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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Verordeningen en besluiten
De Bestuurskamer heeft op 16 mei 2002 de Verordening sociaal plan Bedrijfschap Slagersbedrijf van het
Bedrijfschap Slagersbedrijf goedgekeurd.

BEDRUFSLICHAMEN

Hoofdproductschap Akkerbouw
Openbare kennisgeving
Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen,
oorsprongsbenamingen en specificiteitscertifcering, maakt het Hoofdproductschap Akkerbouw de
navolgende publicaties in het Publicatieblad van de Europese Gcmcenschappen, nr. C 102 van
27 april 2002, bekend.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een wettig economisch belang te hebben in verband
met de door de Commissie voorgenomen registratie van de navolgende producten, kan tot uiterlijk
24 september 2002 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van een
gemotiveerde verklaring aan het Hoofdproductschap Akkerbouw, secretariaat AGOS, Postbus 29739,
2502 LS Den Haag.
Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG)nr.
2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en Ievensmiddelen
(20021C 102/02}
Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van
een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt
verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag
in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081192.

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

BOB ( )

SGA (x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 88/00
1.

Bevoegde dienst van de lidstaat
Naam:

Direcçao-Geral do Desenvolvimento Rural

Adres:

Av. Defensores de Chaves, n." 6, P-1049463 Lisboa

Tel.

(351) 213 1 8 43 O0

Fa

(351) 213 52 1 3 46.
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2. Aanvragende groepering
2.1. Naam:

Apetal - Agrupamento de Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda

2.2. Adres:

Rossio Marquês de Pombal, n.O 64-2O D, P-7100-513 Estremoz

Tel.

(351) 268 32 30 21

Fax

(351) 268 32 30 21

2.3. Samenstelling: Producenten/venverkers (x)

Anderen ( )

3. Naam van het product: Categorie 1.2 - aeesproducenten
4.

'

Overzicht van het productdossier
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
4.1. Naam: Chouriço de Carne de Estremoz e Borba.
4.2. Beschrijving: Gerookte worst afkomstig van vlees (buik, schouder en nek) en vet van varkens van

het Alentejo-ras (uitgenomen evers en fokzeugen), dat versneden wordt tot blokjes van minder dan
3 cm, waaraan zout, water, paprikapasta en droge, ongekiemde knoflookteentjes worden toegevoegd. AIS omhulsel wordt varkensdarm (dunne darm) gebruikt die vooraf in een mengsel van
water, zout en azijn gedrenkt is. De hoefijzervormige worst is 20 tot 30 cm lang, 2 tot 3 cm dik,
en aan de buitenkant roodachtig-zwart, enigszins gerimpeld en mat. De consistentie is halfzacht.
Het omhulsel vertoont geen scheuren en is volledig met worstdeeg gevuld, waaraan het goed
vastkIeeft. De worst is in roodwitte katoendraad gewikkeld en aan de beide uiteinden met een
eenvoudige knoop afgebonden. Het snijvlak is roodachtig, waarbij het deeg perfect gebonden is,
met een onregelmatige verdeling van vlees en vet; het vertoont schakeringen, is gemarmerd,
glanzend en doorregen. Het vet is wit tot paarlemoerkleurig. Geur en smaak zijn aangenaam en
zacht. De worst smaakt naar knoflook en rookvlees met een evenwichtige verhouding tussen zoet
en zout. Het vet heeft een lekkere geur en smaak. De structuur is niet dradig en tamelijk zacht.
4.3. Geografisch gebied: De specifieke bereidingswijze, de organoleptische eigenschappen van het

product en de bijzondere kennis van de plaatselijke producenten maken dat de gemeenten Alandroal, Borba, Estremoz en Vila Viçosa de natuurlijke begrenzing vormen van het geografische
productiegebied.
4.4.S d j s van oorsprong: Chouriço de Carne de Estremoz e Borba mag uitsluitend in erkende
inrichtingen in het bovengenoemde geograffiche gebied vervaardigd worden. De grondstof is
afkomstig van varkens van het Alentejo-ras van bedrijven die over bossen met steeneiken enlof
kurkeiken beschikken waar de dieren extensief of semi-extensief kunnen worden gehouden. De
rechtstreeks uit het houden van varkens van het Alentejo-ras verkregen traditionele producten
vinden aftrek bij steeds meer consumenten, die de belangstelling voor hoogwaardige producten
doen herleven en die vandaag het beste uit elke streek verlangen. Als vrucht van een eeuwenoude
traditie is de Chouriço de Carne de Estrernoz e Borba dankzij zijn typische kenmerken een product
met een unieke en voortreffelijke smaak.
4.5. Werkwgze voor het verkrijgen van het product: Chouriqo de Carne de Estremoz e Borba wordt

verkregen door buik-, schouder- en nekvlees van varkens van het Alentejo-ras te reinigen en tot
blokjes te versnijden en dit met hoogstens 30 % vet te vermengen. De uitgekozen stukken worden
gereinigd en versneden, waarna de overige bestanddelen worden toegevoegd, om zo het worstdeeg
te bereiden. Nadat hieraan ook de kruiden zijn toegevoegd, laat men het product rijpen en wordt
het in de varkensdarm gestopt, afgebonden en gerookt met typisch hout van de streek (steeneik).
4.6.V d u d Het houden van varkens van het Alentejo-ras is altijd een voedselbron voor de bevolking
geweest die in slechte oogstjaren voedseltekorten moest opvangen, Het vlees van de geslachte
dieren leverde verscheidene vers vleesgerechten op en zeer gewilde, smake!ijh s=xt.te:: wors:.
Lange tijd vormde deze worst het middageten van de op het land werkende bevolking. Het
gemakkelijke vervoer, de weerbestendigheid en de houdbaarheid van de worst verklaren waarom
deze zo gretig aftrek vond. ook vandaag nog heeft varkensvlees een grote betekenis op economisch en sociaal gebied: met het vlees van varkens van het Alentejo-ras wordt in de streek
van Estremoz en Borba nog steeds worst met een onovertroffen smaak geproduceerd.
4.7. conh.olestnrctuur:

Naam:

Certialentejo - Certificaçäo de Produtos Agrícolas, Lda

Adres:

A v . ~Genera1 Humberto Delgado,
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n.O

34 l0 esq, P-7000-900 Évora.

- Geografische
aanduiding en het genummerde certificeringsmerk met de naam van het product en van de
certificeringsinstantie.

4.8. Etikettering: Verplichte vermeldingen Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

4.9. (EverttdeJ nationale eisen: Besluit nr. 9080/2000, bekendgemaakt in het Diário da República
(Publicatieblad) nr. 102, iide serie van 3 mei 2000. Daarin zijn de belangrijkste productievoorschriften vastgesteld en zijn de kenmerken en het geografische productiegebied van de Chouriço de

Came de Estremoz e Borba aangegeven.
EG-nummer: PT100 15 9 /2 000.09.1 4.

Datum van ontvangst van het voiledige aanvraagdossier: 2 3 juli 2001.

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG)nr.
2081192 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(20021C 102103)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van
een Iidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt
verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag
in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081192 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG ARTIKEL 5

BOB ( )

BGA (x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 89/00
i. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam: Direcçäo-Geral do Desenvolvimento Rural
Adres: Av. Defensores de Chaves, n.O6, P-1049-063 Lisboa
Tel.

(351) 2 1 3 18 43 O0

Fax

(351) 2 1 3 52 1 3 46.

2. Aanvragende groepering
2.1.

Naam: Apetal - Agrupamento de Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda

2.2. Adres: Rossio Marquês de Pombal, N.O 64-2O D, P-7100-513 Estremoz

Tel.

(351) 268 32 30 21

Fax

(351) 268 32 30 21

2.3. Samenstelling: Producenten/venverkers (x)
3. Naam van het product: Categorie 1.2

Anderen ( )

- Vleesproducten

4. Overzicht van het productdossier.

(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
4.1. Naam: Chouriço Grosso de Estremoz e Borba.
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4.2. Beschrijving: Gerookte worst afkomstig van vlees (buik, schouder, nek en schenkel) en vet van
varkens van het Alentejo-ras (uitgenomen evers en fokzeugen), dat versneden wordt tot blokjes van
minder dan 4 cm, waaraan zout, water, paprikapasta en droge, ongekiemde knoflookteentjes
worden toegevoegd. Als omhulsel wordt varkensdarm (dikke darm) gebruikt die vooraf in een
mengsel van water, zout en azijn gedrenkt is. De cilindervormige worst is 15 tot 25 cm lang, 5 tot
8 cm dik, en aan de buitenkant roodachtig-zwart, nagenoeg glad en enigszins glanzend. De
consistentie is haifzacht. Het omhulsel vertoont geen scheuren en is volledig met worstdeeg gevuld,
waaraan het goed vastkleeft. De worst is in roodwitte katoendraad gewikkeld en aan de beide
uiteinden met een eenvoudige knoop afgebonden. Het snijvlak is roodachtig, waarbij het deeg
perfect gebonden is, met een onregelmatige verdeling van vlees en vet: het vertoont schakeringen,
is gemarmerd, glanzend en doorregen (,,vetogen”).Geur en smaak zijn aangenaam en zacht. De
worst smaakt naar knoflook en rookvlees met een evenwichtige verhouding tussen zoet en zout.
Het vet heeft een lekkere geur en smaak. De structuur is niet dradig en tamelijk zacht.
4.3. Geografisch gebied: De specifieke bereidingswijze, de organoleptische eigenschappen van het
product en de bijzondere kennis van de plaatselijke producenten maken dat de gemeenten Alandroal, Borba, Estremoz en Vila Viçosa de natuurlijke begrenzing vormen van het geografische
productiegebied.
4.4. Bewijs van omsprong: Chouriço Grosso de Estremoz e Borba mag uitsluitend in erkende inrich-

tingen in het bovengenoemde geografische gebied vervaardigd worden. De grondstof is afkomstig
van varkens van het Alentejo-ras van bedrijven die over bossen met steeneiken enlof kurkeiken
beschikken waar de dieren extensief of semi-extensief kunnen worden gehouden. De rechtstreeks
uit het houden van varkens van het Alentejo-ras verkregen traditionele producten vinden aftrek bij
steeds meer consumenten, die de belangstelling voor hoogwaardige producten doen herleven en
die vandaag het beste uit eike streek verlangen. Als vrucht van een eeuwenoude traditie is de
Chouriço Grosso de iistrernoz e Borba dankzij zijn typische kenmerken een product met een
unieke en voortreffeiijke smaak.
4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Chouriço Grosso de Estremoz e Borba wordt
verkregen door buik-, schouder-, nek- en schenkelvlees van varkens van het Alentejo-ras te
reinigen en tot blokjes te versnijden en dit met hoogstens 30 % vet te vermengen. De uitgekozen
stukken worden gereinigd en versneden, waarna de overige bestanddelen worden toegevoegd om
zo het worstdeeg te bereiden. Nadat hieraan ook de kruiden zijn toegevoegd, laat men het product
rijpen en wordt het in de varkensdarm gestopt, afgebonden en gerookt met typisch hout van de
streek (steeneik).
4.6. Verband: Het houden van varkens van het Alentejo-ras is altijd een voedselbron voor de bevoiking
geweest die in slechte oogstjaren voedseltekorten moest opvangen. Het vlees van de geslachte
dieren leverde verscheidene vers vleesgerechten op en zeer gewilde, smakelijke soorten worst.
Lange tijd vormde deze worst het middageten van de op het land werkende bevolking. Het
gemakkelijke vervoer, de weerbestendigheid en de houdbaarheid van de worst verklaren waarom
deze zo gretig aftrek vond. Ook vandaag nog heeft varkensvlees een grote betekenis op economisch en sociaal gebied; met het vlees van varkens van het Alentejo-ras wordt in de streek
van Estremoz en Borba nog steeds worst met een onovertroffen smaak geproduceerd.
4.7. Controleshuctuur

Naam: Certialentejo - Certificago de Produtos Agrícolas, Lda
Adres: A v . ~General Humberto Delgado,

n.O

34 l0 esq. P-7000-900 Évora.

4.8,Etikettering: VerpIichte vermeldingen Chouriço Grosso de Estremoz e Borba - Geograffiche
aanduiding en het genummerde certificeringsmerk met de naam van het product en van de
certificeringsinstantie.
4.9.

(Eventuele) nationale eisen: Besluit nr. 9080/2000, bekendgemaakt in het Dihio da RepiibIica
(Publicatiebladj nr. 102, IIde serie van 3 mei 2000. Daarin zijn de belangrijkste productievoorschriften vastgesteld en zijn de kenmerken en het gecgrafische productiegebied van de Chouriço
Grosso de btremoz e Borba aangegeven.

EG-nummer: PT100163/2000.09.14.

Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 2 3 juli 2001.
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Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6 . lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2081192 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(2002/C 102104)
Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van
een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt
verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6. die de reden zijn voor de registratieaanvraag
in de zin van Verordening (EEG)nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. ZOSi/92 VAN DE RAAD
REGISTRATiEAAhYRAAC: ARTIKEL 5

BOB ( )

BGA

(x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 91/00
i. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam: Direcçäo-Geral do Desenvolvimento Rural
Adres: Av. Defensores de Chaves,
Tel.

(351) 2 1 3 18 4 3 O0

Fax

(351) 213 52 1 3 46.

n.O

6, P-1049-063 Lisboa

2. Aanvragende groepering

2.1. Naam: Apetal - Agrupamento de Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda
2.2. Adres: Rossio Marquês de Pombal, n . O 64-2O D, P-7100-513 Estremoz
Tel.

(351) 268 32 30 21

Fax

(351) 268 32 30 21

2.3. Samenstelling: Producenten/venverkers (x)

Anderen ( )

3. Naam van het product: Categorie 1.2 - Vleesproducten

4. Overzicht van hei productdossier
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
4.1. Naam: Morcela de Estremoz e Borba.
4.2. Besclwijving: Gerookte worst, afkomstig van vlees (wangen en bloedvlees) en vet van varkens van
het Alentejo-ras (uitgenomen evers en fokzeugen), dat versneden wordt tot blokjes van minder dan
3 cm, waaraan zout, water, papnkapasta en droge, ongekiemde knoflookteentjes, alsmede bloed
en kruidnagel worden toegevoegd. Andere mogelijke ingrediënten zijn komijn, wijn en peper. Als
omhulsel wordt varkensdarm (dunne darm) gebruikt die vooraf in een mengsel van water, zout en
azijn gedrenkt is. De worst is hoefijzervormig, 20 tot 35 c m lang en 2 tot 4 cm dik. De
buitenkant is zwart en ietwat gerimpeld en mat; de consistentie is halfzacht: het omhulsel vertoont
geen scheuren en is volledig met worstdeeg gevuld, waaraan het goed vastkleeft: de worst is in
roodwitte katoendraad gewikkeld en aan de beide uiteinden met een eenvoudige knoop afgebonden. Het snijvlak is donkerrood: het deeg is perfect gebonden, met een ongelijkmatige verdeling
van vlees en vet. Het snijvlak vertoont schakeringen, is gemarmerd, glanzend en doorregen. Het vet
is veeleer rood. De worst heeft een aangename en zachte smaak en geur en smaakt naar knoflook
en rookvlees met een evenwichtige verhouding tussen zoet en zout. Het vet heeft een lekkere geur
en smaak. De structuur is niet dradig en tamelijk zacht.
4.3. Geografisch gebied: De specifieke bereidingswijze, de organoleptische eigenschappen van het

product en de bijzondere kennis van de plaatselijke producenten maken dat de gemeenten Alandroal, Borba, Estremoz en Vila Viçosa de natuurlijke begrenzing vormen van het geografische
productiegebied.
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4.4. Bewijs van oorsprong: Morcela de Estremoz e Borba mag uitsluitend in erkende inrichtingen in
het bovengenoemde geografische gebied vervaardigd worden. De grondstof is afkomstig van
varkens van het Alentejo-ras van bedrijven die over bossen met steeneiken enlof kurkeiken
beschikken waar de dieren extensief of semi-extensief kunnen worden gehouden. De rechtstreeks
uit het houden van varkens van het Alentejo-ras verkregen traditionele producten vinden aftrek bij
steeds meer consumenten, die de belangstelling voor hoogwaardige producten doen herleven en
die vandaag het beste uit elke streek verlangen. Als vrucht van een eeuwenoude traditie is de
Morcela de Estremoz e Borba dankzij zijn typische kenmerken een product met een unieke en
voortreffelijke smaak.
4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Morcela de Estremoz e Borba wordt verkregen
door wangen en bloedvlees van geslachte varkens van het Alentejo-ras tot blokjes te versnijden. De
uitgekozen stukken worden gereinigd en versneden en daarna met de overige ingrediënten tot
worstdeeg vermengd. Na de bereiding van de stukken vlees en de toevoeging van kruiden laar men
de worst rijpen. wordt hij in de varkensdarm gestopt, afgebonden en gerookt met typisch hout van
de streek (steeneik).
4.6. Verband: Het houden van varkens van het Alentejo-ras is dtijd een voedselbron voor de bevolking
geweest die in slechte oogstjaren voedseltekorten moest opvangen. Het vlees van de geslachte
dieren leverde verscheidene vers vleesgerechten op en zeer gewilde, smakelijke soorten worst.
Lange tijd vormde deze worst het middageten van de o p het land werkende bevolking. Het
gemakkelijke vervoer, de weerbestendigheid en de houdbaarheid van de worst verklaren waarom
deze zo gretig aftrek vond. Ook vandaag nog heeft varkensvlees een grote betekenis op economisch en sociaal gebied: met het vlees van varkens van het Alentejo-ras wordt in de streek
van Estremoz en Borba nog steeds worst met een onovertroffen smaak geproduceerd.
4.7. Contraleshuctuur

Naam: Certialentejo - Certificaçäo de Produtos Agrkolas, Lda
Adres: A v . ~Genera] Hurnberto Delgado, n.O 34 l0 esq, P-7000-900 Évora.
4.8. Etikettering: VerpIichte vermeldingen Morcela de Estrernoz e Borba - Geografische aanduiding

en het genummerde certificeringsmerk met de naam van het product en van de certificeringsinstantie.
4.9. (Eventuele) nationale eisen: Besluit nr. 9080/2000, bekendgemaakt in het Diário da Republica
(Publicatieblad) nr. 102, iide serie van 3 mei 2000. Daarin zijn de belangrijkste productievoorschriften vastgesteld en zijn de kenmerken en het geografische productiegebied van de Morcela de
Estremoz e Borba aangegeven.
EG-nummer: PT/ûûi 62/2000.09.14.
Datum van ontvangst van h e t volledige aanvraagdossier: 23 juli 2001.
Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6 . lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(20021C 102105)
Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van
een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt
verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag
in de zin van Verordening (EEG)nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081192 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG: Artikel 5
BOB ( )

BGA(x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 92/00
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1. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam:

DirecçZo-Geral do Desenvolvimento Rural

Adres:

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

Tel.

( 3 5 1 ) 2 1 3 18 43 O0

Fax

(351) 2 1 3 52 1 3 46.

2. Aanvragende groepering
2.1. Naam: Apetal - Agrupamento de Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda

2.2. Adres: Rossio Marquês de Pombal, n.O 64-2O D, P-7100-513Estremoz
Tel.

(351) 268 32 30 2 1

Fax

(351) 268 3 2 3 0 2 1

2.3. Samenstelling: Producentenlverwerkers (x)

Anderen ( )

3. Naam van het product: Categorie 1.2 - Vleesproducten
4. Overzicht van het productdossier

(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
4.1.Naam: Paia de Lornbo de Estremoz e Borba
4.2.

’

Beschrijving: Gerookte worst uit het in bijlage I1 omschreven geografische gebied, afkomstig van
de hele karbonaden van varkens van het Alentejo-ras (uitgenomen evers en fokzeugen), waaraan
ten hoogste 10 56 stukjes spek worden toegevoegd, alsmede zout, water, paprikapasta en droge,
ongekiemde knoflookteentjes. Als omhulsel wordt de zogenaamde ,,Pele das Banhas” gebruikt,
d.w.z. de sereuze vliezen (borst- en buikvliezen) die vooraf in een mengsel van water, zout,
paprika, pasta en knoflook zijn gedrenkt. De worst is cilindervormig, 20 tot 45 cm lang en 6
tot i û c m dik. Hij heeft een roodachtig-zwarte kleur, een gladde en matte buitenkant en een
halfharde consistentie; het omhulsel vertoont geen scheuren en is volledig gevuld met worstdeeg,
dat er goed aan vastkleeft, en wordt zo gekookt. De worst is aan de beide uiteinden met een
dubbele knoop afgebonden en met tussenruimten van 3 cm in rood-witte katoendraad gewikkeld.
Het snijvlak is rood en wit en gestructureerd zoals het verkeersteken ,,verboden richting“. Het deeg
moet perfect gebonden zijn, met een zeer duidelijke verdeling van vlees en vet. Het snijvlak
vertoont schakeringen en is gemarmerd, glanzend en doorregen. Het vet is wit tot parelmoerkleurig. De worst heeft een aangename en zachte geur en smaak hij smaakt naar knoflook en
rookvlees en er is een evenwichtige verhouding tussen zoet en zout. Het vet heeft een lekkere geur
en smaak. De structuur is niet dradig en tamelijk zacht.

4.3. Geog-rufisch gebied: De specifieke bereidingswijze, de organoleptische eigenschappen van het

product en de bijzondere kennis van de plaatselijke producenten maken dat de gemeenten Alandroal, Borba, Estremoz en Vila Viçosa de natuurlijke begrenzing vormen van het geografische
productiegebied.
4.4. Bewijs van oorsprung: Paia de Lombo de Estremoz e Borba mag uitsluitend in erkende inrichtin-

l

,
l

,
I

’

1
~

’
I

gen in het bovengenoemde geografische gebied vervaardigd worden. De grondstof is afkomstig van
varkens van het Alentejo-ras van bedrijven die over bossen met steeneiken enlof kurkeiken
beschikken waar de dieren extensief of semi-extensief kunnen worden gehouden. De rechtstreeks
uit het houden van varkens van het Alentejo-ras verkregen traditionele producten vinden aftrek bij
steeds meer consumenten, die de belangstelling voor hoogwaardige producten doen herleven en
die vandaag het beste uit elke streek verlangen. Als vrucht van een eeuwenoude traditie is de Paia
de Lombo de Estremoz e Borba dankzij zijn typische kenmerken een product met een unieke en
voortreffelijke smaak.
4.5. Werkwijze voor het verkdjgen van het product: Paia de lombo de Estremoz e Borba is afkomstig
van hele karbonaden van varkens van het Alentejo-ras, waaraan hoogstens 10 % stukjes zacht vet
wordt toegevoegd. Na het uitkiezen en reinigen van de karbonade worden de overige bestanddelen

toegevoegd. Na de bereiding van de karbonade en de toevoeging van de kruiden laat men het vlees
twee dagen rijpen, waarna het overlangs in twee gelijke helften wordt verdeeld. Deze beide helften
worden met een laag spek ertussen op elkaar gelegd om zo de ,,paia” te vormen. Daarna wordt de
.paia” in het omhulsel gestopt, afgebonden en met typisch hout van de streek (steeneik) gerookt.
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4.6. Verband: Het houden van varkens van het Alentejo-ras is altijd een voedselbron voor de bevolking
geweest die in sIechte oogstjaren voedseltekorten moest opvangen. Het vlees van de geslachte
dieren ieverde verscheidene vers vleesgerechten op en zeer gewilde, smakelijke soorten worst.
Lange tijd vormde deze worst het middageten van de op het land werkende bevolking. Het
gemakkelijke vervoer, d e weerbestendigheid en de houdbaarheid van de worst verklaren waarom
deze zo gretig aftrek vond. Ook vandaag nog heeft varkensvlees een grote betekenis op economisch en sociaal gebied met het vlees van varkens van het Alentejo-ras wordt in de streek
van Estremoz en Borba nog steeds worst met een onovertroffen smaak geproduceerd.
4.7. Controlestnutuur

Naam:

Certialentejo - Certificaçao de Produtos Agricolas, Lda

Adres:

A v . ~General Humberto Delgado,

n.O

34 i* esq, P-7000-900 hora.

4.8. Etikettering: Verptichte vermeldingen Paia de Lombo de Estremoz e Borba - Geografische aanduiding en het genummerde certificeringsmerk met de naam van het product en van de certificeringsinstantie.
4.9. (Eventuele) nationale eisen: Besluit nr. 9080/2000, bekendgemaakt in het Diirio da Republica
(Publicatieblad) nr. 102, Iide serie van 3 mei 2000. Daarin zijn de belangrijkste productievoorschriften vastgesteld en zijn de kenmerken en het geografische productiegebied van de Paia de
Lombo de Estremoz e Borba aangegeven.
EG-nummer: PT100 16 1/2000.09.14.
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 2 3 juli 2001.
Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
208 1/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen v a n landbouwproducten en levensmiddelen
(20021C 102106)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van
een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt
verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag
in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 21181192 VAK DE RAAD
REGISTRATIEAANVR4AG: PiRTIKEL 5
BOB ( )

BGA(x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 93/00
i. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam: Direcçäo-Geral do Desenvohimento Rural
Adres: Av. Defensores de Chaves, n.O 6, P-1049-063 Lisboa
Tel.

(351) 213 18 43 O0

Fax

(351) 213 5 2 13 46.

2. Aanvragende groepering

2.1. Naam: Apetal - Agrupamento de Productores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda
2.2. Adres: Rossio Marqués de Pombal, n.O 64-2O D, P-7100-513 Estremoz
Tel.

(351) 268 32 3 0 21

Fax

(351) 268 32 70 21

9

2 . 3 . Samenstelling: Producenten/verwerkers (x)

Anderen ( )

3 . Naam van h e t product: Categorie 1.2 - Vleesproducten

4. Overzicht van h e t productdossier
(samcnvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens):
4.1. Naam: Paia de Toucinho de Estremoz e Eorba.

4.2. Beschrijving: Gerookte worst, afkomstig van hele buiken van varkens van het Alentcjo-ras (uilgenomen evers en fokzcugen) waaraan zout, watcr, paprikapasta en droge, ongekiemde knoflookteentjes worden toegcvoegd. Als ornhulscl worden de sereuze vliczcn (borst- en buikvlies) gebruikt
die vooraf in een mengsel van water, zout, paprikapasta en knoflook gedrenkt worden. De worst is
cilindervormig, 20 tot 45 cm lang en 6 tot 1 5 cm dik. Hij heeft een lichtbruine kleur en een
gladde, glanzende buitenkant. De worst heelt een halfharde consistentie. Het omhulsel vertoont
geen scheuren en is volledig met worstdeeg gevuld, waaraan het goed vastkleeft en waarmee het
gekookt wordt. De worst wordt aan de beide uiteinden met een dubbele knoop afgebonden en is
met tussenruimten van 3 cm in roodwitte katoendraad gewikkeld. Het snijvlak bestaat uit hoofdzakelijk wit vet met spiraalvormige lagen buikvlees. Het deeg is perfect gebonden, met een
duidelijke verdeling van vlees en vet. Het snijvlak vertoont schakeringen, is gemannerd, glanzend
en doorregen. Het vet is wit. De worst heeft een aangename geur en smaak en smaakt naar
knoflook en rookvlees met een evenwichtige verhouding tussen zoet en zout. Het vet heeft een
lekkere geur cn smaak. De structuur is niet dradig en tamelijk zacht.
4.3. Geografisch gebied: De specifieke bereidingswijze, de organoleptische eigenschappen van het

product en de bijzondere kennis van de plaatselijke producenten maken dat de gemeenten Alandroal, Borba, Estremoz en Vila Viçosa de natuurlijke begrenzing vormen van het geografische
productiegebied.
4.4. Bewijs van oorsprong: Paia de Toucinho de Estremoz e Borba mag uitsluitend in erkende inrichtingen in het bovengenoemde geografische gebied vervaardigd worden. De grondstof is afkomstig
van varkens van het Alentejo-ras van bedrijven die over bossen met steeneiken enlof kurkeiken
beschikken waar de dieren extensief of semi-extensief kunnen worden gehouden. De rechtstreeks
uit het houden van varkens van het Alentejeras verkregen traditionele producten vinden aftrek bij
steeds meer consumenten, die de belangstelling voor hoogwaardige producten doen herleven en
die vandaag het beste uit elke streek verlangen. Als vrucht van een eeuwenoude traditie is de Paia
de Toucinho de Estremoz e Borba dankzij zijn typische kenmerken een product met een unieke en
voortreffelijke smaak.
4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Paia de Toucinho de Estremoz e Borba wordt
vervaardigd door het vlees van hele buiken van varkens van het Alentejo-ras te verwerken; het
vetaandeel mag nooit lager dan 50 % zijn. Na het uitkiezen en reinigen van de stukken vlees
worden de overige bestanddelen toegevoegd. Ka de bereiding van het vlees en de toevoeging van
de kmiden laat men het product rijpen, waarna het tot een cilinder wordt gerold zodat het vlees
spiraalvormig gelaagd is. De ,,paia" wordt daarna in het omhulsel gestopt, afgebonden en met
typisch hout van de streek (steeneik) gerookt.
4.6. Verband: Het houden van varkens van het Alentejo-ras is altijd een voedselbron voor de bevolking
geweest die in slechte oogstjaren voedseltekorten moest opvangen. Het vlees van de geslachte
dieren leverde verscheidene versvleesgerechten op en zeer gewilde, smakelijke soorten worst. Lange
tijd vormde deze worst het middageten van de op het land werkende bevolking. Het gemakkelijke
vervoer, de weerbestendigheid en de houdbaarheid van de worst verklaren waarom deze zo gretig
aftrek vond. Ook vandaag nog heeft varkensvlees een grote betekenis op economisch en sociaal
gebied: met het vlees van varkens van het Aìentejo-ras wordt in de streek van Estrernoz en Borba
nog steeds worst met een onovertroffen smaak geproduceerd.

Naam: Certialentejo - Certificaçao de Produtos Agrícolas, Lda
Adres: Av.& General Humberto Delgado, n.* 34, 1'' esq, P-7000-900 Évora.
4.8. Etikettering: Verplichte vermeldingen Paia de Toucinho de Estremoz e Borba - Geografische
aanduiding en het genummerde certificenngsrnerk met de naam van het product en van de
certificenngsinstantie.
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4.9. (Eventuele) nationale eisen: Besluit nr. 9080/2000, bekendgemaakt in het Diário da RepGblica
(Publicatieblad) nr. 102, IIde serie van 3 mei 2000. Daarin zijn de belangrijkste productievoorschriften vastgesteld e n zijn de kenmerken en het geografische productiegebied van de Paia de
Toucinho de Estremoz e Borba aangegeven.

EG-nummer: FT1001 5612000.09.14.
Datum van ontvangst van het voiledige aanvraagdossier: 23 juli 2001.
Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG} nr.
2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(2002/C 102/07)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
benoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van
een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt
verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag
in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081192 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB ( )

BGA(x)

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 94/00
i . Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam:

Direcçiio-Geral d o Desenvolvimento Rural

Adres:

Av. Defensores de Chaves,

Tel.

(351) 213 18 43 O 0

Fax

(351) 273 52 1 3 46.

n.O

6 , P-1049-063 Lisboa

2. Aanvragende groepering

- Agrupamento

de Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, Lda

2.1. Naam:

Apetal

2.2. Adres:

Rossio Marqués de Pombal,

Tel.

(351) 268 32 3 0 21

Fax

(351) 268 32 3 0 21

n.O

2.3. Samenstelling: Producenten/verwerkers (x)

64-2O D, P-7100-513 Estremoz

Anderen ( )

3. Naam van het product: Categorie 1.2 - Vleesproducten

4. Overzicht van het productdossier

(Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
4.1. Naam: Paio de Estremoz e Borba.
4.2. Beschrijving: Gerookte worst van vlees (buik, nek en schenkel) en vet van varkens van het
Alentejo-ras (uitgenomen evers en fokzeugen), dat versneden wordt tot stukken van minder dan
5 cm. Daaraan worden zout, water, paprikapasta en droge, ongekiemde knoflookteentjes roegevoegd. Als omhulsel wordt de ,,paio” gebruikt, d.w.z. de blindedarm van het varken, dat vooraf in
een mengsel van water, zout en azijn is gedrenkt. De ronde worst is 10 tot 25 cm lang en 8 tot
15 cm dik, en aan de buitenkant rood-zwart, gerimpeld en mat. De consistentie is halfhard. Het
omhulsel vertoont geen scheuren en is volledig gevuld met worstdeeg, dat er goed aan vastkleeft.
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De worst is aan de beide uiteinden met een dubbele knoop afgebonden en met tussenruimten van
3 cm in roodwitte katoendraad gewikkeld. Het snijvlak is roodachtig, waarbij het deeg perfect
gebonden is, met een ongelijkmatige verdeling van vlees en vet; het vertoont schakeringen en is
gemarmerd, glanzend en doorregen. Het vet is wit tot paarlemoerkleurig. De worst heeft een
aangename en zachte geur en smaak hij smaakt naar knoflook en rookvlees en er is een evenwichtige verhouding tussen zoet en zout. Het vet heeft een lekkere geur en smaak. De structuur is
niet dradig en tamelijk zacht.
4.3. Geografisch gebied: De specifieke bereidingswijze, de organoleptische eigenschappen van het
product en de bijzondere kennis van de plaatselijke producenten maken dat de gemeenten Alandroal, Borba, Estremoz en Vila Viçosa de natuurlijke begrenzing vormen van het geografische

productiegebied.
4.4. Bewijs van omsprong: Paio de Estremoz e Borba mag uitsluitend in erkende inrichtingen in het
bovengenoemde geografische gebied vervaardigd worden. De grondstof is afkomstig van varkens
van het Alentejo-ras van bedrijven die over bossen met steeneiken enlof kurkeiken beschikken
waar de dieren extensief of semi-extensief kunnen worden gehouden. De rechtstreeks uit het
houden van varkens van het Alentejo-ras verkregen traditionele producten vinden aftrek bij steeds
meer consumenten, die de belangstelling voor hoogwaardige producten doen herleven en die
vandaag het beste uit elke streek verlangen. Als vrucht van een eeuwenoude traditie is de Paio
de Estremoz e Borba dankzij zijn typische kenmerken een product met een unieke en voortreffelijke smaak.
4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Paio de Estremoz e Borba is afkomstig van

schoon versneden deelstukken (buik, schouder, nek en schenkel) van varkens van het Alentejo-ras,
waaraan hoogstens 30 % vet wordt toegevoegd, Met de gekozen, gereinigde en versneden stukken
wordt, na toevoeging van de overige bestanddelen, het worstdeeg bereid. Nadat hieraan ook de
kruiden zijn toegevoegd, laat men het product rijpen en wordt het in het omhulsel gestopt,
afgebonden en met typisch hout van de streek (steeneik) gerookt.
4.6. Verbad- Het houden van varkens van het Alentejo-ras is altijd een voedselbron voor de bevoIking
geweest die in slechte oogstjaren voedseltekorten moest opvangen. Het vlees van de geslachte
dieren leverde verscheidene versvleesgerechten op en zeer gewilde, smakelijke soorten worst. Lange
tijd vormde deze worst het middageten van de op het land werkende bevolking. Het gemakkelijke
vervoer, de weerbestendigheid en de houdbaarheid van de worst verklaren waarom deze zo gretig
aftrek vond. Ook vandaag nog heeft varkensvlees een grote betekenis op economisch en sociaal
gebied met het vlees van varkens van het Alentejo-ras wordt in de streek van Estremoz en Borba
nog steeds worst met een onovertroffen smaak geproduceerd.
4.7. ControlesaucFuur

Naam:

Certidentejo - Certificaçäo de Produtos Agricolas, Lda

Adres:

A v . ~Genera1 Humberto Delgado, n . O 34 la esq, P-7000-900 Évora.

4.8. Etikettering: Verplichte vermeldingen Paio de Estremoz e Borba - Geografische aanduiding en
het genummerde certificeringsmerk met de naam van het product en van de certificeringsinstantie.
4.9. Nationale eisen: Besluit nr. 9080/2000, bekendgemaakt in het Diário da Repúbíiui (Publicatiebiad)
nr. 102, Iide serie van 3 mei 2000. Daarin zijn de belangrijkste productievoorschriften vastgesteld
en zijn de kenmerken en het geografische productiegebied van de Paio de Estremoz e Borba
aangegeven.
EG-nummer: PT~00164/2000.09.14.
Datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier: 2 3 juli 2001.
Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake & speuficiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen
(2002/C 102/08)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van de artikelen 8 en
9 van Verordening (EEG) nr. 2082/92. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde
autoriteit van een lidstaat binnen vijf maanden na deze bekendmaking worden ingediend. De bekendmaking houdt verband met de hiernavolgende gegevens, met name de punten 4.2, 4.3 en 4.4, die de reden
zijn voor de registratieaanvraag in de zin van Verordening (EEG) nr. 2082/92.

VERORDENING (EEG) Nr. 2082192 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG VAN EEN SPECIFIEK PRODUCT

Nationaal nummer van het dossier: i. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam:

Maa- j a metsätalousministeriö - MAOiMaaseutu- ja rakenneyksikkö (Finnish Ministery of
Agricdture and Forestiy - Department of Agriculture - Rural Policy and Structural Pokcy
Unit)

Adres:

PL 30, FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.

(358- 9) 160 29 O 1

Fax

(358-9) 160 91 66.

2. Aanvragende groepering
2.1. Naam:

Pohjois-Karjalan MaaseutukseskuslMaa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

2.2. Adres:

PL 5 (Koskikatu 11 C), FIN-80101 Joensuu

Tel.

(358-13) 611 33 45

Fax

(358-13) 611 3 3 99

2.3. Samenstelling: producentenlvenverkers ( )

anderen (x).

3. Type product: Bakkerswaren.
4. Overzicht van

het productdossier

(Samenvatting van de in artikel 6, lid 2, voorgeschreven gegevens):
4.1. Naam: Karjalanpiirakka.
4.2. specifieke productie- of berdingsmethode: Bij de bereiding van Karelische pirog wordt eerst de
vulling gekookt. De vulling bestaat meestal uit gerste- of rijstebrij of uit aardappelpuree. in plaats
daarvan kan men ook gekookte, fijngestampte groenten gebruiken (bijv. koolraap, raap, gestoofde
kool of paddestoelen). Het deegomhulsel bestaat uit water, zout en rogge- of tarwemeel. Het deeg
wordt tot zo dun mogelijke, bijna doorschijnende, ronde plakken gerold. Juist dit dunne omhulsel
maakt de Karelische pirog zo knapperig. De deegranden worden om de vulling samengevouwen.
De pirog wordt gedutende 15-20 minuten bij een hoge temperatuur van ongeveer 250-300 "C in
de oven gebakken. Door de korte baktijd en de hoge temperatuur behoudt de pirog zijn sappigheid.
Voor de vulling wordt 1 I (1 kg) water of melk gekookt, waarna 2 dl (180 g) rijstkorrels of gort
wordt bijgemengd. De rijstebrij wordt 30-60 minuten gekookt; gort moet langer koken. Voor het
deeg worden 200 g water en ongeveer 275-350 g meeí gebruikt.
Gebakken pirogs worden vaak onmiddellijk na het bakken of opwarmen met boter, olie of een
mengsel van boter of olie met water of mek, soms ook met ei, bestreken.
4.3. Trditioneel brdztn: Bij de bereiding van de Karelische pirog is de traditionele samenstelling en
verwerking van de bestanddelen van wezenlijk belang. Traditionele op pirogs gelijkende bakkerswaren met korst en vulling zijn bekend in een gebied dat zich uitstrekt van Karelië tot Siberië en
China. Karelië vormt de noordwestelijke grens van dit gebied. De ovale, open soort pirog, zoals
deze in Karelië gebakken wordt, heeft de naam Karelische pirog gekregen, toen het product zich
ook buiten K a d i e verbreidde.
Eerst vond het product in de zeventiende en de achttiende eeuw ingang in het huidige Oost-Finland. Van daar uit hebben Kareliërs het product in heel Finland en zelfs tot in Zweden bekendheid
gegeven. De oudste schriftelijke vermelding van de Karelische pirog dateert van 1686.
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4.4. Beschrijving vun het product: De Karelische pirog is een open, kleine en platte pirog die uit een
dunne korst en een vulling bestaat. Deze pirog is meestal 7-20 cm lang. Gewoonlijk is de pirog

ovaal, maar hij kan ook rond zijn. De pirog is niet helemaal in het deegomhulsel gewikkeld, maar
is boven open. De deegranden zijn boven op de vulling omgeslagen. De pirog heeft een knapperige korst. Deze korst maakt gewoonlijk ongeveer eenderde deel van het product uit, de vulling
tweederde.
4.5. Minimumeisen en controleprocedure specifiteit: Bij de bereiding wordt ter plaatse gecontroleerd
of het deeg overeenkomstig punt 4.2 tot een zo dun mogelijke ronde of ovale plak van 10-24 cm
wordt uitgerold. Daarop wordt tot op 1-2 cm van de rand vulling gedaan, die daarna zo in het
omhulsei gewikkeld wordt dat de pirog in het midden open blijft. Dit is van doorslaggevend belang
bij de traditionele bereidingswijze. Bij de bereiding wordt in de productie-inrichting ook nagegaan
of de pirog overeenkomstig punt 4.2 gedurende 15-20 minuten bij een temperatuur van
250-3OO'C gebakken wordt, want deze hoge temperatuur en korte baktijd zorgen voor een

knapperige korst en beïnvloeden zo de smaak van de KareIische pirog.
In de productie- en afzetfase worden monsters van het product genomen om (door middel van
standaardprocedures, zoals bijvoorbeeld IS0 of IDFIFIL), de organoleptische en chemische eigenschappen te bepalen en aan de hand van het gehalte aan bacteriën de microbiologische eigenschappen te bepalen.
5. Bescherming op grond van artikel 13, lid 2, aangevraagd: Ja.

EG-nummer: S/FI/OOO15/98.09.21.
Datum van ontvangst van het voiiedige aanvraagdossier: 9 februari 2001.
Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikeI 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr+
2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(2002/C 102109)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
Verordening (EEG)nr. 2081/92. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van een lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking
houdt verband met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081192.

VERORDENING (EEG) Nr. 2081192 VAN DE RAAD
REGISTKATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5

BOB

(x)

BGA ( )

Nationaal nummer van het aanvraagdossier: 45/99
i. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam: Direcgäo Geral do Desenvolvimento Rural
Adres: Av. Defensores de Chaves, n.O 6, P-1049-063 Lisboa
Tel.

(351) 213 18 43 82

Fax

(351) 213 5 3 58 7 2 .

2. Aanvragende groepering
2.1, Naam: Associaçiio Nacional de Produtores de Pêra Rocha

2.2. Adres: Av. dos Bombeiros Voluntários, 44-1°, P-2550 Cadaval

Tel.

(351) 262 69 1 1 55

Fax

(351) 262 69 56 44.
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2.3. Samenstelling: producenten/verwerkers (x)
3. Productcategorie: Categorie 1.6

anderen ( }.

- Fruit.

4. OverWcht van het productdossier

(Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens):
4.1. Naam: Pêra Rocha do Oeste.
4.2. Beschrijving: De Pêra Rocha do Oeste is een vrucht van de ,,Rocha”-perenboomdie groeit in de

regio Oeste van Portugal. Het ras ,,Rocha” behoort tot de familie Rosaceae, onderfamilie pithitachtigen, geSIacht Pyrus en soort Pyrus comrnunis t. Het is een Portugees ras dat ongeveer 150
jaar geleden toevallig is ontstaan in Sintra en dat zich heeft verspreid binnen de regio Oeste.
Kenmerkend voor de vruchten van de ,,Rocha”-perenboomin de regio Oeste zijn de ovaalronde, de
peerronde of de langwerpig peervormige ovale vorm, de typische dicht op elkaar zittende donkere
ruwe vlekjes aan de onderkant, die zich op onregelmatige wijze over het gehele oppervlak verspreiden, vooral in en rond de steelholte, een lichtgele kleur, soms met een lichtroze blos aan de
zonkant, duidelijk aanwezige stippen in de kleur van de ruwe vlekjes en bijna nooit een kelkholte.
De oogstperiode is augustus. Het vruchtvlees van de Pêra Rocha do Oeste is wit, smeltend-zacht,
korrelig, zoet, niet zuur en zeer sappig en het heeft een kenmerkend, zij het niet al te opvallend
aroma.
4.3. Geografisch gebkd: In verband met de voor het produceren van de Pêra Rocha do Oeste vereiste

klimatologische omstandigheden - het speciale microklimaat van de regio, de vakbekwaamheid
van de producenten en de authentieke, onveranderlijke plaatselijke methoden -, omvat het
geografisch gebied de gemeenten Sintra, Mafra, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço,
Alenquer, Vila Franca de Xira, Azambuja, Torres vedras, Cartaxo, Lourinha, Bombarral, Cadaval,
Santarém, Rio Maior, Peniche, Obidos, Caldas da Rainha, Torres Novas, Alcanena, Akobaça,
Nazak, Porto de Mós. Batalha, Tomar, Ferreira do Zêzere, Vila Nova de Ourém, Leiria, Marinha
Grande en Pombal.

4.4. Bewijs van oorsprong: Afgezien van de kenmerken die het product onmiskenbaar verbinden met

het natuurlijke milieu waarin het geproduceerd wordt, namelijk bodemkeuze, aanplant en beheer
van de boomgaard, aard en frequentie van de fytosanitaire behandelingen, bepaling van de oogstperiode, en selectie, verpakking en commerciële presentatie van de vruchten, zijn de elementen die
bewijzen dat de Pêra Rocha do Oeste afkomstig is uit het geografische gebied, de volgende: de
boomgaarden liggen binnen het geografische venverkingsgebied en worden beheerd zoals hierboven is weergegeven, het plukken, vervoer, sorteren en verpakken moeten ook voldoen aan een
productdossier en het hele productieproces is onderworpen aan een speciale controleregeling, op
grond waaman de vruchten worden gecertificeerd.
4.5. Werkwijze vour het verkrijgen van het product: De Pêra Rocha do Oeste wordt verkregen volgens

authentieke, onveranderlijke plaatselijke methoden die beginnen met het kiezen van de grond en
met de aanplant en het beheer van de boomgaard. De teeltomstandigheden zijn zeer belangrijk,
met name het speciale klimaat en de kou die de P&raRocha do Oeste nodig heeft om zich naar
behoren te ontwikkelen. Ook voor de oogst gelden eigen regels, zowel wat de methode als wat de
periode (laatste twee weken van augustus) betreft. De Pêra Rocha do Oeste is zeer lang houdbaar,
vooral als bij het plukken en het vervoer naar de centrale opslagplaats de nodige omzichtigheid in
acht wordt genomen. Er gelden specifieke voorschriften voor de standaardisering, etikettering en
verpakking van deze vruchten.
4.6, Verband: De regio Oeste (de meest westelijk gelegen regio van Portugal) wordt gekenmerkt door
een zeer bijzondere bodem- en klimaatgesteldheid, vanwege de bodem die is ontstaan in het Jura-

of Neo-juratijdperk en vanwege de nabijheid van de zee. De regio ligt als het ware ,,ingeklemd”
tussen het Candeeirogebergte en de Atlantische Oceaan. Het samenspel van deze factoren brengt
specifieke en opvallende klimatologische kenmerken met zich. Deze omstandigheden zijn vanzelfsprekend niet vreemd aan het spontane ontstaan van het Rocha-ras, meer dan 150 jaar geleden. In
zijn oorspronkelijke gebied brengt dit ras producten voort met onmiskenbare en door de consumenten onderkende organoleptische eigenschappen. De E r a Rocha do Oeste werd al snel het
visitekaartje van deze regio.
4.7. îonmIestruEtuur

Naam: Codimaco - Associaçao Interprofissional Gestora de Marcas Colectivas
Adres: Av. Bombeiros Voluntários, n.O 36-1°, P-2550-102 Cadaval
Tel.

(351) 262 69 1 1 5 5

Fax

(351) 262 69 56 44.
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- Denominaçäo de Origem" en het
genummerde certificeringsmerk. Het model voor het certificeringsmerk is vastgesteld in het Aviso
de Reconhecimento do Organismo Privado de Controlo e Certificacäo", overeenkomstig de normen
van EN 45011.

4.8. Etikettering: Verplichte vermelding: ,,Pêra Rocha do Oeste

4.9. Natiode wettelijke eisen: Besluit nr. 1 3 021/99, serie 11, van de staatssecretaris voor Plattelandsontwikkeling van 11 juni 1999, bekendgemaakt in het DR (publicatieblad) serie 11, nr. i 54,van 9
juli 199 9. Daarin zijn de voornaamste productievoorschriften en kenmerken van de Pêra Rocha do
ûeste en het geografische productiegebied aangegeven.

EG-nummer: G/PT/00160/2000.14.09.
Datum van ontvangst van het hele aanvraagdossier: 2 3 juli 2001.

Produktschap voor Bier
Tewisielegging 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 2001, met
toelichting bij het secretariaat, Herengracht 282 te Amsterdam, voor een ieder ter lezing is neergelegd en
aldaar verkrijgbaar zijn tegen betaling van de kosten.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 7 juni 2002, aanvang
11.00 uur in het Hotel Sofitel te Den Haag.

Productschap Gedistilleerde Dranken
Tewisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2001 en ontwerpbegrotingswijziging2001
De secretaris maakt, gelet op artikel 124, tweede lid, respectievelijk artikel 118, derde lid van de Wet op
de bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening baten en lasten over
2001, alsmede de ontwerpbegrotingswijziging behorende bij de jaarrekening 2001 met toelichting, bij het
secretariaat, Lange Haven 127 te Schiedam (tel. 010-4269340) voor een ieder ter lezing is neergelegd en
aldaar verkrijgbaar is tegen betaling van € 5.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 10juni 2002, aanvang
15.00 uur in het Gedistilleerd Museum, Lange Haven 74-76 te Schiedam.
Geïnteresseerden in het bijwonen van de vergadering wordt verzocht zich schriftelijk aan te melden bij
de secretaris mw. mr, M.C. Guijt.

Productschap Pluimvee en Eieren
Tewisielegging 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 2001, met
toelichting bij het secretariaat, Louis Braillelaan 80 te. Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd
en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 13 juni 2002.

Productschap Vee en Vlees
Tewisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaurrekening 2001
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der inkomsten en uitgaven over 2001, met
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toelichting bij het secretariaat, Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd
en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 12 juni 2002.

Ontwerp- Verordening bestrijding ziekte van Aujeszb 2002
Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op de artikelen 1O, 12, 13 en 14 van de Insteliingsverordening Productschap Vee en
Vlees 19994, en de artikelen 93, 102 en 105 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
vastgesteld de navolgende

OP

VERORDENING

Artikel 1
In deze verordening worden de begripsbepalingen van de Regeling identificatie e n registratie
van dieren 2002 {Staatscourant 28 december 2001 1 overgenomen en verstaat daarnaast
onder:

I.

productschap:

het Productschap Vee en Vlees;

2.

voorzitter:

de voorzitter van het productschap;

3.

vaccinatiebon:

een door of namens het Bestuur ter beschikking
gesteld document, waarvan het model door het Bestuur
is vastgesteld, en dat tenminste betrekking heeft op:
de percoonsgegevens van de betrokken
ondernemer;
het UBN-nummer van de desbetreffende
vestiging;
de datum, alsmede het begin- e n eindtijdstip
van de vaccinatiewerktaamheden;
het aantal gevaccineerde dieren per diersoort;
de merknaam en het chargenummer van de
gebruikte entstof;
de naam van de betrokken dierenarts.

4.

varken:

dier behorende t o t de familie der Suidae Gray 1821;

5.

onderneming

een onderneming waarin de varkenshouderij wordt
uitgeoefend;

6.

ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft.

Artikel 2
1.

Iedere ondernemer is verplicht de op zijn vestiging aanwezige varkens t e doen enten
tegen de ziekte van Aujeszky overeenkomstig het voor de betrokken diersoorten en
de te onderscheiden gebieden door een door het Bestuur vastgesteld entschema.
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2.

Iedere ondernemer is verplicht, indien het Bestuur dat in het kader van de controle op
het effect van de entingen noodzaketijk acht, de op zijn vestiging aanwezige varkens
door middel van een bloedonderzoek door een daartoe door het Bestuur aangewezen
dienst t e doen onderzoeken op de aanwezigheid van antistoffen tegen de ziekte van
Aujeszky.

3.

Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, is iedere ondernemer die varkens
aanwezig heeft in het door het Bestuur aangewezen gebied, verplicht deze dieren te
doen enten volgens het door het Bestuur vastgestelde entschema.

Artikel 3

1.

Iedere ondernemer is verplicht om terstond nadat de entingen verricht zijn, ervoor
zorg t e dragen dat de op deze entingen betrekking hebbende vaccinatiebonnen door
de betrokken dierenarts in drievoud volledig en naar waarheid worden ingevuld en
ondertekend, ten blijke waarvan de ondernemer de desbetreffende vaccinatiebonnen
mede van zijn handtekening dient te voorzien.

2.

De ondernemer is verplicht het voor hem bestemde exemplaar van de in het eerste
lid bedoelde vaccinatiebon gedurende 1 2 maanden op zijn vestiging te bewaren.

3.

De ondernemer is verplicht, binnen 14 dagen nadat de entingen, bedoeld in
artikel 2, verricht zijn, het daartoe bestemde exemplaar van de in het eerste lid
bedoelde vaccinatiebon aan de door het Bestuur aangewezen dienst toe te zenden.
De ondernemer is gekweten van de in de vorige zin bedoelde verplichting indien de
betrokken dierenarts de vaccinatiebon, binnen 14 dagen nadat de entingen, bedoeld
in artikel 2, verricht zijn, naar de dienst heeft gezonden.

Artikel 4
Als entingen tegen de ziekte van Aujeszky, bedoeld in deze verordening, gelden slechts die
entingen, die verricht zijn met bij of krachtens het Besluit Gebruik Sera en Entstoffen (Stb.
1996, 21 7, zoals dit laatstelijk is gewijzigd) aangewezen entstoffen.

Artikel 5
Het is de ondernemer verboden de op zijn vestiging aanwezige varkens te doen enten tegen
de ziekte van Aujeszky op andere wijze dan overeenkomstig de op grond van artikel 2
vastgestelde entschema's, danwel overeenkomstig aan een verleende ontheffing, a ts
bedoeld in artikel 1 O, verbonden voorwaarden.
Artikel 6
1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is iedere ondernemer verplicht deel t e
nemen aan een erkend Ziekte van Aujeszky-vrij certificeringssysteem.

2.

De in het eerste lid bedoelde ondernemers dienen gecertificeerd te zijn
volgens een door de voorzitter erkend certificeringssysteem, dat voldoet aan
de in de Bijlage opgenomen erkenningccriteria.
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Artikel 7
Iedere ondernemer is verplicht bij afvoer van een of meer varkens van zijn bedrijf een geldige
verklaring van een erkend certificeringssysteem, bedoeld in artikel 6, te hechten aan de in
artikel 2 van de Regeling bedrijfscontrole dierziekten 1993 bedoelde Verklaring. In de geldige
verklaring, bedoeld in de vorige volzin, moet de status van het bedrijf betreffende de Ziekte
van Aujeszky worden vermeld en moet worden verkiaard dat de varkens afkomstig zijn van
een bedrijf van een ondernemer die deelneemt aan een erkend certificeringssysteem,
bedoeld in artikel 6.

Artikel 8
De ondernemer is verplicht de daartoe bevoegde ambtenaren alsmede de door of namens de
voorzitter aangewezen personen alle medewerking ten behoeve van de uitvoering van deze
verordening t e verlenen. Deze medewerking kan onder meer bestaan uit het desgevraagd
toegang geven t o t de vestiging, het ter inzage verstrekken van bescheiden en het
verschaffen v a n inlichtingen.

Artikel 9
1.

De in deze verordening met betrekking tot ondernemers gestelde regelen zijn mede
bindend voor natuurlijke en rechtspersonen, die één of meer varkens aanwezig
hebben anders dan in een onderneming.

2.

Waar in deze verordening wordt gesproken van ondernemers onderscheidenlijk
ondernemingen, worden daaronder mede begrepen de in lid 1 bedoelde personen,
Onderscheidenlijk de grond, het erf en de gebouwen waarop en waarin de in lid 1
bedoelde varkens aanwezig zijn.

Artikel 10
1.

Van de bij of krachtens deze verordening opgelegde verplichtingen kan door de
voorzitter op grond van door het Bestuur vastgestelde richtlijnen in bijzondere
gevallen ontheffing worden verleend. De ontheffing kan voor bepaalde tijd worden
verleend en aan de ontheffing kunnen beperkingen, nadere voorwaarden e n h f
Voorschriften worden verbonden.

2.

Het Bestuur kan vrijstelling verlenen van de bij of krachtens deze verordening
opgelegde verplichtingen. Aan een vrijstelling kunnen beperkingen, nadere
voorwaarden en/of voorschriften worden verbonden.

Artikel 1 1
1.

Het Bestuur kan een dienst aanwijzen die belast is met de uitvoering van het bij of
krachtens deze verordening bepaalde.

2.

Het Bestuur kan de dienst opdragen namens hem besluiten te nemen ter uitvoering van
het bij of krachtens deze Verordening bepaalde.

3.

De voorzitter kan personen aanwijzen die betast zijn met de controle op de naleving
van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
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Artikel 12
1.

Degene, die op het tijdstip van inwerkingtreden van deze verordening in het bezit is
van een geldige ontheffing of vrijstelling als bedoeld in de Verordening bestrijding
Ziekte van Aujeszky 1993 van het Landbouwschap, of als bedoeld in de Verordening
bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000, wordt geacht een ontheffing of vrijstelling als
bedoeld in artikel 1O, te hebben, doch uitsluitend voor datgene waarvoor de ontheffing
gold en onder de daaraan verbonden voorwaarden.

2.

Elke verwijzing in de regelgeving van het productschap naar de Verordening bestrijding
Ziekte van Aujeszky 1993 van het Landbouwschap of naar de Verordening bestrijding
Ziekte van Aujeszky 2000, wordt geacht t e verwijten naar deze verordening.

Artikel 13
1.

Overtreding van de in deze verordening gestelde verbods- en gebodsbepalingen is
een strafbaar feit.

2.

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tevens
tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

3.

De tuchtrechtelijke maatregelen bedoeld in lid 2 zijn:
a.

b.
C.

een berisp ing ;
een geldboete van ten hoogste 4.500 Euro, welke geheel of gedeeltelijk
voorwaardelijk kan worden opgeIegd;
openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.

Artikel 1 4
De Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 wordt ingetrokken.
Artikel 15
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky
2002.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar
afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het Bestuur,

plaatsvervangend voorzitter
secretaris
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BIJ LAG E
Een certificeringssysteem dat erkend wil worden in het kader van deze verordening dient te
voldoen aan de volgende criteria.

I) Voorschriften met betrekking tot de afwezigheid van Ziekte van Aujeszky
Het certificeringssysteem schrijft voor dat:

I,

een ondernemer kan deelnemen aan het certificeringssysteem door middel van het
indienen van een aanvraagformulier bij de eigenaar van het certificeringssysteem;

2.

een Ondernemer alleen wordt toegelaten indien is aangetoond door middel van
voorgeschreven onderzoeksmethoden dat zijn bedrijf vrij is van de Ziekte van
Aujeszky en
d a t hij een jaar voor de datum van de aanvraag tot deelname niet heeft deelgenomen
aan een ander certificeringscysteem;

3.

een ondernemer na toelating tot het systeem zich er tenminste toe verbindt dat;
hij de aangewezen controle-instelling (en) d o f personen te allen tijde toegang
geeft of doet geven t o t zijn bedrijfsruimten;
b. hij toestaat dat controleurs van de aangewezen controle-instelling(en} monsters
nemen en alsdan de gevorderde medewerking overeenkomstig de aanwijzingen
en onder toezicht van die controleurs verleent;
c. hij toestaat dat de in onderdeel b. bedoelde monsters door een laboratorium
worden geanalyseerd;
d. hij toestaat dat de in onderdeel b. bedoelde monsters kunnen worden
afgegeven aan de Algemene Inspectiedienst ten behoeve van een strafrechtelijk
onderzoek.
a.

4.

een ondernemer zich ertoe verbindt zich te houden aan de Verordening bestrijding
Ziekte van Aujeszky 2002 en de vigerende regelgeving met betrekking tot de
identificatie en registratie van varkens;

5.

een deelnemer verplicht is bij verdenking van de aanwezigheid van de Ziekte van
Aujeszky op zijn bedrijf binnen een werkdag de eigenaar of beheerder van het
certificeringssysteem in t e lichten;

6.

een deelnemer slechts is toegestaan varkens te ontvangen die afkomstig zijn:
a. van een bedrijf met een Aujeszky-vrije status, of
b. van een bedrijf dat tenminste deze status bereikt voor of gelijktijdig met h e t bedrijf
van de deelnemer, of
c. van een bedrijf dat niet voldoet aan het gestelde in a o f b, op voorwaarde dat de
aanvoer plaatsvindt via een invoegstal, waarbij strikte al1 in - al1 out wordt toegepast
en alle varkens voor aanvoer en na tenminste 21 dagen verblijf in de toevoegstal gEsero-negatief bevonden zijn, of
d. van een bedrijf uit een lidstaat of een derde land.

li) Criteria met betrekking tot de minimale controle-frequentie
De controle op de aanwezigheid van de Ziekte van Aujeszky dient minimaal plaats te
vinden vofgens het volgende bernonsteringsschema:

1.

Het onderzoek op (sublfokbedrijven, vermeerderingsbedrijven en K.1.-stations.
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1.1

Screeningsonderzoek

Het aantal t e onderzoeken monsters is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en is
aangegeven in tabel i.Het screeningsonderzoek kan op de volgende manieren
plaatsvinden.
1.1 .a

Steekproefsgewijs

Het onderzoek v a n biestmonsters, serum of volbloed dat wordt uitgevoerd, nadat het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen komen voor het Aujeszky-vrij
certificaat gebeurt steekproefsgewijs. De monsters worden onderzocht op de
aanwezigheid van antilichamen tegen gE door middel van een gevalideerde test door
een Ster-in, o f gelijkwaardig systeem, erkend laboratorium. In een periode van 8
maanden volgend op de acceptatie van de aanvraag worden met intervallen van 4
maanden drie steekproeven van de poputatie zeugen en/of beren genomen.
1.1 .b. Continue biestbemonstering
Een andere mogelijkheid is continue biestbemonstering van alle kraamzeugen van
kleinere bedrijven. Dit dient gedurende 8 maanden plaats te vinden, tenzij tenminste
3 maanden voor de start van de biestbemonsteringen een steekproef zoals vermeld
in tabel 2 heeft plaatsgevonden. In het laatste geval kan volstaan worden met
éénmalig van alle zeugen een biestmonster t e onderzoeken.
1.1 .c. Totaal onderzoek
Alle zeugen {na 1ste dekking) en/of alle beren worden gelijktijdig of met een
tussenperiode v a n maximaal 1 maand onderzocht.
1.2.

Controte-onderzoek

Het controle-onderzoek wordt uitgevoerd nadat de Aujeczky-vrij status is bereikt. Het
aantal t e onderzoeken monsters is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en is
aangegeven in tabel 1.
Met intervallen van 4 maanden wordt een steekproef van de populatie zeugen en
beren onderzocht.
Een andere mogelijkheid voor kleinere bedrijven is continue biestbemonctering van de
helft van alle kraamzeugen. De monsters worden onderzocht op een Ster-in, of
gelijkwaardig systeem, erkend laboratorium.
Tabel 1.

Aantal te verzamelen monsters bij (sub)fokbedrijven, vermeerderingsbedrijven
en K.l .-stations bij diverse bedrijfsgrootten tijdens screenings- en controleonderzoeken.

aantal zeugen en beren

tot 80
81 tot 1 5 0
151 t o t 1200
meer dan 1200

Screeningsonderzoe k

alle t o t 40
50
60

5 Y0
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controle-onderzoe k

tot. 240 zeugen het
schema volgens tabel

2. Daarboven 5 % per 4
maanden

Tabel 2. Minimale steekproef bij eerste bemonstering

aantal zeugen en beren

aantal bloedmonsters

tot 1 0
11-30
31-1 20

alle dieren t o t max. 7
9
10
12

>I20

2.

Het onderzoek op bedrijven met opfokvarkens
2.1.

Screeningsonderzoek

Het onderzoek van serum en/of volbloedmonsters dat wordt uitgevoerd nadat het
opfokbedrijf, o f gecombineerde (sublfok-/opfokbedrijf heeft kenbaar gemaakt in
aanmerking t e willen komen voor het Aujeszky-vrij (overgangs-)certificaat ten
behoeve van de a f te leveren fokvarkens.
2.1.1. Het screeningsonderzoek van opfokvarkens afkomstig van bedrijven welke bij
de start nog niet deelnemen aan een Aujeszky-vrij certificaat-regeling ( =
overgangsregeling ) .
Gedurende een tijdvak van tenminste 8 maanden doch maximaal 1 jaar worden elke
maand opeenvolgende leeftijdsgroepen opfokvarkens aan het eind van de opfok
onderzocht. Het onderzoek vindt plaats minimaal 2 weken en maximaal 6 weken
voor afleveren.
Bij toepassing van bedrijfs al1 in - al1 out dient het onderzoek minimaal 3 keer
uitgevoerd t e worden. Per monstername dient 20% van de opfokvarkens in de
betreffende leeftijdsklasse bemonsterd te worden, doch minimaal 20 en maximaal 60
varkens. De monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van antifichamen
tegen gE.

2.1.2. Het screeningsonderzoek van opfokvarkens afkomstig van bedrijven welke
deelnemen aan een Aujeszky-vrij certificaat-regeling.
a.

Screeningsonderzoek steekproefsgewijs

Binnen een tijdvak van maximaal een jaar, volgend op de acceptatie van de
aanvraag, wordt in elk van 3 perioden van 4 maanden een steekproef van de
totale groep opfokvarkens genomen. Van elke afdeling worden 5 dieren
bemonsterd. De monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van
antilichamen tegen gE.
Het minimum aantal monsters wordt bepaald volgens tabel 3.
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Aantal dieren

aantal bloedmonsters

t o t 10
11-30
31 - 1 20
>120

alle dieren t o t max. 7
9
10

12

b.

Screeningsonderzoek van alle opfokdieren gelijktijdig

Op kleinere bedrijven met opfokvarkens kunnen alle dieren gelijktijdig
onderzocht worden.

2.1.3. Het screeningsonderzoek van opfokvarkens van bedrijven die bedrijfs all-in/allout toepassen en daarbij dieren ontvangen van bedrijven die in het bezit zijn
van een Aujeszky-vrij certificaat.
Het onderzoek vermeld onder 2.1.2. wordt uitgevoerd m e t dien verstande dat na de
eerste bemonctering (alle monsters gE-negatief) een Aujeszky-vrij certificaat
toegekend kan worden.
2.2.

Controle-onderzoek

2.2.1. Het controle-onderzoek van opfokvarkens afkomstig van bedrijven die
aanvoeren van fokbedrijven die niet in het bezit zijn van een Aujezsky-vrij
certificaat (overgangsregeling).
Het controle-onderzoek vindt elke maand plaats zoals vermeld onder 2.1 . l .

2.2.2. Het controle-onderzoek van opfokvarkens afkomstig van bedrijven die
aanvoeren van fokbedrijven die in het bezit zijn van een Aujezky-vrij
certificaat.
Het controle-onderzoek vindt éénmaal per periode van 4 maanden plaats. Van elke
afdeling worden 5 varkens bemonsterd, met een maximum van 6 afdelingen. De
afdelingen met de oudste dieren worden bemonsterd.
De monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van antilichamen tegen gE.
Het onderzoek op bedrijven met vleesvarkens

Deelname aan een Aujeczky-vrij certificaatregeling is alleen mogelijk voor bedrijven
die uitsluitend biggen opleggen afkomstig van bedrijven die beschikken over een
Aujeszky-vrij certificaat.

3.1
a.

.

Screeningsonderzoek.
Het screeningsonderzoek wordt uitgevoerd nadat h e t bedrijf kenbaar heeft
gemaakt in aanmerking te willen komen voor een Aujeszky-vrij certificaat.
Gedurende een periode van maximaal 12 maanden worden een drietal
onderzoeken uitgevoerd.
Het aantal serum en/of volbloedmonsters komt overeen met het aantal
monsters volgens het schema van tabel 4. Het eerste en tweede onderzoek
moet
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indien mogelijk in meerdere afdelingen worden uitgevoerd. De tussentijd
tussen het tweede en derde onderzoek is minimaal 1 maand. Het derde
onderzoek wordt uitgevoerd in alle afdelingen met vleesvarkens ouder dan 15
weken. Van iedere afdeling worden 5 dieren bemonsterd (met een minimum
volgens tabef 4, indien sprake is van slechts 1 afdeling). Alle monsters
w o r d e n onderzocht op antilichamen tegen gE.
Indien bedrijfs all-in/all-out uitgevoerd wordt kan na éénmalige bemonctering
van 5 dieren per afdeling dieren (ouder dan 15 weken) met een minimum
aantal dieren volgens tabel 4, het bedrijf in aanmerking komen voor een
Aujesz ky-vrij certificaat.

aantal dieren

aantal bloedmonsters

tot 10

11-30
31 -1 20

>I20

b.

Voor bedrijven die gedurende ten minste 12 maanden uitsluitend dieren
hebben aangevoerd afkomstig van gecertificeerd-vrije bedrijven, en dit ten
genoege van de beheerder van het certificeringssysteem aantonen, kan direct
worden uitgegaan van de bemonstering zoak hierna vermeld onder 3.2, o p
voorwaarde dat het Aujeszky onderzoek op de laatste 2 series RBD monsters
van h e t vleesvarkensbedrijf negatief was.

3.2

Controle-onderzoek

Het controle-onderzoek vindt één maal per 4 maanden volgens de systematiek van
tabel 5 plaats.
Tabel 5.

aantal dieren

aantal bfoedmonsters

tot 10

al1 dieren t o t max. 7
9

11-30
31-120
>120

4.

Steekproefgrootte

10

12

Het onderzoek OP bedrijven met meerdere categorieën varkens
Voor bedrijven m e t meerdere categorieën varkens geldt dat alle categorieën in de
bemonstering betrokken worden. Voor bedrijven met zeugen en opfokdieren of
vleesvarkens geldt dat de aantallen monsters in het screenings- en in het controleonderzoek worden opgeteld. Voor bedrijven met alle drie categorieën geldt dat het
aantal monsters in de controle-fase genomen bij de vleesvarkens in mindering mag
worden gebracht op h e t maximale aantal bij de opfokdieren.
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5.

Overtesten
Het opnieuw testen van bepaalde monsters. Dit dient plaats te vinden indien bij
controle-onderzoek positieve uitslagen worden vastgesteld. De uitslag hiervan wordt
als einduitslag genomen.

6.

Verif icatie-onderzoek
Het onderzoeken van een steekproef van de varkenspopulatie nadat twijfel is gerezen
ten aanzien van de Aujeszky-vrij status van het bedrijf.
Van twijfel is sprake als:
a.
één of meer varkens bij screenings- resp. controle-onderzoek en bij overtesten
g E-seropositief zijn bevonden;
b.
wildvirus van de ziekte van Aujeszky is geïsoleerd uit sectiemateriaal
afkomstig van een deelnemend bedrijf;
De steekproefgrootte is gelijk aan die bij het screeningconderzoek, zoals vermeld in
de punten 1 en 2 van deze bijlage. Het onderzoek vindt steeds plaats op
serummonsters.

7.

Het borgingsonderzoek
In het kader van de borging dient bij aanmelding ter verkrijging van het certificaat, bij
de formele afgifte van het certificaat, steekproefsgewijs een bedrijfsbezoek
plaatsvinden. Hierbij vindt een controle plaats van de technische administratie.
Verder vindt o p alle bedrijven genoemd onder punt 1 van deze bijlage een controle
plaats van de gE-status van 12 varkens.
Tevens vindt controle van de ingestuurde monsters op de correctheid van de
monstername plaats door middel van aanvullende werkvoorschriften.

8.

Bewaken van de gE-status van een toeleverend bedrijf naar een opfokbedrijf dat aan
de overgangsregeling deelneemt.
Het, in het kader van het uitvoeren van een Aujeszky-bedrijfcsaneringsprogramma,
regelmatig bepalen van de gE-status van een bedrijf door middel van het gelijktijdig
met de RBD-onderzoeken uitvoeren van het Aujeszky onderzoek. Het aantal te
onderzoeken monsters is afhankelijk van de grootte van de zeugenpopulatie en is
aangegeven in tabel 2.

III) Voorschriften met betrekking tot de administratie
Het certificeringssysteern schrijft voor dat een deelnemer een deugdelijke administratie dient
bij te houden waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

1.

2.

3.
4.

vaststelling van identificatienurnmers, werpdata, data monstername en uitslagen gEonderzoek;
per varken: de oplegdatum, leeftijd bij opleg, data waarop is geënt tegen de Ziekte van
Aujeszky en de ligplaats op het bedrijf;
de overeenkomst of bevestiging van d e erkenning en/of het certificaat van deelname
aan het certif iceringssysteem;
de geldige verklaring bedoeld in artikel 2 van de Regeling bedrijfscontrole dierziekten
1993 e n de geldige verklaring als bedoeld in artikel 7 van de Verordening bestrijding
Ziekte van Aujeszky 2002.
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TOELICHTING BIJ DE ontwerp-VERORDENING BESTRIJDING ZIEKTE VAN AUJESZKY 2002

In verband met de laatste wijziging van de Wet op de Bedrijfsorganisatie dienen alle
productschapsverordeningen vóór juli 2003 een hernieuwde goedkeuringsprocedure t e
hebben doorlopen. Inhoudelijk zijn er in onderhavige verordening geen wijzigingen ten
opzichte van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000. Het betreft slechts
aanpassingen in juridicch-technische zin.
Gelet op het overnemen van de regelgeving inzake de identificatie en registratie van varkens
door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is de verwijzing in d e eerste
regel van artikel 1 geactualiseerd. Een Verduidelijking is gemaakt met betrekking tot het
onderscheid tussen de aangewezen dienst en de aangewezen personen. De mogelijkheid van
ontheffing zoals die voorheen bestond in twee artikelen is nu in één artikel opgenomen.

In verband met de beëindiging van de taken en regelgeving van het Landbouwschap is de
Verordening bestrijding ziekte van Aujeszky onverkort, op enkele uitzonderingen na,
overgenomen door het productschap (middels de Verordening bestrijding Ziekte van
Aujeszky 2000). De uitzonderingen betroffen enige noodzakelijke aanpassingen in de
verordening t e n gevolge van de overgang vanuit het Landbouwschap naar het productschap
welke immers een verschillende systematiek ten opzichte van elkaar hanteren.

Algemeen
In 19 9 3 is het landelijk bestrijdingsprogramma Ziekte van Aujeszky opgesteld. Aanleiding
voor de opstelling van het bestrijdingsprogramma was de behoefte om in te spelen op de
EG-regels, teneinde de uitvoer van varkens vanuit Nederland naar met name andere EGlidstaten voor de toekomst veilig t e stellen, alsmede de noodzaak om de schade veroorzaakt
door de Ziekte van Aujeszky t e beperken.
Het programma voorziet in een eindsituatie waarbij Nederland officieel vrij is van Ziekte van
Aujeszky en er niet meer gevaccineerd wordt.
Om deze doelstelling te bereiken zijn 3 fasen onderscheiden:
1ste fase: Invoering van een stringent vaccinatie-programma, dat verplicht op alle bedrijven
wordt uitgevoerd met een aangewezen vaccin. Het doel van de verplichte
vaccinatie is de varkens gedurende het gehele leven voldoende tegen de Ziekte
van Aujeszky te beschermen en op die manier de circulatie van het veldvirus
sterk te beperken, zo mogelijk stil t e leggen.
2de fase: De verplichte vaccinatie blijft gehandhaafd. In deze fase wordt een verplicht
Aujeszky-vrij certificeringscysteem ingesteld, waardoor de taastste positieve
dieren worden opgespoord en geleidelijk zullen verdwijnen.
3de fase: Het (geleidelijk) verbieden van het vaccineren tegen de Ziekte van Aujeszky om
uiteindelijk als lidstaat de EG-status "Officieel vrij van de Ziekte van Aujeszky" te
kunnen verkrijgen.
Ter uitvoering van de eerste fase is in 1993 de Verordening bestrijding ziekte van Aujeszky
opgesteld, waarin alle varkenshouders onder meer verplicht worden de op het bedrijf
aanwezige varkens t e laten enten tegen de Ziekte van Aujeszky volgens een voorgeschreven
entschema. Tevens zijn h e t op de Gezondheids- en Weizijnswet voor Dieren gebaseerde
Besluit gebruik sera en entstoffen en de op dit besluit gebaseerde regelingen aangescherpt
op grond van het veterinair-wetenschappelijk referentiekader waaraan toe te laten vaccins
moeten voldoen.
Daarnaast is de Ziekte van Aujeszky aangifteplichting gemaakt, waarbij op gemelde
bedrijven maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen zullen in de loop van de
tijd steeds verder gaan.
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De doelstelling van de 2e fase is inmiddels bereikt. Het is in de verschillende fasen
noodzakelijk maatregelen te nemen teneinde verspreiding van virus te voorkomen.
De maatregelen houden in dat iedere ondernemer verplicht is o m deel te nemen aan een
door de voorzitter erkend Aujeszky-vrij-certif iceringssysteem. De erkenningscriteria zijn
opgenomen in een Bijlage bij de verordening.
Voorts dient iedere ondernemer er voor zorg te dragen dat een koppel varkens vergezeld
gaat van een door de certificeringsorganisatie afgegeven geldige verklaring, waarin wordt
verklaard dat d e varkens afkomstig zijn van een in dit kader gecertificeerd bedrijf. Deze
verklaring dient gehecht te worden aan de verklaring afgegeven op basis van de Regeling
bedrijfscontrole dierziekten 1993 zodat de afnemer van een koppel varkens in één keer op
de hoogte is van de dierziektestatus van dat koppel.
Op deze wijze is h e t mogelijk uiteindelijk de doelstelling te bereiken dat alle bedrijven vrij zijn
van de ziekte van Aujeszky.
Ten slotte is in de verordening de bepaling opgenomen dat op overtreding van de
verordening tuchtrechtelijke maatregelen kunnen worden gesteld. Dit handhavingsinstrument
wordt sinds aanvang 2002 ingezet als sluitstuk op het hierboven omschreven systeem,
teneinde de doelstelling volledig te kunnen realiseren. Sinds januari 2002 is de primaire
kamer van het tuchtgerecht van het PVV vofledig operationeel.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel I
In dit artikel worden definities en begripsbepalingen uitgelegd.
Artikel 2
In het in lid I van dit artikel bedoelde reguliere entschema zal, zo nodig per gebied,
aangegeven zijn welke soorten dieren met welke frequentie verplicht geënt moeten worden.
Ook is het mogelijk dat op grond van het schema de mogelijkheid geboden wordt om in
aangegeven gevallen bepaalde diersoorten vrijwillig te enten. Het artikel maakt het daarnaast
mogelijk om naar regio te differentiëren, dit voor het geval dat bepaalde gebieden in ons land
in EG-verband erkend zijn als vrij van de ziekte van Aujeszky, op grond waarvan niet meer
geënt dient te worden.
Het bepaalde in lid 3 is opgenomen om in voorkomende gevallen entingen t e doen verrichten
als aanvulling o p het reguliere entschema.
Artikel 3
Ten behoeve van een adequate en effectieve controle op de naleving van het bij of
krachtens de verordening bepaalde is het noodzakelijk dat de vaccinatiebonnen correct
ingevuld en ondertekend bekend zijn bij de aangewezen dienst en dat deze bonnen ook t e
allen tijde door de door de voorzitter aangewezen personen ter plekke op de vestiging
gecontroleerd kunnen worden. Om te voorkomen dat de controle te tijdrovend is en
daardoor onnodig hoge kosten met zich meebrengt is de ondernemer verplicht zich aan
enkele administratieve verplichtingen met betrekking t o t de vaccinatiebonnen te houden.
Artikel 4
Verwezen wordt naar het besluit Gebruik Sera en Entstoffen van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 5
Op grond van artikel 5 is het de ondernemer verboden zijn dieren te doen enten op een wijze
die niet in overeenstemming is met het geldende entschema. Deze bepaling is t e n behoeve
van de controle opgenomen teneinde een volledig zicht te houden op de verrichte entingen
en de daarmee verband houdende gegevensstroom.

28

Artikel 6 en 7
In artikel 6 is opgenomen dat iedere ondernemer verplicht is o m deel t e nemen aan een door
de voorzitter erkend Aujeszky-vrij-certificeringssysteern. De erkenningscriteria zijn
opgenomen in een Bijlage bij de verordening.
Voorts dient iedere ondernemer, op grond van artikel 7, er voor zorg t e dragen dat een
koppel varkens vergezeld gaat van een door het certificeringsorganisatie afgegeven geldige
verklaring, waarin wordt verklaard dat de varkens afkomstig zijn van een in dit kader
gecertificeerd bedrijf. Deze verklaring dient gehecht t e worden aan de verklaring afgegeven
op basis van de Regeling bedrijfscontrole dierziekten 1993 zodat de afnemer van een koppel
varkens in een keer op de hoogte is van de dierziektestatus van dat koppel.
Artikel 10
Op basis van artikel 10 (in de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 nog
geregefd in artikel 2, vierde lid en artikel 10) kan door de Voorzitter op grond van door het
Bestuur vastgestelde richtlijnen ontheffing van de in de verordening genoemde
verplichtingen gegeven worden. Hierbij kan gedacht worden aan een verlichting van het
schema onder meer met het oog op export naar landen die bepaalde eisen stelien ten
aanzien van de entingen, danwel in de situaties dat er ziekteproblemen zijn op een bepaald
bedrijf waardoor de enting niet effectief is of zelfs gevaar kan opleveren voor de varkens,
danwel dat bepaalde praktijkproeven zich niet met het enten verdragen of vanwege erkende
gewetensbezwaren. Wel zullen aanvullende maatregelen opgelegd moeten worden teneinde
het bereiken van de uiteindelijke doelstelling niet in gevaar t e brengen.
Ook een verzwaring van het schema is op grond van deze bepaling mogelijk, indien men
meer vrijwillige entingen wil uitvoeren dan die waarin het schema voorziet.
Artikel 11
Ten behoeve van de controle en tuchtrechtelijke handhaving kunnen op basis van deze
verordening een dienst en personen worden aangewezen. De door het Bestuur aangewezen
dienst is onder meer belast met het bewaken van de gezondheidstoestand van de
varkensstapel inzake de Ziekte van Aujeszky en ook de administratieve controle op de
naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Teneinde de onafhankelijkheid
en de kwaliteit van h e t tuchtrecht t e bewaken is gekozen o m daarnaast onafhankelijke
personen aan te wijzen die daadwerkelijk de naleving van het bij of krachtens de verordening
bepaalde controleren, waarschuwingen kunnen geven aan mogelijke overtreders en
berechtingsrapporten kunnen opstellen die aan de voorzitter van het productschap worden
aangeboden. De voorzitter kan deze rapporten vervolgens aanbrengen bij de primaire kamer
van het tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees.

Artikel 13

In samenspraak met het Landelijk expertiseteam van het Openbaar Ministerie en de
Algemene Inspectie Dienst wordt gewerkt aan een werkafspraak hoe t e handelen bij
respectievelijke Constateringen van overtreding van de verordening.
De resterende artikelen spreken voor zich.

Zoetermeer,
plaatsvervangend voorzitter

secretaris
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Ontwerp-Retributieverordeninginzake onthefingen van de vaccinatieplicht tegen úe Ziekte van Aujeszb 2002
Het Bestuur van h e t Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel 2, vierde lid,
van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 en artikel 2 van het Besluit
richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000,

op

vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

I.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden de
begripsbepalingen van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000
overgenomen.

2.

Voorts wordt verstaan onder:
Gezondheidsdienst

:

de Gezondheidsdienst voor Dieren

Artikel 2

1.

Voor de bestrijding van de kosten verbonden aan het beoordelen en het onderhouden
van de ontheffing is de ondernemer die een ontheffing aanvraagt per UBN
retributie bedragen verschuldigd .

2.

De retributiebedragen als bedoeld in het eerste lid worden door het bestuur bij besluit
vastgesteld en bestaan uit:
a. een eenmalig bedrag per ingediende aanvraag en
b. een bedrag per jaar.

Artikel 3
1.

Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de
Gezondheidsdienst, te dier zake optredende als gemachtigde van het Productschap,
is degene, die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.

2.

Voor zover het bepaalde in het eerste lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt
de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de
voorzitter. De betaling dient te geschieden binnen een maand na dagtekening van de
oplegging.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van zijn publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug t o t 1 januari 2002.
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Artikel 5
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Retributieverordening inzake ontheffingen
van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002'.

Voor het bestuur,

plaatsvervangend voorzitter
secretaris
TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-RETRIBUTIEVERORDENING INZAKE ONTHEFFINGEN VAN
DE VACCINATIEPLICHT TEGEN DE ZIEKTE VAN AUJESZKY 2002
Op basis van onderhavige retributieverordening worden de kosten in rekening gebracht die
gemoeid zijn m e t h e t beoordelen en onderhouden van een aanvraag om een ontheffing van
de vaccinatieplicht zoals vastgesteld in de Verordening bestrijding van de Ziekte van
Aujeszky 2000. Om voor een ontheffing in aanmerking t e komen dient de ondernemer t e
voldoen aan de voorwaarden als vastgelegd in het Besluit Richtlijnen ontheffing entschema
Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000. Vanaf 1 januari 2002 zijn aanvragers van
een dergelijke ontheffing retributiebedragen verschuldigd per Uniek Bedrijfsnummer. Het
betreft een éénmalig bedrag met betrekking tot de kosten van de beoordeling van de
aanvraag en een jaarlijks terugkerend bedrag ten behoeve van het onderhouden van de
ontheffing en het beoordelen of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan. De
retributiebedragen worden bij besluit door het bestuur vastgesteld. Ook indien de ontheffing
tussentijds wordt ingetrokken of komt te vervallen is het jaarlijkse retributiebedrag in zijn
geheel verschuldigd. Indien in datzelfde jaar opnieuw een ontheffing wordt aangevraagd, dan
zal alleen het deel van het bedrag dat betrekking heeft op het beoordelen van de aanvraag in
rekening worden gebracht.
De ondernemer is dus voor iedere aanvraag om ontheffing van de vaccinatieplicht een
retributiebedrag verschuldigd, ook indien de aanvraag plaatsvindt nadat een aan de
ondernemer verleende ontheffing eerder dat kalenderjaar is vervallen danwel ingetrokken.
Het retributiebedrag voor de beoordeling van de aanvraag is ook verschuldigd indien de
aanvraag niet resulteert in een ontheffing.

Zoeterineer,
plaatsvervangend voorzitter
secretaris

Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel
Ontwerp-Verordening bestemmingshefing schoendetailhandel 2003

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detdhandel van 28 juni 2002,
houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Adviescommissie
schoenendetailhandel voor het jaar 2003 (Verordening bestemmingsheffrag
schoenendetailhandel 2003)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en
op artikel 12, derde lid van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Detailhandel;
31

Gezien het verzoek van de Vereniging Mitex, vereniging van Ondernemers in de
schoenendetailhandel en van de Vereniging Grootwinkelbedrijven in Schoenen
(VGS);
Besluit:
$1

BEGRIPSBEPALJNG EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die
gezamenlijk een onderneming drijven;
b. een Onderneming: een onderneming waarin de schoenendetailhandel wordt
uitgeoefend;
c. schoenendetailhandel: het aan particulieren verkopen van schoenen (incl.
sportschoenen), laarzen, sandalen of pantoffels;
d. de voorzitter: d e voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003 van overeenkomstige verordening van
toepassing.
Artikel 3
1. Deze verordening is van toepassing op Ondernemers die een onderneming dnjven
met één of meer verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de schoenendetailhandei
wordt uitgeoefend.
2. Deze verordening is niet van toepassing op ondernemers die:
a. de detailhandel in schoenen uitsluitend in de vorm van ambulante handel
uitoefenen;
b. uitsluitend de detailhandel in maatschoenen en orthopedische schoenen
uitoefenen;
c. uitsluitend de detailhandel in klompen uitoefenen.

$2

DEHEFFING

Artikel 4
1. Aan de ondernemers, die op of na de dag van inwerkingtreding van deze

verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 3, wordt voor het jaar
2003 een heffing opgelegd.
2. De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal
verkoopplaatsen waarin de detailhandel in schoenen wordt uitgeoefend en
bedraagt:
a. voor de eerste verkoopplaats € 18 1.51 ;
b. voor elke volgende verkoopplaats € 27.23, met een maximum van 100
verkoopplaatsen
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Artikel 5

Aan de ondernemer die lid is van;
a. de Vereniging Mitex;
b. de Vereniging Grootwinkelbedrijven in schoenen;
en over het jaar 2002 aan een van deze organisaties de volledige contributie heeft
betaald, wordt een afbek toegestaan van maximaal 25 % met een maximum van
50% van de aan een van deze organisaties betaalde contributie (excl. BTW).

Artikel 6
1. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet
rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot
ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam
een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria,genoemd in de artikelen
3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan
het gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
ondememers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondememers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit
de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook
buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig
overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
organisaties, landelijk ontplooit.
2. De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door
het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
3. Op een verzoek als in het tweede lid van dit artikel bedoeld, wordt door het
dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel beslist.
Artikel 7

De artikelen 7 tot en met 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003 zijn van overeenkomstige verordening van toepassing.
$3

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.
Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1januari 2003.
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Artikel 10
Deze verordening kan worden aangehaald als de verordening bestemmingsheffmg
schoenendetailhandel 2003 en zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Toelichting
Algemeen
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft tot taak om zowel het algemeen belang
als het gemeenschappelijk belang van de sector detailhandel te behartigen. Daarbij is
het ook mogelijk de belangen van bepaalde branches binnen de detailhandel in het
bijzonder te dienen. Om dergelijke activiteiten te kunnen bekostigen heeft het
hoofdbedrijfschap, gelet op het gestelde in artikel 12, derde lid van de Instellingsverordening, de mogelijkheid om een zogenaamde bestemmingsheffing op te
leggen.
Ten behoeve van de schoenendetailhandel is op verzoek van de Vereniging Mitex en
de Vereniging Grootwinkelbedrijven in Schoenen van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.
De schoenenbranche wordt gekenmerkt door een aantal structurele problemen
terzake van de arbeidsmarktpositie van de branche, het imago van schoenen en
winkels en de koopprioriteit voor schoenen bij de consumenten. Mitex en VGS
alsmede FNV Bondgenoten en de Dienstenbond CNV hebben deze structurele
knelpunten tot onderwerp van collectieve belangenbehartiging gemaakt. In de
artikelsgewijze toelichting is onder artikel 4 nader aangegeven om welke concrete
activiteiten het gaat.

Oordeel KBD-bestuur
Naar de mening van het HBD-bestuur draagt het aanpakken van bovenbedoelde
knelpunten bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van de ondernemingen in
de schoenenbranche, en daarmee tevens aan de sociaal-economische ontwikkeling
van de samenleving als geheel. Overigens worden met de promotie-activiteiten twee
hoofddoelen nagestreefd, die niet los van elkaar kunnen worden gezien:
het versterken van de bekendheid met en het imago van de schoen en de
schoenenbranche bij het publiek;
het aantrekkenívasthouden van personeel en het verbeteren van het imago van de
schoenenzaak als aantrekkelijke werkomgeving.
Bij het vaststellen van deze bestemmingsheffingsverordening heeft het bestuur
toepassing gegeven aan de zgn. pbo-toets bestaande uit de volgende criteria:
a. is er sprake van een gemeenschappelijkbranchebelang?
b. is er sprake van een complementaire activiteit (aanvullend edof versterkend)?
c. voorziet de activiteit in een duidelijke branchebehoefte (vraaggestuurd)?
Ten aanzien van het onderhavige verzoek van Mitex en VGS wordt naar het oordeel
van het bestuur aan deze toets voldaan. Financiering van de beoogde activiteiten
door middel van een publiekrechtelijke regeling acht het bestuur nodig omdat het
hier om een collectief belang van deze branche gaat waaraan alle branchegenoten
behoren bij te dragen.
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Door van alle 2.000 ondernemers een bijdrage te vragen, kunnen de financiële lasten
per onderneming (E 181,5 1 per onderneming en € 27,23 per filiaal) beperkt worden
gehouden.
Gelet op de hoogte van de heffing, het brede draagvlak in de branche en het feit dat
de ingezette middelen beantwoorden aan de na te streven doelen, meent het bestuur
voorts dat de bestemmingsheffing voldoet aan de eisen van proportionaliteit en
doelmatigheid. Gezien het feit dat er een gedifferentieerde heffing gehanteerd wordt
(een algemene heffing in combinatie met een filiaalheffing) en dat zowel het MKB
als het grootwinkeibedrijf een goede organisatiegraad kennen, meent het bestuur
voorts dat de bestemmingsheffing voldoet aan het criterium van differentiatie.
voorts wordt opgemerkt dat van het totaal aantal ondernemingen 81% tussen de
0 en 5 werkzame personen heeft. Gelet op de geringe spreiding van het aantal
werkzame personen ligt een heffing die tevens is gerelateerd aan het aantal
werkzame personen niet in de rede.
Gelet op de overwegende kleinschaligheid in de branche kunnen zonder een
collectieve financiering door het geheel van de branche deze activiteiten niet op een
zinvolle schaal tot stand worden gebracht. Een publiekrechtelijke regeling is
derhalve het aangewezen instrument.
Representativiteit
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvragende organisaties VGS en Mitex
representatief zijn voor de schoenenbranche. Gebaseerd op het bestand van het
Centraal Registratiekantoor en de ledenlijsten van de brancheorganisaties Mitex en
VGSíRND komen de volgende representativiteitscijferstot stand:

I Criterium

II

Ondernemingen
Vestigingen
Werkzame personen

Leden branche- I Percentage
1
organisaties I
1 0 I
m.4
52 12
24,6%
1.654
47,2%
6.028
57,3%

AantaICRK-I
bestand
--'ind I
IOC I
2.085
3.505
10.523

I",

Gezien de ervaring dat de verhouding tussen de omzet en het aantal werkzame
personen voor een branche door de jaren heen een redelijk constant getal is, mag
worden aangenomen dat ook de representativiteit ten aanzien van de omzet boven de
55% ligt.
Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de werkzaamheden en
projecten die het HBD voor deze branche uitvoert, laat uitvoeren of subsidieert. Het
betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden, projecten en
subsidies zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBD vallen de
werkzaamheden, subsidies en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 87 van het EG-verdrag. Verwezen zij naar de uitspraak van het Gerechtshof
te Den Haag van 13 juli 2000 inzake Pearle C.S. versus HBA. Zo dit wel het geval
mocht zijn, zal de steun per onderneming nooit meer bedragen dan € 100,000 over
drie jaar. Melding kan op grond van 'de minimis' steun achterwege blijven.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Onder de schoenendetailhandel wordt verstaan de verkoop van schoenen,
sportschoenen, laarzen, sandalen of pantoffels aan particulieren. Bedrijven die
uitsluitend schoenen e.d. vervaardigen en repareren vallen niet onder de
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werkingssfeer. Ook de ondernemers die uitsluitend de door hen vervaardigde
schoenen aan particulieren verkopen vallen buiten de werkingssfeer.
Artikel 3
De ondernemer die de schoenendetailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante
handel uitoefent, is eveneens uitgezonderd.
Artikel 4
De opbrengst van deze heffing is in de HBD-begroting 2003 vastgesteld op
€ 439.000,--. Dit bedrag is nodig voor de uitvoering van de beoogde activiteiten in
2003 die door het HBD in samenspraak met de branche zijn geformuleerd.
De commissie die binnenkort wordt ingesteld, is voornemens om activiteiten uit te
voeren met betrekking tot:

I . Collectieve promotie
De promotiecampagne zal worden gericht op het verbeteren van het imago van de
schoen. Veel consumenten zien schoeisel als complementair aan kleding. De
koopprioriteit van schoenen blijkt niet alleen ondergeschikt aan, maar ook lager dan
die van kleding. In de campagne zal naar voren worden gebracht dat een schoen ook
het startpunt kan zijn voor een kleding-schoenen-combinatie en dat bij verschillende
kleedgelegenheden ook verschillende schoenen gepast zijn. Mogelijk wordt
aansluiting gezocht bij de promotiecampagne vanuit de commissie modedetailhandel MKB die in samenwerking met de commissie kappers van het HBA
inmiddels diverse campagneonderdelen hebben uitgewerkt (waaronder een
televisieprogramma en free publicity). Dit alles onder het motto ‘Look good, fee1
good’.

2. Het aantrekkedvasthouden van personeel en het verbeteren van het imago van
de schoenenzaak als aantrekkelijke werkomgeving

in eerste instantie zal de campagne gericht worden op het bevorderen van het imago
van de schoen, en za1 de doelstelling ten aanzien van personeel een neveneffect van
de campagne kunnen zijn. Een optie voor een later stadium is echter om een magazine voor medewerkers uit te brengen waarmee de huidige medewerkers in de
branche waardering, informatie en inspiratie geboden wordt ten aanzien van het
schoenverkopersvak. Ook hier kan mogelijk aangesloten worden bij een reeds
bestaand medewerkersrnagazine in de modebranche.
Artikel 5
Door toepassing van de Schilthuis-aftrek wordt voorkomen dat door een volledige
cumulatie van contributie en bestemmingsheffing sommige ondernemers
ontmoedigd zouden worden om lid te blijven of te worden van de Vereniging Mitex
of de VGS, op dit moment de enige representatieve ondernemersorganisaties in de
schoenenbranche. Overigens is de aftrek in absolute en relatieve zin niet onredelijk
hoog, zowel voor de ondernemings- als voor de filiaalheffing 25 % van de gewone
bestemmingsheffing.
Artikel 6
Op grond van het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de SER dient
onderhavige verordening een bepaling te bevatten waarin de mogelijkheid tot
toepassing van de Schilthuisaftrek ook wordt uitgebreid naar organisaties van
ondernemers anders dan de Vereniging Mitex en de VGS.
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Artikel 7
De artikelen 7 t/m 18 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel
2003 zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit houdt onder andere in, dat
aan ondernemers op hun verzoek een vermindering van de heffing kan worden
toegestaan, als onder nader aangegeven voorwaarden hun belastbaar inkomen
beneden bepaalde grenzen ligt.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf
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 2001,
met toelichting bij het secretariaat, Burgemeester Elsenlaan 321 te Rijswijk, voor een ieder ter lezing is
neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 25 juni 2002.

Bedrijfschap Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-NIoerenbedrijf
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 2001,
met toelichting bij het secretariaat, Burgemeester Elsenlaan 321 te Rijswijk, voor een ieder ter lezing is
neergelegd en a l d m verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 3 juli 2002.

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren
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 2001, met
toelichting bij het secretariaat, Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd
en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de open bare bestuursvergadering van 14 juni 2002.
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Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRLTFSLICHAMEN

Produktschap Margarine, Vetten en Oliën
MVU 3

Verordening begroting 2002
Het bestuur van het Produktschap Margarine, Vetten en O M ;
Gelet op artikel 119 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
De begroting van baten en lasten van het Produktcchap Margarine, Vetten en Oliën voor 2002 is als
volgt:
Jaar 2002

1.

Baten

1.1
1.2
1.3

AdmmisbaMve heffingen
Rente
Overige baten

TOTAAL BATEN
2.

Lasten

2.1

Kosten (dagelijks) bestuur

2.2

Voorzitters- en
persmeeiskosten
Huisvestingskasten
Reis-. verblijf- en
representatkkoeten
Bureaukosten
Diensten door daden
Kosten sociale s&hlkn
Kosten Weidsactiviteiten
Overige Iasien

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Totaal
Generaal

Bestuur

€

c

3.

Resuita8i

Eigen Vermogen (per 3 1.12)

1

Algemeen

Be'ang

Reguliere
Activiteiten

e

1 I

1.075.000

30.000

14.000
1.000
2.000

1.745.000

245.000

50.000

17.000

I

1.327.000

20.000

2a.oao

198.000
17.000

1.100.000

192.000

190.000

190.000

55.000

%.WO

170.000
70.000
20.00c
240.00C
695.001

170.000

2.560.00C

Bijzondere
bestedingen

€

42.000
3.000
5.000

1.415.000
I 15.000
215.000

Interne ovehoeklngen
TOTAAL LASTEN

Arbeid

Product en
dienst

86.000
7.000
13.000

106.000

I

87.000
165.000

32.000

70.000
45.000
210.000

141.000

30.000
-623.000

22.000

io4.000

195.000

455.000

550.000

38.000

162.000

1.606.000

455.00C

-815.00(

-380.000

-455.00C

2.319.84:

1.688.436

631.40;

1.504.84:

1.328.438

176.40:

Artikel 2

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002

38

Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening begroting 2002

Rijswijk, 28 november 2001

G. Bresser

voorzitter

R.T.R. Hiel
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskarner van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 mei 2002.

Productschap Tuinbouw
PT 12

Verordening herziene begroting 2001 Productschap Tuinbouw
Verordening van het Productschap Tuinbouw tot vaststelling van de herziene begroting van baten en lasten voor
2001.
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op artikel 1 i9 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit;
Artikel 1

De hemene begroting van baten en lasten van het Productschap Tuinbouw voor 2001 is ais volgt:
JAAR 2001 heraien
€

Baten
I Heffingen

27.945.41

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

1.336211
4.304.m
4.106.4
295.

totaal baten

Lasten

1 Voorzitter/pemmlskosten
2 Reis,-verblijfen represkosten

3 Huisvestingkosten
4 Bureaukosten
5 Vergaderkosten
6 Subsidies
7 Diensten door derden
8 Overige lasten
totaal lasten
saldo

saldo ûlN1

73.999.91

ssldo 31/12

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
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Artikel 3
Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1januari 2001.

Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening herziene begroting 2001 Productschap Tuinbouw,
Plaats en datum:
Zoetermeer, 27 november 2001

J. van der Veen
voorzitter
C. Kuijvenhoven
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 mei 2002.

PT 13

Verordening begroting 2002 Productschap Tuinbouw
Verordening van het Productschap Tuinbouw tot vaststelling van de begroting van baten en lasten VOOY 2002

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op artikel i 19 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit;
Artikel 1
De begroting van baten en lasten van het Productschap Tuinbouw voor 2002 is als volgt:
JAAR 2002 BEGROOT

f
Baten
I Heffingen
2 Retribuiies
3 Diensten aan derden
4 Rente
5 Vergoeding opgedragen taken
6 Niet bestede subsidies
7 Overige baten

I

totaal baten

Lasten
i Voonitterlpersoneelskosten
2 Reis,-verblij f-en repm.kosten
3 Huisvestingskosten
4 Bureaukosten
5 Vergaderkosten
6 Subsidies
7 Diensten door derden
8 Overige lasten

'

Totaal
generaal

85.661.300
0

711.300
3.233.200
3.547.700
72.600
295.000
I

.

9.427.600
269.200
1.396.600
1.661.600
159.000
89.368.900
1.394.800
0

totaal lasten

saldo

- 10.156.600

saldo 01/01

81.908.419

saldo 31/17

71.751.819

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Deze verordening reedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
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Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening begroting 2002 Productschap Tuinbouw,
Plaats en datum:

Zoetermeer, 27 november 2001

J. van der Veen
voorzitter

C.Kuijvenhoven
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociad-Economische Raad bij besluit van 16 mei 2002.

Produktschap voor Zuivel

PZ 11

Zuivelverordening Begroting 2002

Verordening van het Productschap Zuivel van 21 november 2001, houdende de vaststelling van de begroting
van baten en lasten voor 2002 (Zuivelverordening Begroting 20021.
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 1 19 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:

Begrotingsjaar 2002

Totaal baten

1
2

3
4
5
6
7
I8

LASTEN
Personeelskosten
Reis-, verblijf-, representatie
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Vergaderkosten
Subsidies
Diensten door derden
Overige lasten

Totaal
Generaal

Bestuur en
Algemeen

Markt

Product en
Dienst

Arbeid

Medebewind

95.824

728

10.584

76.826

205

7.481

7.320
136
667
1 .o22
77
23.51 1
1.843
67.535

78 1
30
174
95
47
141
120
5.000

1 .O85
50
65
141
O
9.389
244

295
8
17
29
20
13.913
246
62.535

93
3
7
9
5
68
20

5.066
45
404
748
5

102.1 11

6.388

10.974

77.063

205

7.481

20.775
14.408

10.721
5.061

390
O

9.664
9.427

O

O
O

1.213

I

Totaal lastten

Reserve 111
Reserve 3 1I1 2

O

Artikel 2
De middelen van het Productschap Zuivel worden aangehouden op rekening-courant of deposito bij in Nederland
gevestigde banken die door de Nederlandsche Bank zijn erkend.
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Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Zuiveiverordening Begroting 2002.
Amersfoort, 21 november 2001

G. van den Berg

voorzitter

F. Beekman
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 mei 2002.

Hoofdbedrijfschap Ambachten
HBA 16 Verordening tot meede wijziging van de begroting Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 6 maart 2002,
houdende de tweede wijziging van de verordening tot vaststelling van de begroting der baten en lasten
van het hoofdbedrijfschap voor het jaar 2002.

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel i 19 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 volgt gewijzigd:

laagd met

KAPPERSBEDRITF
Baten

I

1

I

289.8001
1
11.400

1

1. Heffingen
2. Rente
3. Overige baten

I

2.165.200
8.600 ,

3.500

--

I

2.455.000

20.000
3.500

I

i

i
7.700
1.o00

1. Secretariaatskosten
2. Bureaukosten
3. Vergaderkosten
4. Subsidies / projecten
5 . Diensten door derden

27.300

4.000
S.150

289.900

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
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35.000
5.000
14.250
2.632.750

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van i ianuari 2002.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening tot tweede wijziging van de begroting
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2002".
's-Gravenhage, 6 maart 2002

P.Kalle
voorzitter
P.A. Bakker
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 mei 2002.

Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen
BGA 5

Verordening Begroting 2002

Het bestuur van het Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in
Aardappelen, gelet op artikel 119 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, besluit:
Artikel 1
De begroting van baten en lasten van het Bedrijfschap voor de Groothandel en de
Tussenpersonen in aardappelen voor 2002 (bedragen x €) is ais volgt:

Vergocdhg opgcdrsgm talaii
Niet bestcde subsidies

Reis-, verblijf- en repm.kosten
Huisvestingskosten

Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het VerordeningenbiadBedrijfsorganisatie.
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Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang win 1januari 2002
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening begroting 2002.
Den Haag, 7 december 2001
M.J. Varekamp
voorzitter

L.M. Eijssen
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 16 mei 2002.
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