een private basis kunnen worden
bekostigd.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2
In dit artikel wordt de heffingsplicht omschreven. De berekening van de heffing vindt plaats op basis
van gegevens die het productschap ter beschikking heeft op basis van de Verordening PT Registratie
en verstrekking van gegevens 1997. Tevens wordt vermeld waar de heffingsopbrengst aan wordt
besteed.
Artikelen 3 bot en met 5
In deze artikelen wordt de grondslag en de maximale hoogte van de heffing omschreven. De heffing
is verschuldigd over de oppervlakte van de grond die voor de teelt van de betreffende producten
wordt gebruikt. Het bestuur stelt jaarlijks de hoogte van de heffing vast.
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De in artikel 4 genoemde groepen zijn inclusief hun aanduiding en nummering dezelfde als in de
Verordening PT bijzondere heffing 1999. Aanduiding en nummering blijven ongewijzigd omdat deze
corresponderen met de in Verordening PT Registratie en verstrekking van gegevens 1997 vermelde
aanduiding en nummering.
Artikelen 6 fot en met 10
In deze artikelen staan de bepalingen betreffende de oplegging en de inning.
Artikel II
De voorzitter is het orgaan van het productschap dat de verordening uitvoert, c.q. de besluiten die uit
de verordening voortvloeien, neemt. Met name gaat het daarbij om het opleggen van de
heffingsaanslagen en het nemen van besluiten op bezwaarschriften die tegen de heffingsaanslagen
zijn ingediend.
Zoetermeer, 26 september 2000
J. van der Veen
voorzitter
C. Kuijvenhoven

secretaris
PT9

Verordening PT Bijzondere h e f i n g f i i t en champignons 2002

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 3 juli 2001, houdende de Vaststelling van een
bijzondere heffing over de teelt van fmit en champignons voor het jaar 2002.
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
op voorstel van de Sectorcommissie Groenten en Fruit;
gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 14, 15 en 19 van de
Insteliingsverordenjng Productschap Tuinbouw 1998;
besluit :

0 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de
Instellingsverordening Productschap Tuinbouw.
2 . In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap
: Productschap Tuinbouw;
: het bestuur van het productschap;
b. bestuur
c. voorzitter
: de voorzitter van het productschap;
: onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
d. onderneming
: de natuuriijke of rechtspersoon die de onderneming drijft;
e. ondernemer
: de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend
f. braakland
oogstjaar niet worden beteeld, alsmede niet beteelde gronden, waarop in
juli of augustus in enig oogstjaar aardbeien zullen worden geplant en
waarvan in het daaropvolgende jaar zal worden geoogst;
: beteelde grond, braakland, de oppervlakte van de grond die gemoeid is met
g.- cultuurgrond
het gebruik van elk ander groeimedium met behulp waarvan de,in artikel 4
genoemde gewassen of producten kunnen worden geteeld, of ten tijde van
het tijdvak, bedoeld in de Regeling Landbouwtelling, nog niet beteelde
grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;
h. teelt onder glas : iedere andere teelt dan die in de open grond;
i. gemeten maat : de opperdakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die voor de teelt
noodzakelijk zijn;
: de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst;
j. contractteelt
k. heffingsplichtige : degene die ingevolge deze heffingsverordening heffing verschuldigd is.
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4 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer, die in het jaar 2002 een onderneming drijft waarin fruit of champignons worden
geteeld, is voor dat jaar aan het productschap een heffing verschuldigd
2. De berekening van de heffing, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op basis van de door de
ondernemer aan het productschap ingevolge de Verordening PT Registratie en verstrekking van
gegevens 1997 verstrekte gegevens.
3. De heffing, bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het jaar 2002,
ten behoeve van afzetbevordering, onderzoek en milieuprojecten.
4. De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt opgeiepd bij wege van een aanslag, met
inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

8 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3
De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik, een en ander
overeenkomstig de volgende artikelen.
Artikel 4
I . De heffing naar de grondslag grondgebruik wordt berekend naar de oppervlakte van de bij
tuinbouwonderneming behorende cultuurgrond en bedraagt ten hoogste voor:
cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de
a. groep 32
open grond van appelen:
€ 78,50 per ha;
b. groep 33

Cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de
open grond van peren:

€ 89,84 per ha;

c. groep 34

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de
open grond van klein fruit:

€ 202,38 per ha;

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van overige pit- en steenvruchten:

€ 137,94 per ha;

e. groep 36

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de
open grond van akkerbouwmatig geteeld h i t :

e

40,38 per ha;

f. groep60

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt onder
glas van fruit:

€

6,35 per are;

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
champignons:

€

2,72perm2.

d. groep 35

g. groep 75

2. De hoogte van de heffing, bedoeld in artikel 3 en artikel 4, eerste lid, wordt jaarlijks door het
bestuur vastgesteld.
Artikel 5
1. Voor de toepassing van artikel 4 wordt onder de bij de landbouwonderneming behorende
cultuurgrond mede verstaan cultuurgrond die:
a. zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. als ovFrig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
2. Voor de toepassing van artikel 4 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.
3. Voor de toepassing van artikel 4 worden met betrekking tot de groepen 32 tot en met 36 gedeelten
van een hectare belast in evenredigheid met de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten
van een hectare worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van aren.
4. Voor de toepassing van artikel 4 worden met betrekking tot groep 60 gedeelten van een are belast
in evenredigheid met de voor die groep bedoelde bedragen.
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0 4 Oplegging en inning
Artikel 6
Indien een heffingsplichtige gegevens, die hem krachtens deze verordening of de Verordening PT
Registratie en verstrekking van gegevens 1997 ten behoeve van de onderhavige verordening zijn
gevraagd, niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen
omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is,
in welk geval d e heffing wordt verhoogd met f? 40 in verband met administratiekosten.
Artikel 7
1, De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop
van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan
de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffingcnota is gedagtekend en bevat:
a. naam en adres van de heffthgsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend;
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd
tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing
wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 8
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een
raming, als bedoeld in artikel 5, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde
heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
Artikel 9
1 . Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. zodra de Ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het Voornemen daartoe
blijkt;
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 10
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van maximaal € 22,50 in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede
lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 11
De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee samenhangende
kosten, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 10.
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8 5 Slotbepalingen
Artikel 12
1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT Bijzondere heffing fruit en champignons
2002.
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.
3. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 3 1 december 2001 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van
publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij
temg tot en met I januari 2002.

Zoetermeer, 3 juli 200 1
J. van der Veen
voorzitter
C. Kuijvenhoven

secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
11 april 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
29 januari 2002, nr. TRCJZ/2001/10021.
Algemene toelichting behorende bij Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons
2002
De algemene en bestemmingsheffing voor de teelt van groenten en fruit worden opgelegd krachtens
de Verordening teelt groenten en fniit, waarbij de grondslag voor de heffing bestaat uit de in het jaar
behaalde omzet. De sectoren fruit en champignons hebben voor wat betreft de bijzondere heffing
evenwel gekozen voor voortzetting van de areaalheffing.
De onderhavige heffingsverordening dient derhalve als basis voor de bijzondere heffing voor sectoren
fruit en champignons in het jaar 2002.
De grondslag van de heffing en de tarieven zijn ten opzichte van de verordening 2001 onveranderd.
De vorige heffingsverordenhg is, tezamen met de uitgaven die daarmee zijn gemoeid, door de
Europese Commissie goedgekeurd bij beschikking van 1 september 1998, SG(9X)/D 7405.

Deze heffingsverordening dient voor de financiering van afzetbevordering en onderzoek voor de
sectoren fruit en champignons, aangelegenheden die niet op een private basis kunnen worden
bekostigd.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2
In dit artikel wordt de heffingsplicht omschreven. De berekening van de heffing vindt plaats op basis
van gegevens die het productschap ter beschikking heeft op basis van de Verordening PT Registratie
en verstrekking van gegevens 1997. Tevens wordt vermeld waar de heffingsopbrengst m wordt
besteed.
Artikelen 3 tot en met 5
In deze artikelen wordt de grondslag en de maximale hoogte van de heffing omschreven. De heffing
is verschuldigd over de oppervlakte van de grond die voor de teelt van de betreffende producten
wordt gebruikt. Het bestuur steitjaarlijks de hoogte van de heffing vast.
De in artikel 4 genoemde groepen,zUn inclusief hun aanduiding en nummering dezelfde als in de
Verordening PT bijzondere heffing 2001. Aanduiding en nummering blijven ongewijzigd omdat deze
corresponderen met de in Verordening PT Registratie en verstrekking van gegevens 1997 vermelde
aanduiding en nummering.
Artikelen 6 tot en met 10
In deze artikelen staan de bepalingen betreffende de oplegging en de inning.
Artikel 11
De voorzitter is het orgaan van het productschap dat de verordening uitvoert, c.q. de besluiten die uit
de verordening voortvloeien, neemt. Met name gaat het daarbij om het opleggen van de
heffingsaanslagen en het nemen van besluiten op bezwaarschriften die tegen de heffingsaanslagen
zijn ingediend.
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Uitgebreide toelichting (in het kader van de aanwijzingen voor de regelgeving) behorende bij
Verordening P T bijzondere heffing fruit en champignons 2002

-

de doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de
verordening

In 2002 wordt de bijzondere heffing opgelegd op fruit en champignons.
De basis voor de heffing zijn m2,ares of hectares.
De opbrengsten en uitgaven lopen via het Financieringsfonds PT Bijzondere groenten en
fruitbelangen (pp. 18 t/m 20 van de Begroting PT 2001)

Er zijn ongeveer 4000 fruitbedrijven die de heffing (in 2001 begroot op 3.900.000)
opbrengen en er zijn ongeveer 500 champignonbedrijvendie de heffing (in 2001 begroot op
2.50O.OOO)opbrengen.
De relatief kleine bedrijven kunnen niet ieder afzonderlijk geld besteden aan de
hierna te noemen doelstellingen. Grotere bedrijven zouden wellicht bepaalde zaken wel zelf
kunnen financieren, hetgeen ertoe zal leiden dat hun producten duurder zouden worden.
Dat vormt de reden dat het productschap voor de hele sector geld vraagt voor:

-

promotie- en marketing

-

-

Sector PR
Promotie Appel
Versteviging marktpositie Peer
Floriade
afzetbevordering champignons

technisch onderzoek

-

veredeling kankerresistentie appel
rasprofielen nieuwe hitrassen
roze appelluis en appelbladluis
praktijkonderzoek champignons
economische aangelegenheden
verbetering marktgedrag en -structuur Ned. fruitteelt

~

kwaliteitsaangelegenheden

-

champost steekproef

milieuaangelegenheden.

-

MJPG
Behoud effectief mideIlen pakket
effectieve en duurzame gewasbescherming in 20 1O
toelating van gewasbeschermingsmiddelen
verplichte registratie van gewasbeschermingsmiddelen

De voornaamste reden van de Verordening PT Bijzondere heffing fruit en champignons
2002 is dat het productschap als organisatie van de keten op verzoek van de sector een
parafiscale heffing oplegt. De sector beslist over de hoogte van de heffing en over de
hoogte van de te besteden bedragen
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De te verwachten effecten van de verordening zijn het stimuleren van de afzet van fmit en
champignons via onpersoonlijke reclame, Iaten plaatsvinden van onderzoek in het belang
van fmit en champignons en diverse projecten die voor de bescherming van het milieu
van belang zijn, kortom allemaal zaken die de sector in haar geheel van belang acht maar
die kleine bedrijven afzonderlijk niet alleen kunnen verwezenlijken. Het beoogde effect zal
moeten samen gaan met een acceptabel prijsniveau, acceptabel voor verkoper en
consument.

-

de nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Via de belasting opgelegd door het productschap betalen alle bedrijven mee aan de
financiering van projecten die in het algemeen belang zijn van de fruit- en
champignonsector.
De fruit- en champignonsector bepaalt zelf de hoogte van de heffing en beslist zelf over de
hoogte van de uitgaven. De sector zelf bepaalt welke doeslstellingen in een bepaald jaar
dienen te worden nagestreefd.
Zouden deze zaken niet via regels van het productschap worden geregeld, dan zouden er
een aantal zaken niet worden uitgevoerd.

-

de afweghg van private belangen

.

-

In de verordening wordt met tarieven gewerkt die voor dat jaar als maxima gelden. Per jaar
wordt bekeken hoe hoog de tarieven in de praktijk moeten zijn om de uitgaven te kunnen
bekostigen. De daadwerkelijke heffingsbedragen zijn veelal lager dan de opgenomen
maxima.
Op deze wijze wordt voorkomen dat de afzonderlijke bedrijven in enig jaar te zwaar zouden
worden belast. Er wordt niet meer betaald dan nodig is.
Verder is het zo dat bepaalde zaken niet zouden plaatsvinden wanneer de behartiging zou
worden overgelaten aan privaatrechtelijke organisaties.

de uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten
geheel voor rekening van het Productschap Tuinbouw komen.
Er wordt geen last gelegd op andere overheden.

-

de financiële gevolgen van de verordening of het besluit
De ondernemingen worden met een heffing per areaal belast. Zij kunnen de heffing in de
verkoopprijs doorberekenen. De producten worden daardoor duurder.
Daartegenover staat dat met uitkomsten van de gefmancierde projecten alle ondernemingen
hun voordeel kunnen doen, waarmee zij hun voordeel kunnen doen.

-

de verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internatiomie en
communautaire regelingen
n.v.t.
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Steunmaatregel
de structuur van de heffing
Het gaat hier om een areaalheffing voor fruit en champignons.
In de verordening zijn maxima opgenomen. Per jaar wordt door het Bestuur de werkelijke
hoogte van de tarieven bepaald.

de onderbouwing van de gekozen structuur
De heffmgssystematiek is indertijd overgenomen van het Landbouwschap. Daar waren de
bedrijven alle vele jaren gewend aan een heffing per areaal.
In aanvang zou het Productschap Tuinbouw de bijzondere heffing maar voor een beperkte
periode opleggen. Gaandeweg de discussies besloot de fruitsector en de champignonsector
de areaalheffing voor hun sectoren te handhaven.

de werking naar alle bedrijfsgenoten
De heffing wordt aan alle betrokkene ondernemingen in de fruit- en champignonsector
opgelegd.

de becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek) onder vermelding van de
vindplaats in de begroting
Op de bladzijden 18 t/m 20 zijn de inkomsten en uitgaven die lopen via het
Financieringsfonds PT Bijzondere groenten en fruitbelangen weergegeven.
Voor de fruitsector wordt voor 2001 begroot:
inkomsten

f. 3.900.000

uitgaven

f. 3.490.000

organisatiekosten

f.

311.000

Voor de champignonsector wordt voor 2001 begroot:
inkomsten

f. 2.500.000

uitgaven

f. 3.357.000

organisatiekosten

f.

122.000

NB het voor 2001 begrote tekort wordt uit de reserve betaald
het algemeen belang van de activiteit
Zonder de financieringsbron die het Productschap Tuinbouw instelt, zouden activiteiten als
onpersoonlijke reclame en sector-overschrijdende aangelegenheden (Fioriade, milieu) en
nieuwe ontwikkelingen op gang brengen via wetenschappelijk onderzoek, niet plaatsvinden.

het sectoraal belang van de activiteit
Zonder de financiering door het productschap zouden de activiteiten niet of niet in deze
vorm en mate kunnen worden ontplooid.
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de berekening van het de-minimus-bedrag
n.v.t.

-

eventuele bijzonderheden rond de steumneldinghotificatie
De bijzondere heffing is in 1997 voor het Productschap Tinbouw gemeld bij de Europese
Commissie. Dat gebeurde in het kader van de overdracht van taken door het
Landbouwschap aan het Productschap Tuinbouw.
De Europese Commissie had aan het Landbouwschap in het verleden reeds laten weten dat
er geen bezwaren waren tegen de met de opbrengst van de heffing betaalde
steunmaatregelen.
De vorige heffiingsverordening is, tezamen met de uitgaven die daarmee zijn gemoeid, door
de Europese Commissie goedgekeurd bij beschikking van 1 september 1998, SG(98)/D 7405.
De toen afgegeven goedkeuring dekt de thans aangeboden verordening, daar de projecten
voor h i t en champignons niet zijn veranderd.

-

in voorkomende gevallen: representativiteit van verzoekende organisaties
n.v.t.

Zoetermeer, 3 juli 2001
J. van der Veen
voorzitter
C. Kuijvenhoven
secretaris
Productschap Vis
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Verordmiulg bestemrningsheflng onderzoekfonds kleinnhandel2002

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93,95 en 126 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 , 6 en 9 van de InstellingsverordeningProductschap Vis op 27
september 200 1 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
: het Productschap Vis;
Productschap
: degene die als zodanig op grond van de Heffngsverordening
Kleinhandelaar
2002 heffing verschuldigd is;
: het bestuur van het Productschap;
Bestuur
: de voorzitter van het Productschap;
Voorzitter
: de commissie ingesteld door het bestuur met als doel het adviCommissie detailhandel
seren over aangelegenheden betreffende de detailhandel.
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Artikel 2

1.

2.
3.

Een kleinhandelaar is jaarlijks aan het Productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van
het onderzoekfonds kleinhandel.
De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 15,50,-.
Het bestuur stelt het bedrag, als bedoeld in het tweede lid, niet eerder vast dan nadat het de
Commissie detailhandel heeft gehoord.

Artikel 3

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen moeten door de betrokken
kleinhandelaar binnen dertig dagen na de dag waarop zij hem door het productschap in rekening zijn
gebracht, aan het productschap worden voldaan.

Artikel 4

De artikelen 11, 12, 17 en 18 van de Heffingsverordening 2002 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5

De bij of krachtens deze verordening gestelde regels binden, naast degene die een onderneming
drijft waarvoor het Productschap is ingesteld, mede de bij deze ondernemingen werlczame
personen, alsmede alle andere natuurlijke of rechtspersonen voor zover deze andere personen
handelingen verrichten die bedrijfsrnatig in ondernemingen, waarvoor het Productschap is
ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 6

1.

2.

De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of
krachtens deze verordening.
De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het
bepaalde ten aanzien van:
het vaststellen van de'heffing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening;
- de betaling, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening;
het verstrekken van de gegevens, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;
- het in rekening brengen van voorschotbedragen, als bedoeld in artikel 4 van deze
verordening.
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3.

De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen of groepen van gevallen geheel of
gedeeltelijk vrijstelling of ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2, 3 en 4 van
deze verordening. Een vrijstelling of ontheffmg kan onder beperkingen worden<verleend. Aan
een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verieende
vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden
ingetrokken.

Artikel 7

1.
2.

3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
De Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2001 wordt ingetrokken,
behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffingsbedragen.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2002.

Namens het bestuur van het Productschap,
D.J. Langstraat
voorzitter
H.G. van der Bend
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de SociaaLEconomische Raad bij besluit van
9 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij
beschikking van 8 maart 2002, nr. TRCJZ/2001/14217.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds
kleinhandel 2001. De Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een besternmingsheffing is opgenomen jaarlijks moeten worden vastgesteld. Onderhavige verordening betreft
het heffingsjaar 2002. De Commissie detailhandel heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte van
de heffing als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van deze verordening.

In de Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2002 wordt een heffing
opgeiegd aan kleinhandelaren, welke heffing ten goede komt aan het onderzoekfonds Ideinhandel.
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten voor onderzoek (op o.a. sanitair gebied)
en ontwikkeling overeenkomstig het bepaalde in de Communautaire kaderregeling inzake
staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling (PbEG 1996 C 45/5)en de Richtsnoeren voor het
onderzoek van de steunmaatregelen van de Staten in de visserij- en aquacultuursector (PbEG 2001
C 19/7).
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Het onderzoekfonds kleinhandel is ingesteld middels de Verordening onderzoekfonds kleinhandel
en de middelen van dit fonds worden aangewend voor het bevorderen van onderzoek, in de meest
ruime zin van het woord, ten behoeve van de kleinhandel in vis. De resultaten van de onderzoeken
zijn van beIang voor de sector die is gericht op de kleinhandel in vis en visproducten en
betrokkenen kunnen er kennis van nemen en er op voet van gelijkheid gebruik van maken. Voor
het overige wordt verwezen naar het jaarverslag en het financieel verslag van het Productschap Vis.
Daar de kleinhandelssector overwegend bestaat uit mkb-ondernemingen is voor financiering van
collectief onderzoek geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag,
De kosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.
De bestemmingsheffing voor het jaar 2002 is vastgesteld in Euro, aangezien per 1 januari 2002 de
geldeenheid gulden ( f ) wordt vervangen door de geldeenheid Euro ( € ). Uitgangspunt is de
omrekening volgens de op Europees niveau vastgestelde koers ( 1 euro = f 2,20371). De
bestemmingsheffing is op hele eurocenten (naar beneden) afgerond. De hoogte van de
bestemmingsheffing is niet gewijzigd ten opzichte van het jaar 2001,
De begrote baten van deze bestemmingsheffing, zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Product, bedragen voor het jaar 2002 € 24.800,-.
De heffing in deze verordening is ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Namens het bestuur van het Productschap,
D.J. Langstraat
voorzitter
H.G. van der Bend
secretaris
VIS 26

Verordeni~gJindacieringvispromotie 2000

Het best& van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet OP de
Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 11
november 1999 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel I
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
: het Productschap Vis;
Productschap
: het bestuur van het productschap;
Bestuur
: de voorzitter van het productschap;
Voorzitter
:
degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingeOndernemer

steld;
Fonds

: het fonds genoemd in artikel 2;
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Vis

: vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal-

en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van
sier- en aquariumdieren;
:
alle
door uitoefening van de zee- of kustvisserij in de zin van artikel 1
Zeevis
van de Visserijwet 1963 verkregen soorten vis, met uitzondering van
schelpdieren, ongeacht of deze vis op enigerlei wijze is be- of verwerkt;
In de handel brengen : voor het eerst verkopen;
: het brengen of doen brengen van uit het buitenland afkomstige goedeInvoeren
ren in het vrije verkeer van Nederland;
Derde land
: een staat die geen lid is van de Europese Unie noch partij is bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
2. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren
plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft
verkregen.
Artikel 2
1. Er is een Fonds voor vispromotie.
2. De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst van de heffingen op grond van deze verordening verminderd met eventuele
inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten
die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte.
Artikel 4
De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. een bijdrage aan de Stichting Nederíands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de
collectieve promotie van vis;
b. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van vis.
Artikel 5
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter, namens het
bestuur, als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming
geeft ten behoeve van de collectieve promotie van vis.
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Artikel 6
Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:
a. het aanvoeren van zeevis met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig;
b. het kopen van zeevis die is aangevoerd met een in Nederland of in een derde land geregistreerd vissersvaartuig en in de handel wordt gebracht;
het invoeren van zeevis die afkomstig is uit een derde land;
C.
d. het verkopen aan particulieren van zeevis die afkomstig is uit Nederland of een derde land.
Artikel 7
1. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 6, onder a, bedraagt 0,7 promille van de

2.
3.

4.
3.
4.

5.

6.
7.

waarde van de aangevoerde zeevis.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 6, onder a, bedraagt 0,6 promille van de
waarde van de aangevoerde zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde zeevis.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 6, onder b, bedraagt 0,8promille van het
aankoopbedrag van de gekochte zeevis.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 6, onder b, bedraagt 0,7 promille van het
aankoopbedrag van de gekochte zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde
zeevis.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 6, onder c, bedraagt 0,spromille van de
waarde van de ingevoerde zeevis.
De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 6, onder d, bedraagt f 175,- per verkooppunt per kalenderjaar. Onder verkooppunt wordt onder meer verstaan een viswinkel, een viskraam of een visverkoopwagen.
De waarde van de aangevoerde zeevis wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 8, tweede en
derde lid, van de Heffingsverordening 2000.
Als aankoopbedrag van de al dan niet door tussenkomst van een afslag gekochte zeevis geldt
de door de koper, voor de door hem betrokken zeevis, betaalde koopsom.
Als waarde van de ingevoerde zeevis geIdt de factuurwaarde.
Artikel 8

De artikelen 11 en 12 van de Heffingsverordening 2000 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9

I. De artikelen 13 en 15 van de Heffingsverordening 2000 zijn van overeenkomstige toepassing
ten aanzien van de betaling van de ingevolge artikel 7, onder a en b verschuldigde heffingen.
2. Artikel 16 van de Heffingsverordening 2000 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien
van de betaling van de ingevolge artikel 7, onder c en d, verschuldigde heffingen.
3. De artikelen 17 en 18 van de Heffingsverordening 2000 zijn van overeenkomstige toepassing.

32

Artikel 10
1. De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 8, 9 en 10 van deze verordening geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen.
2. Aan een ontheffing ais bedoeld in het eerste lid kan de voorzitter, namens het bestuur,
voorwaarden verbinden. '

Artikel 11
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
2. De Verordening financiering vispromotie wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien van reeds
verschuldigde heffingsbedragen.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering vispromotie 2000.
Namens het bestuur van het Productschap,

D.J. Langstraat
voorzitter
H.G. van der Bend
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
11 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij
beschikking van lojanuari 2002, nr. TRCJZ/l999/11833.

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financiering vispromotie. De gewijzigde
Wet op de bedrdfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is
opgenomen met ingang van het jaar 2000 jaarlijks moeten worden vastgesteld. Tevens zijn de
overige relevante wijzigingen uit de Wet op de bedrijfsorganisatie verwerkt.
Hoofdbedrijfschap Ambachten

HBA 14

Verordening tot eerste wijziging van de begroting Hoofdbedijjichap Ambachten 2002
Verordening van heE Hoofdbedrijfschap Ambachten van 19 december 2001,
houdende d e eersw wijziging van de verordening to1 vaststelling van de begroting der baten en lasten
van het hoofdbedrijfschap voor het jaar 7002.

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet o p artikel 119 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
Besluit:

Artikel 1
Artikel 1 van de Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 26 september 2001 tot
vaststelling van de begroting der baten en lasten van het hoofdbedrijfschap voor het jaar 2002
wordt als volgr gewijzigd:
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GLAZENWASSERSBEDRIJF
Baten
Heffingen
2. Renre
i.

Lasten

i. Secretariaatskosten
2. Bureaukosten
3. Subsidies / projecten
4. Diensten door derden

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeiiiiigenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot eerste wijziging van de begroting
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002”.
‘s-Gravenhage, 19 december 2001

P. Kalle
voorzitter
P.A. Bakker
secretaris
Goedgekeurd door de BestÜurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
i 1 april 2002.

Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden

BHT6

Verordening Begroting 2002

Verordening van het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden houdende de
vaststelling van de begroting van baten en lasten voor het kalenderjaar 2002
(Verordening Begroting 2002)
Het Bestuur van het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden;
Gelet op artikel I 1 9 van de We€op de Bedrijfsorganisatie;
Bes1uit;
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Artikel i
De begroting van baten en lasten van het Bedrijfschap voor de Handel in
Tuin bouwzaden voor 2002 is als volgt:

-

Begroting 2002

JAAR 2002

EURO

I

Begroting 2001

Rekening 2000

HFL.

BATEN

IHemngen
77.14

I Krachtens verordening heffing 2002

2 Vergoeding opgedragen taken
3 Overige baten
1. Intrest

170.000

5.89
5.899

2. Uit Financieringsfonds
O

3. Uit saldo vorige boekjaren
83.04

Totaai van de baten

18.00

13.000
13.000

588.38

405.00

11.12

13.000

11.125

5.000

O

O

183.000

O

423.00

599.51

LASTEN

1 Voorritter/Personeelskosten
1. Voorzitter

60.80
8.281

'I24.85

134.000
18.250

18.250

98.200

2. Secretaris

16.336

36.000

34.500

33.400

3. Overig personeel

25.1 85

55.500

51.500

45.000

4. Pensioenpremies

5.445

12.000

10.100

9.800

5. Sociale vooczieningen

5.559

12.250

10.500

10.000

2 Reis-, verblijf-en representatie kosten
1. Personeel
2. Representatiekosten

350

15

1O0

45
113

3 Huisvestingskosten

250
8.84

4 Bureaukosten

O
O

250
19.00

19.500
25.750

11.68

O

$35
IO0

18.000

25.10

17.796

1 Kosten gebruik outillage

6.013

13.250

12.600

12.000

2. Overige bureaukosten

5.672

22.500

12.500

5.796

5 Vergaderkosten
1. Bestuur
2. Dagelijks Bestuur
3. Commissies die geen orgaan zijn

12.59

27.750

27.75

6.113

10.777

23.750

23.750

6.1 13

1.361

3.000

O

454

I.o00

3.000
I.o00

6 Subsidies
7 Diensten door derden

100.000

45.37
1I.79

O
220.000

154.oc

25.000

22.X

26.000

1. Accountant

4.084

9.000

5.500

9.000

2. Computerkosten

7.714

17.000

17.000

16.000

7 Overige lasten

6.80

15.000

15.0C

3.544

158.07

348.350

388.5C

388.653

Saldo

-75.03

-165.350

34.4c

210.858

Reserve per 01101

247.99

546.507

512.0!

301.199

Reserve per 31112

172.96

381.I571

S46.6í

512.0571

Totaal van de lasten
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Verordening begroting 2002

r

'RODUCT EP
DIENST

JAAR 2002

Baten
IHeffingen
2 Retributies
3 Diensten aan derden
4 Rente
5 Vergoeding opgedragen taken
6 Niet bestede subsidies
7 Overige baten

77.143

Saldo

45.37

I

5.89

83.042

31.76i

51.27

60.807
i59
8.849
11.685
12.592
45.378
II.798
6.807
158.075

60.80'
15'
8.84'
II .68.
12.59:

11.791
6.80'
i12.69'

-75.033

-80.93

5.899

O
O
O
O

totaal van de baten

Lasten
1 Vootzitter/Personeelckosten
2 Reis-, verblijf- en representatie kosten
3 Huisvestingskosten
4 Bureuakosten
5 Vergaderkosten
6 Subsidies
7 Diensten door derden
8 Overige lasten
Totaal van de lasten

31.76i

O
O

+
I

45.37

45.37

247.994
172.961

Reserve per 01/01
Reserve per 31/I
2

Artikel 2
De verordening treedt in werking op I januari 2002.

Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Begroting 2002.
Gouda, 4 december 2001
H.J.L.J. Lange
voorzitter
A.C. van Elsen

secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
11 april 2002.
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5.89

Bedrijfschap voor de Handel in Vee

BHV5

Verordening begroting 2002
Verordening van het Bedrijfschap voor de Handel in Vee tot vaststelling van de begroting van baten en lasten
voor 2002.
Het bestuur van het Bedrijfschap voor de Handel in Vee:
Gelet op artikel .I19 van de Wet op de bedrijfsorganisatie:
Besluit:

Artikel 1
De begroting van baten eri lasten van het Sedrijfschap voor de Handel in Vee voor 2002 is als volgt:
JAAR 2002

Totaal
generaal

Bestuur
totaal 5%

Markt
totaal 15%

Product
en dienst
totaal 72%

Baten
i.Heffingen
2. Diensten aan
derden
3. Rente
4. Overige baten

Euro
462.402

Euro
57.001

Euro
64-011

Euro
307.251

46.286
3.176

5.706
391

6.407

30.755
2.1 11

I
-

Lasten
1. Voorzitter/
personeelskosten 401.595
2. Reis-, verblijf- &
repres.kosten
29.496
3. Huisvestingskosten 34.034
4. Bureaukosten
27.227
9.983
5. Vergaderkosten.
6. Diensten door
derden
7.260
7. Overige lasten
2.269

_--

440

Arbeid
totaal 6%

-------Euro

Algemeen
belang
totaal 2%

25.604

Euro
8.535

2.563
170

855
58
r"-

48.101

55.87 5

267.912

22.326

7.441

1.475
1.702
I.361
9.983

4.425
5.1 05
4.084

21.237
24.504
19.603

I.770
2.042
1.634

589
681
545

-_-

--"

363
113

1.O89
340

5.228
1.633

I
-

435
136

_--

145
47

Saldo
Reserve O f i O l

217.135

5.508

33.415

160.390

13.366

4.456

Reserve 31/12

217.135

5.508

33.41 5

160.390

13.366

4.456

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 januari 2002.
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Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Verordoning begroting 2002.
's-Gravenhage, 19 december 2001

P.A. Thijsse
voorzitter
A.J.G. Leijten
secretáris

Goedgekeurd door de Bestiiiirskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
11 april 2002.
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