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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Openbare kennisgevingen
De secrctaris van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad geeft, gelet op artikel
68, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 4, derde lid, van het Reglement
van Orde, hierbij kennis van het voornemen van de Bestuurskamer namens de raad advies uit te
brengen over de instelling van een Bedrijfschap voor de WatersportIndustrie.

Samenstelling bestuur en samenstelling commissies van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en
Onderhoud
De secretaris van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad maakt bekend dat de
Bestuurskamer het voornemen heeft om, in verband niet de voorgenomen inwerkingtreding van
het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud per 1 januari 2003, over te gaan
tot de vaststelling van het besluit, inhoudend de aanwijzing van de organisaties van
ondernemers en van werknemers en het aantal leden dat zij kunnen benoemen van
- het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, alsmede van
- de Sectorcommissie schi Iders- en afwerkingsbedrijf;
- de Sectorcommissie stukadoors-, afbouw-, terrazzo- en vloerenbedrijf
van het hoofdbedrijfschap voor de op 1januari 2003 aanvangende zittingsperiode.
Belanghebbenden, die in verband met deze voornemens commentaar wensen te leveren, wordt
verzocht hun opmerkingen uiterlijk 5 juli 2002 schriftelijk in te dienen bij de secretaris van de
Bestuurskamer, Postbus 90405,2509 LK Den Haag.

BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw

Openbare kennisgeving
Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen,
oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering, maakt het Hoofdproductschap Akkerbouw
de navolgende publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 120 van
23 mei 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 het navolgende product, kan
tot uiterlijk 7 oktober 2002 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van
toezending van een gemotiveerde verklaring aan het Hoofdproductschap Akkerbouw,
secretariaat AGOS, Postbus 29739,2502 LS Den Haag.
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Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG)m.
208 1/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
(20021C 120105)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 van
genoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratieaanvraag moet via de bevoegde autoriteit van een
lidstaat binnen zes maanden na deze bekendmaking, worden ingediend. De bekendmaking houdt verband
met de hiernavolgende gegevens, met name punt 4.6, die de reden zijn voor de registratieaanvraag in de
zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92.
VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD
REGISTRATIEAANVRAAG: ARTIKEL 5

ROB ( )

BGA (x)

Nationaal nummer van het dossier: EL-04100-5
i. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam:

Directoraat Productie en valorisatie van akkerbouwgewassen

Adres:

Menandrou 22, GR-10552 Athens

Telefoon (30-10) 2 1 2 51 19 en (30-10) 2 1 2 51 21
Fax

(30-10) 5 2 4 51 9 5

2. Groepering die de aanvraag indient

2.1. Naam: ,,Agrotiki Kastorias A E (beter bekend als ,,Agroka SA”).
2.2. Adres: Lakkomata en ûrestida in de nomos Kastoria.
2.3. Aangeslotenen: Producenten

- Verwerkers (x)

Anderen ( ).

De groepering (oprichtingsnumrner 6 5/7-4-194 7) bestaat uit 21 2 bonentelers uit alle productiegebieden
van de nomos Kastoria. Deze telers bezitten 65 % van de aandelen (uitgedrukt in waarde). De overige
35 % is een participatie van de vroegere gemeente Lakkomata, die nu deeí uitmaakt van de gemeente
ûrestida. De groepering is opgericht krachtens artikel 2 van presidentieel besluit 410/95 (Staatsblad nr.
321).
3. Productcategorie: 1.6.

4. overzicht van het produadossier

(samenvatting van de bij artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)
4.1, Naam: ,,@iaoohiariyavrq

- EGyavTq Kmopiaç” (Reuzenbonen - Olifantenbonen van Kastoria)

4.2. Beschrijving: Bonen zijn eenjarige klimplanten met lange, fijne stengels en samengestelde bladeren.
Deze planten kunnen, als ze volwassen zijn, meer dan 2 meter hoog worden. De bonen behoren

tot de familie van de Papilionaceae (vlinderbloemenfamilie), en meer bepaald tot het geslacht
PhaseoIus, dat 2 5 0 soorten telt. In de nomos Kastoria wordt de soort Phaseolus coccineus of
multiflom geteeld.

- Het wortelgestel bestaat uit vlezige, knolvormige wortels waarop

de stikstofbindende bacterie
Bacterium Radicola leeft. ûoor deze symbiose kan tot 40 kg atmosferische stikstof per ha
worden gefixeerd.
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- De slanke, buigzame, cilindervormige stengel windt zich van links naar rechts rond de bonenstaak.
- De samengestelde bladeren bestaan telkens uit drie kleine blaadjes.

- De bloemen bestaan uit een vijftandige bloemenkelk, vijf witte kroonbladeren, tien meeldraden
en één stamper. Ze groeien als trosjes in de oksels van de plant, eerst aan de onderkant en
daarna geleidelijk verder tot de top van de plant.

- De reuzenbonen - olifantenbonen zijn allogaam.
- De boon is een grote,

witte, niervormige peulvucht. Hij wordt in d e oven klaargemaakt of
gestoofd m e t andere plantaardige producten (olie, uien, tomaten, selder, wortelen) die het
,,mediterrane karakter” van de smaak accentueren.

De bonen hebben een zeer hoge voedingswaarde omdat ze een bron bij uitstek zijn van eiwitten,
zetmeel, ijzer, enz. Het vetgehalte blijft daarentegen laag.
in Griekenland is gezamenlijk ministerieel besluit 37227 van 25 september 1987 van de rninisteries van Landbouw en van Handel (Staatsblad nr. 541/B van 9 oktober 1987) van toepassing.
Daarin worden de volgende definities gegeven:
i. Olijiantenbonen (fasolia elefantes): 1 O00 bonen moeten minstens i 800 gram wegen en 90 %

daarvan moet blijven liggen op een zeef met ronde gaten met een diameter van i 3 milíirneter.
2. Reuzenbonen (fasolia gigantes): i O00 bonen moeten tussen i 200 en i 800 gram wegen en
90 % daarvan moet door een zeef met ronde gaten met een diameter van 1 3 millimeter vallen,
maar moet blijven liggen op een zeef met ronde gaten met een diameter van 12 miIlimeter.

3. Bij voorverpakte droge peuIvnichten zijn ten hoogste toegestaan:

a) 2 % gebroken bonen die kleiner zijn dan de helft van volledige bonen:
b) 0,s % ineengeschrompelde en verkleurde bonen;

c) 0,05 % onzuiverheden, waarvan ten hoogste 0,02 % aarde.
4.3. Geografisch gebied. In de nomos Kastoria worden de bonen geteeld langs de Aliakmonas-rivier en
zijn bijrivieren, en in ruilverkavelingsgebieden met irrigatiekanalen die voor voldoende water voor
de teelt zorgen. Van secundair belang zijn de productiegebieden in de buurt van het ûrestiadameer (meer van Kastoria).
Het areaal ,,reuzenbonen - olifantenbonen van Kastoria” is vandaag ongeveer 900 ha groot. Het
productiegebied bevindt zich op een hoogte van 630 tot 900 meter. De sedimentaire en alluviale
bodem is licht, voldoende waterdoorlatend en doorgaans een weinig zuur.
Het klimaat is continentaal, maar de zomers zijn relatief fris door de hoogte en de nabijheid van de
grote watermassa’s van het ûrestiadarneer (meer van Kastoria) en de Aliakmonasrivier. De aanwezigheid van het meer zorgt niet alleen voor een frisse zomer, maar ook voor een mild voorjaar.
Ten slotte is de gemiddelde jaarlijkse regenva1 van ongeveer 600 mm toereikend om aan de hoge
waterbehoeften van de bonenplant te voldoen.
Dit bijzondere klimaat, dat bijdraagt tot de uitstekende kwaliteit van de bonen, is evenwel ook in
grote mate het gevolg van het feit dat het hele gebied een groot plateau vormt dat door het
Vitsigebergte en de Grammosbergketen wordt beschermd een bekken waar de winden, als die er al
zijn, altijd zwak zijn.
Het productiegebied bestaat uit de volgende gemeenten:
1. het hele grondgebied van de gemeente ion Dragoumi,

2. het hele grondgebied van de gemeente Makedna,
3. het hele grondgebied van de gemeente Aghii Anarghyri,

4. het hele grondgebied van de gemeente Korestia,
5. het hele grondgebied van de gemeente Kastoria,
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6. het hele grondgebied van de gemeente Vitsi,

7, het hele grondgebied van de gemeente AIiakmon,
8. het hele grondgebied van de gemeente Agia Triada,

9. een deel v a n de gemeente ûrestida (de vroegere gemeenten Argos Orestikon, Ammoudara,
hsproklisia, Dialekto, Kactanofito, Lakkomata, Melantio en Spilea),
10. een deel v a n de gemeente Nestorio (vroegere gemeente Ptelea),

11. een deel v a n de gemeente Kastrakiou (de vroegere gemeente Dendrochorio).

De productiegebieden grenzen aan elkaar.
4.4. Bewijs van oorsprong: De bonen zijn afkomstig uit Zuid-Mexico en Centraal-Amerika.

Uit tests met radioactieve koolstof blijkt dat Phaseolus coccineus of rnultiflorus rond 2000 v. Chr.
in Mexico werd aangeplant. Vermoedelijk zijn de bonen in het midden van de 16e eeuw in Europa
ingevoerd, eerst in Engeland en Spanje. Aan het einde van de 16e eeuw werden ze in Griekenland
binnengebracht. De teelt ontstond het eerst in de vlakten rond de stadskernen. De fysiologische
kenmerken van de teelt waren evenwel van die aard dat de bonen vervolgens in verder afgelegen
berggebieden werden aangeplant. Een van die gebieden is de nomos Kastoria, die een ideale
omgeving bleek te zijn. Ideale bodem, ideaal klimaat en uitstekende teelttechnieken hebben er
samen toe bijgedragen variëteiten te creëren die de markten veroveren. Wegens de voorkeur van
de Griekse consument voor bonen en de vooraanstaande plaats die dit product in hun voeding
inneemt, geldt deze schotel als ,,nationaal gerecht”.
De areaalgegevens inzake de bonenteeít in het afgebakende gebied worden geregistreerd en gecertificeerd in het kader van:
a) de regeling schadevergoeding,

b) het geIntegreerde controlesysteem voor landbouwbedrijven,
c) het teledetectieprogramma.
Hierbij gaat het om Europese regelingen die door het directoraat Landbouw worden toegepast.
Het product wordt door de bevoegde instanties van Griekenland gecontroleerd en gecertificeerd
overeenkomstig de voorschriften betreffende producten met beschermde oorsprongsbenaming of
beschermde geografische aanduiding.
De bestanddelen van het product worden gecontroleerd aan de hand van chemische analyses die
door de daartoe gemachtigde instanties van Griekenland worden verricht. Deze instanties controleren ook de etiketten en certificeren de krachtens de Griekse en de communautaire regelgeving
verplichte vermeldingen (bv. partijnummer, mogelijk gebruik van het communautaire logo, enz.).
De in Griekenland geteelde droge bonen hebben een gewicht van meer dan i 200 per i 000
vruchten, en behoren dus allemaal tot de categorieën reuzenbonen (gigantes) of olifantenbonen
(elefantes).
4.5. Toegepaste werkwijze

4.5.1. Oogst: De peulen worden met de hand geoogst van begin september tot eind november. De

oogst verloopt in twee tot drie fasen, aangezien de peulen progressief rijpen van de onderkant van de plant tot de top.
Vervolgens worden de peulen op de grond uitgegoten om op natuurlijke wijze door de zon
te worden gedroogd. Ze drogen totdat de bonen gemakkelijk uit de peulen loskomen
wanneer e r met soepele twijgen op wordt geklopt.
4.5.2. opslag: D e losse bonen worden zo nodig in de zon uitgespreid tot ze het gewenste lage

vochtgehalte van ongeveer 1 2 96 bereiken. Dan worden ze met de hand gesorteerd om
onzuiverheden, gebroken of beschadigde bonen of bonen van andere variëteiten te venvijderen. Vervolgens worden ze in zakken gegoten en in propere lokalen in hygiënische
omstandigheden bewaard. Deze opslag levert geen specifieke problemen op omdat het
product zeer duurzaam is.
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4.5.3. Kalibrering - verpakking - afzet: In het nieuwe moderne kalibreer- en verpakkmgsstation

van ,,Agrotiki Kastorias” worden de bonen gesorteerd, gekalibreerd en verpakt met behulp
van hoogtechnologische machines. De toegepaste werkwijzen garanderen een uitstekende
productkwaliteit.

De bonen worden automatisch verpakt in polypropyleenzakken van 500 g en 1 kg, die in
kisten van 10-20 kg worden geplaatst.
Er wordt een automatische doseertechniek toegepast en het hele procidé wordt elektronisch
gecontroleerd.
Nadat de bonen op de juiste variëteit zijn gecontroleerd en met zachte methoden zijn
schoongemaakt en ontsmet (fysieke verwijdering - ECOGEN-systeem), worden ze bij het
kalibreren verdeeld in de drie groottecategorieën die in de erkenningsaanvraag zijn vermeld.
Het product wordt rechtstreeks aan een netwerk van voedingminkels in heel Griekenland
gedistribueerd. Het vervoer gebeurt met de eigen voertuigen van ,,Agrotiki Kastorias AE”.
Hoofddoel van dit systeem is de afzet van het product te garanderen, de consument te
beschermen en buitenlandse markten te veroveren. Dit alles is slechts mogelijk als de bonen
worden erkend als product met een beschermde geografische aanduiding.
4.6. Verband: D e bodem en het klimaat van het gebied zijn factoren die van doorslaggevend belang
zijn voor de productie van de uitstekende bonen van Kastoria (reuzenbonen - olifantenbonen).

De enigermate zure bodem met middelzware structuur die voor een zeer goede watertoevoer
zorgt, draagt samen met het continentale mediterrane klimaat harmonisch bij tot de productie
van de bonen. Deze teelt maakt sinds 300 jaar deel uit van het leven van de inwoners van het
gebied.
De traditionele teelttechniek wordt doorgegeven van generatie op generatie. Bij de teelt van een
product van uitstekende kwaliteit zijn niet alleen de middelen van belang, maar ook de jarenlange
ervaring van de producent, die gestalte krijgt in het werk van zijn handen en de opmerkzaamheid
van zijn blik.
De economie, de traditie, de gewoonten en de feesten zijn in dit gebied onlosmakelijk verbonden
met de bonenteelt.
- Jaarlijkse bonenbeurs in Lakkomata.
- Bij de feestelijkheden ter ere van de Makedonische vrijheidsstrijder Paulos Melas in de gelijk-

namige wijk krijgen de genodigden een bonengerecht voorgeschoteld.
- Bonenfeesten in de dorpen na de oogst, met lokale folkloristische en culturele evenementen.

Deze evenementen laten de historische en maatschappelijke banden van de inwoners met het
product zien.
4.7. ControIedienst

Naam: Plaatselijk bestuur van de nomos Kastoria
Directoraat Landbouw
Adres: Diikitirio GR-521 O0 Kastoria}.
4.8. Etikettering: Op de verpakking moet de vermelding ,.@uooXiaïiyuvw - EJ.kcpui.c~~Kamopihq
nïE” (Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias BGA) worden aangebracht, alsmede de vermeldingen
die zijn vastgesteld in artikel 4, lid 7, van presidentieel besluit 8 1 / 9 3 .

4.9. Nationale eisen: De algemene bepalingen van presidentieel besluit 8119 3 inzake het produceren
van producten met BOB of BGA zijn van toepassing.

EG-nummer: G~EL/O0123/2000.04.05.
Datum van ontvangst van het vdedige aanvraagdossier 14 december 2000.
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Produktschap voor Zuivel
Procedure Erkenning Erkenningsinstanties 2002
De voorzitter v a n het Productschap Zuivel is op grond van de Zuivelverordening 2002, integrale
borging kwaliteit boerderijmelk belast met de erkenning van privaatrechtelijke rechtspersonen die
melkveehouderijbedrijven erkennen als bewijs dat deze worden gevoerd volgens de door deze
rechtspersonen gehanteerde systemen van erkenning (erkenningsinstanties).
Met h e t o o g op d e uitvoering van deze taak wordt hierbij een procedure voor de erkenning van
deze rechtspersonen vastgesteld.
Terminologie
Artikel 1
in deze procedure w o r d t de terminologie van de Zuivelverordening 1 958, Terminologie, alsmede
de Zuivelverordening 2002, Integrale borging kwaliteit boerderijmelk gehanteerd en voorts
verstaan onder :

verordening

:

de Zuivelverordening 2002, Integrale borging kwaliteit boerderijmelk

Verzoek om erkenning
Artikel 2

I . Een verzoek om erkenning wordt schriftelijk bij de voorzitter ingediend door een daartoe
namens de erkenningsinstantie bevoegde persoon.
2. Vorenbedoeld verzoek gaat vergezeld van de navolgende documenten:
a } de statuten van de erkenningsinstantie;
b ) het reglement van de erkenningsinstantie als bedoeld in artiket 3, lid 2, van de verordening,
waarin de werkwijze m e t betrekking t o t de erkenning van melkveehouderijbedrijven is
neergelegd;
c ) her handboek van de erkenningsinstantie als bedoeld in artikel 3, lid 4, van de Verordening,
waarin de maatregelen zijn vermeld die de melkveehouder dient t e treffen o m de naleving
van de in artikel 4 van de verordening bedoelde regelingen t e waarborgen;
d) een beschrijving van het interne besluitvormingsproces betreffende de erkenning van
me1kveehouderijbedrijven;
e) een beschrijving van de eisen die worden gesteld aan de met beoordeling van
melkveehouderijbedrijven belaste personen, inclusief de wijze van beoordeling van deze
personen en hun opleiding en begeleiding;
f ) een beschrijving van de wijze van toezicht op de naleving van het onder c) bedoelde
handboek:
g) een beschrijving van interne audits;
h) een beschrijving van de procedures voor documentenbeheer, archivering en rapportage aan
het COKZ:
i) een beschrijving van de procedure voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten.

3 . Bij het handboek als bedoeld in lid 2, onder c), w o r d t een onderbouwing gegeven van de
maatregelen aan de hand van een door de erkenningsinstantie uitgevoerde risicoanalyse.
Artikel 3
De ontvangst van het verzoek om erkenning wordt door of namens de voorzitter schriftelijk
bevestigd. Indien bij het verzoek niet alle in artikel 2, lid 2, vermelde documenten zijn bijgevoegd,
of indien naar de mening van de voorzitter nadere gegevens noodzakelijk zijn, wordt de
erkenningsinstantie in de gelegenheid gesteld deze binnen een door de voorzitter vast t e stellen
termijn in Ze dienen.
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Beoordeling verzoek om erkenning

Reglement
Artikel 4
~Het reglement bedoeld in artikef 2, lid 2, onder b), betreft ten minste de volgende
onderwerpen :
d e procedure betreffende de behandeling van verzoeken o m erkenning door melkveehouders;
d e procedure betreffende de beoordeling van een melkveehouderijbedrijf in het kader van het
verzoek o m erkenning;
de procedure betreffende de signalering van gebreken op grond waarvan een erkenning niet
kan worden verleend en de mogelijkheid van herstel van deze gebreken;
de procedure betreffende het verlenen, weigeren en intrekken van de erkenning;
een beschrijving van de door melkveehouders t e verstrekken documenten;
een beschrijving van de aan melkveehouders t e verstrekken documentatie;
d e procedure betreffende het melden van gebreken die een gevaar vormen van de
volksgezondheid aan de bevoegde opsporingsinstanties;
de controles o p de naleving door erkende melkveehouderijbedrijven van het handboek bedoeld
in artikel 2, lid 2, onder c ) .
Handboek

Artikel 5
Op basis van de door de erkenningsinctantie overgelegde onderbouwing als bedoeld in artikel 2,
lid 3, wordt beoordeeld of de in het handboek opgenomen maatregelen voldoende t e zijn om de
goede naleving van de regelingen als bedoeld in artikel 4 van de verordening t e waarborgen.
Advies COKZ
Artikel 6

1. De voorzitter stuurt het verzoek om erkenning en de documenten genoemd in artikel 2 zo
spoedig mogelijk voor advies aan her COKZ.
2 . Het COKZ brengt binnen een termijn van acht weken na ontvangst van de in artikel 2 bedoelde
documenten advies uit aan de voorzitter. De hiervoor bedoelde termijn kan op verzoek door de
voorzitter worden verlengd. Bij het advies wordt een beoordeling gegeven van de in artikel 2
genoemde documenten, waarbij afzonderlijk aandacht wordt gegeven-aan het in artikel 2, lid 2,
onder b), bedoelde reglement en het in artikel 2, lid 2, onder c ) bedoelde handboek. Bovendien
zal door het COKZ een beoordeling van de feitelijke organisatie en outillage van de
erkenningsinstantie worden uitgevoerd.
3. In het advies w o r d t aangegeven of :
a) de erkenningsinstantie beschikt over voldoende deskundigheid en outillage o m de
werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten;
b) de werkwijze m e t betrekking t o t de erkenning van melkveehouderijbedrijven, zoals
neergelegd in het reglement bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), adequaat is voor een goede
beoordeling van de betrokken melkveehouderijbedrijven e n voldoende waarborgen biedt voor
de betrokken melkveehouders;
c ) het handboek bedoeld in artikel 2, lid 2, onder c), voldoende is om de goede naleving van
de regelingen als bedoeld in artikel 4 van de verordening t e waarborgen.
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Besluit t o t erkenning (inclusief goedkeuring reglement en handboek)
Artikel 7

1. De voorzitter neemt binnen een termijn van twaalf weken na ontvangst van een verzoek om
erkenning als bedoeld in artikel 2, lid 1, een besluit tot erkenning, dan wel t o t weigering van
de erkenning. De termijn kan door de voorzitter worden verdaagd. Hiervan wordt schriftelijIC
melding gemaakt aan de erkenningsinstantie. Verdaging vindt in elk geval plaats voor een op
grond van artikel 3 verleende termijn. Het besluit betreft tevens de goedkeuring van h e t
reglement bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), en h,et handboek als bedoeld in artikel 2, lid 2,
onder c ) , van de verordening.
2. Het in lid 1 bedoelde besluit wordt schriftelijk aan de erkenningsinstantie bekendgemaakt.
Daarbij w o r d t het advies van het COKZ, zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, bijgevoegd. Voor
zover wordt afgeweken van het advies van het COKZ wordt zulks uitdrukkelijk vermeld.
3. Indien de erkenning wordt geweigerd dan wordt in het besluit uitdrukkelijk aangegeven op
grond waarvan de weigering plaatsvindt.
4. In het besluit w o r d t aangegeven op welke wijze daartegen bezwaar kan worden gemaakt.
Slotbepaling
Artikel 8
Deze procedure is van toepassing met ingang van de dag na publicatie in het Mededelingenblad
bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 28 mei 2002
G. van den Berg
Voorzitter Productschap Zuivel

TOELICHTING
Inleiding
Op grond van de Zuivelverordening 2002, Integrale borging kwaliteit boerderijmeik zijn
erkenningsinstanties belast met het afgeven van erkenningen van melkveehouderij bedrijven. Deze
erkenningen dienen als bewijs dat de desbetreffende melkveehouderijbedrijven worden gevoerd
volgens de door deze rechtspersonen gehanteerde systemen van erkenning. De
erkenningsinstanties dienen door de voorzitter van het productschap t e worden erkend.

De voorwaarden voor laatstbedoelde erkenning zijn neergelegd in artikel 3 van de hiervoor
genoemde verordening. Om aan deze bepaling uitvoering t e kunnen geven, dient een procedure t e
worden vastgesteld m e t betrekking t o t een verzoek om erkenning, de beoordeling van dat
verzoek, alsmede het besluit betreffende de erkenning. Ook moet worden voorzien i n een
procedure voor de goedkeuring van het reglement en het handboek van de erkenningsinstantie.
Bovenstaande procedure strekt hiertoe.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2 : Verzoek o m erkenning
Erkenningsinstanties zijn privaatrechtelijke rechtspersonen die melkveehouderijbedrijven erkennen
als bewijs d a t deze worden gevoerd volgens een door deze rechtspersoon gehanteerd systeem
van erkenning.
Alleen verzoeken om erkenning ingediend door daartoe namens de rechtspersoon bevoegde
personen kunnen in behandeling worden genomen.
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In lid 2 zijn de documenten vermeld die bij een verzoek o m erkenning dienen t e worden
overgelegd. M e t name van belang zijn het reglement (onder b) waarin de werkwijze met
betrekking t o t de erkenning van melkveehouderijbedrijyen is beschreven en het handboek (onder
c ) waarin de maatregelen zijn vermeld die de melkveehouder dient t e treffen ter naleving van de in
artikel 4 van de verordening bedoelde regelingen op het, gebied van :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

do inrichting v a n bedrijfsruimten;
de melkwinning en opslag;
diergeneesmiddelen;
diergezondheid en dierwelzijn;
voer en water;
reiniging en desinfectie van melkwinningsapparatuur.

Het reglement en het handboek moeten door de voorzitter worden goedgekeurd.
De erkenningsinstantie dient zich onder toezicht te stellen van her COKZ. Het COKZ ziet toe op
de naleving van d e in de verordening opgenomen voorwaarden voor erkenning van de
erkenningsinstanties.
Artikel 4 : Het reglement
In het reglement zijn de procedures beschreven betreffende de werkwijze met betrekking t o t de
erkenning van melkveehouderijbedrijven.
Artikel 5 : Het handboek
Aan de hand van de onderbouwing van de in het handboek opgenomen maatregelen zal worden
beoordeeld of deze voldoende zijn o m de naleving van de betrokken regelingen t e waarborgen. De
onderbouwing dient gebaseerd t e zijn op een door de erkenningsinstantie opgestelde ricicoanalyce
van de in artikel 4 van de verordening bedoelde regelingen. Bij deze beoordeling wordt ook de
inzichtelijkheid v a n het handboek voor de melkveehouders beoordeeld. Wanneer het handboek
maatregelen bevat die verder gaan dan noodzakelijk o m de betrokken regelingen goed na t e
komen, dient dit afzonderlijk t e worden vermeld. Deze verdergaande maatregelen vallen buizen de
werkingssfeer van de verordening.
Bij de beoordeling van de risico-analyse zal onder meer worden gekeken naar de volgende
aspecten :

I . De beschrijving van de processtappen op melkveehouderijbedrijven in relatie t o t de in de
verordening genoemde regelingen;
2. De identificatie van kritische punten in het productieproces die van belang zijn voor de
kwaliteit van de t e produceren melk;
3. De maatregelen die een melkveehouder moet nemen o m een goede naleving van de betrokken
regelingen t e waarborgen;
4. Een beschrijving van de maatregelen die in het kader de borging (on-) toelaatbaar zijn;
5. De administratie die de melkveehouder moet voeren waaruit kan blijken dat hij het in h e t
handboek bepaalde in acht neemt.
Artikel 6 : Advies COKZ
Het COKZ voert een beoordeling uit van het verzoek o m erkenning aan de hand van de ingevolge
artikel 2 overgelegde documenten. Bovendien zal door het COKZ een beoordeling van de feitelijke
organisatie e n outillage van de erkenningsinstantie plaatsvinden. Het COKZ houdt bij zijn
beoordeling rekening m e t eventuele door de Raad van Accreditatie aan de erkenningsinstantie
afgegeven accreditaties.
Het aan de voorzitter van het productschap uit t e breqgen advies wordt binnen een termijn van
acht weken na ontvangst van de documenten door het COKZ uitgebracht. Voor zover nodig kan
de termijn op verzoek van h e t COKZ door de voorzitter !van het productschap worden verlengd.
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Artikel 7 : Besluit t o t erkenning
Het besluit t o t erkenning, dan wel h e t besluit tot weigering van de erkenning wordt binnen een
termijn van t w a a l f weken na ontvangst van het verzoek om erkenning door de voorzitter van het
productschap genomen. Ook deze termijn kan indien nodig worden verlengd. Bij het besluit t o t
erkenning wordt tevens een beslissing genomen betreffende de goedkeuring van het reglement en
handboek van d e erkenningsinstantie. De erkenning zal alleen worden afgegeven als ook bedoelde
goedkeuringen kunnen worden verleend.
Zoetermeer, 28 mei 2002
G. van den Berg
Voorzitter Productschap Zuivel

Bedrijfschap v o o r de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken

Temisielegging en verbijgbaarstdling ontwerpjaarrekening 2 O01
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de
bednjfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der
inkomsten en uitgaven over 200 1, met toelichting bij het secretariaat, Diepenhorstlaan 3 te
Rijswijk, voor een icder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 24 juni 2002 om
10.00 uur in het Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 te Maarn.
Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf

Tewisielegging en verkrijgbaarstelling oniwerpbegroting 2002
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 1 18, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat de ontwerpbegroting voor 2002, met toelichting bij het secretariaat, Atoomweg 63 te
Utrecht, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De behandeling van de ontwerpbegroting vindt plaats in de openbare vergadering van 28 juni
2002 om 15.00 uur.

Ontwerp- Verordening he8ingen 2002
VERORDENING van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf houdende regels ter zake van het
vaststellen van het tarief als bedoeld in artikel 3 van de Algemene heffingsverordening voor het
jaar 2002 (Verordening heffingen 2002).
HET BESTUUR VAN HET BEDRIJPSCHAP NATUUKSTEENBEDRIJF,
Gelet op artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 8 van de
Instellingsverordening Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en artikel 6 van de Algemene
Heffingcverordening,
Besluit vast te stellen de navolgende
VERORDENING

Q1

3egripsbepalingen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
: Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf;
Bedrijfschap
Onderneming
: Onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
: omzet behaald met de onderneming in het kalenderjaar dat twee jaar
Omzet
vooraf gaat aan het tijdvak waarover wordt geheven.
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$2

Heffingen
Artikel 2

Aan degene die een onderneming drijft wordt een hcffing opgelegd op grondslag van de omzet.
Het tarief bedraagt:
over de omzet tot en niet f 250.000: f 2,75 per duizend gulden omzet;
o
over het gedeelte van de omzet vanaf f 250.000 en tot en met f 500.000:
f 1,60
per duizend gulden omzet;
o
over het gedeelte van de omzet vanaf f 500.000 en tot en met f 1 .OOO.OOO:
f 1905
per duizend gulden omzet;
over het gedeelte van de omzet vanaf f 1.OOO.OOO en tot en met f 5.000.000:
f 0970
per duizend gulden omzet;
o
over omzetten vanaf f 5.000.000: nihii,
een en ander met een minimum van f 100,--.
Artikel 3
1.

Aftrek op de verschuldigde algemene heffing kan worden toegestaan aan leden van de
Algemene Bond voor Nederlandse Natuursteenbedrijven ABN en van de Vereniging van
Nederlandse Natuursteenimporteurs VNNI alsmede van andere ondernemersorganisaties,
welke verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn en die metterdaad blijk geven als
zodanig actief te zijn - zulks doordat zij regelmatig werkzaam zijn tot behartiging van
sociaal-economische belangen van ondernemers behorend tot de natuursteenbedrijfstak tot een deel van het bedrag dat zij als contributie aan deze organisaties liebben betaald voor
het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de heffing betrekking heeft.
De aftrek bedraagt 50% van het bedrag dat als contributie is betaald, doch niet meer dan de
helft van het krachtens deze verordening op basis van artikel 1 verschuldigde.

2.

De in lid 1 bedoelde aftrek wordt toegestaan, mits degene die de onderneming drijft aan de
secretaris op eerste verzoek gegevens overlegt of doet overleggen waaruit het bedrag en de
betaling van de contributie blijkt.

3.

De afirek wordt slechts toegepast als de contributie ter zake waarvan aftrek wordt
toegestaan, daadwerkelijk is voldaan voor het verstrijken van het betreffende
contributiejaar.
Artikel 4

Het bestuur van het bedrijfschap is bevoegd om op een daartoe strekkend verzoek gehele of
gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de plicht tot betaling van een overeenkomstig deze
verordenjng opgelegde heffing, indien het dit als gevolg van bijzondere omstandigheden
redelijk dan wel billijk voorkomt.
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Slotbepalingen
Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening heffingen 2002.
Artikel 6
Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
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Artikel 7
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Rijswijk,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

Algemeen
Ter dekking van d e reguliere huishoudelijke uitgaven van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf
wordt een algemene heffing opgelegd gebaseerd op de oinzet van de onderneming voor zover
behaald met de uitoefening van het bedrijf waarvoor het bedrijfschap is ingesteld.
Uit de opbrengst van deze algemene heffing worden tenminste al die kosten gefinancierd die te
maken hebben met de Hoofdfuncties Beskiur. Het gaat hierbij om o.a. bestuurs- en
personeelskosten, huisvestingskosten, kosten voor drukwerk en brochures rondom beleid en
automatiseringskosten.
Naar venvachtiiig zal de opbrengst van de algemene heffing f 640.000 bedragen voor aftrek en
f 460.000 na aftrek van contributies.

Artikel 2
Het heffingstarief is ten opzichte van 200 1 onveranderd.
Artikel 3
Voor het jaar 2002 wordt de contributieaftrek toegekend aan de ondernemersorganisaties ABN
en VNNT.
Artikel 7
In beginsel dient belastende wetgcving geen terugwerkende kracht te hebben, Vanwege de
verplichting tot externe goedkeuring van de door het bestuur vastgestelde heffingsverordening
in combinatie met het gelijktijdig kunnen overleggen van de begroting voor het betreffende
heffingsjaar is reeds op voorhand duidelijk dat niet is te ontkomen aan inwerkingtreding met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2002.
Rij cwijk,
voorzitter
secretaris

13

Ontwerp- Verordening bestemnzingsheflng Voorlichting 2002

VERORDENING van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf houdende vaststelling van een
bestemmingsheffing ten behoeve van de voorlichting over en voor dc natuursteenbranche in het
jaar SOOS(Verordening hestemmingsheffing Voorlichting 2002).
m,TBESTUUR VAN HET BEDKIJFSCHAP NATUURSTEENBEDRIJF,

Gelet op artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 8 van de
Instellingsverordening Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en artikel 5 van de Algemene
Heffingsverordening,
Besluit vast te stellen de navolgende

VERORDENING
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Begripsbepalingen
Artikel i

In deze verordening wordt verstaan onder:
Bedrijfschap
: Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf;
: onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
Onderneming
: oinzet behaald inet de onderneming in het kalenderjaar dat twee jaar
Onizet
vooraf gaat aan het tijdvak waarover wordt geheven.
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Onderwerpen
Artikel 2

Ten behoeve van de voorlichting en promotie op het gebied van natuursteen en
natuursteenwerken wordt aan degene die een onderneming drijft een heffing opgelegd.

53

Heffingen
Artikel 3

Het tarief van de in artikel 2 bedoelde heffing bedraagt f 1,40 per duizend gulden omzet voor
omzetten tot f 5.000.000 en voor de meerdere omzet boven f 5.000.000
f 0,30 per duizend gulden omzet, een en ander met een. minimum van f 100,--.

Artikel 4
Ten aanzien van de verstrekking van gegevens, de oplegging van cen arnbtshalvc aanslag indien
deze gegevens niet worden verstrekt, de geheimhouding van deze gegevens en de bevoegdheid
tot inzage van boeken en bescheiden, zijn van toepassing de bepalingen van de Algemene
heffingsverordening 1993 en van de Registratieverordening.

Artikel 5

De in artikel 2 bedoelde heffing wordt rechtstreeks door het bedrijfschap door middel van een
op te leggen aanslag geïnd.
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Artikel 6
Het bestuur van het bedrijfschap is bevoegd O M op een daartoe strekkend verzoek gehele of
gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de plicht tot betaling van een overeenkomstig deze
verordening opgelegde heffing, indien het dit als gevolg van bijmr-iderc omstandigheden
redelijk dan wel billijk voorkomt.
§4

Slotbepalingeh
Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bestemmingsheffing Voorlichting
2002.
Artikel 8
Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.
Rijswijk,
voorzitter
secretaris
Toelichting
Algemeen
De bestemmingcheffiing Voorlichting 2002 biedt een identificeerbare financieringssiructuur
voor alle collectieve voorlichting en informatie die wordt gegeven over en rond de nahiurstcenbranche. In zekere zin wordt hiermee bijgedragen aan bevordering van het imago van d e
bedrijfstak als geheel. Een slechte voorlichting straalt immers af op de branche, zodat een
goede kwaliteit daarvan bijdraagt aan een positieve beeldvorming ten behoeve van ondernemers
en (potentiële) werknemers. Teneinde een en ander op een goede manier aan te sturen bestaat
sinds langere tijd de vanuit het bestuur samengestelde Commissie Voorlichting Natuursteen.
Deze commissie is een artikel 88-commissie.
De bestemmingsheffing creëert fondsen waarmee voorlichtings- en informatieactiviteiten
kunnen worden opgezet waarvoor de draagkracht van de private organisaties ontoereikend is. Te
noemen zijn productcatalogi, de natuursteenstandaard ten behoeve van architecten, alsmede
deelname aan beurzen. Tenslotte is het initiatief genomen tot het laten produceren van
audiovisuals.
De veelal kleinere natuursteenbedrijven kunnen de doelstellingen op het gebied van voorlichting
en promotie evenmin op eigen kracht financieren. Naast voorlichting en promotie wordt uit de
opbrengsten onderzoek bekostigd dat noodzakelijk is om verantwoorde voorlichting te kunnen
geven.
De totale verwachte opbrcngct van de Besteiiiniiiigslieffiilg Voorlichting is J 800.000
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Artikel 7
in beginsel dient belastende wetgeving geen terugwerkende kracht te hebben. Vanwege de
verplichting tot extcrne goedkeuring van de door het bestuur vastgestelde heffngsverordening
in combinatie m e t het gelijktijdig kunnen overleggen van de begroting voor het betreffende
heffingsjaar is reeds op voorhand duidelijk dat niet is te ontkomen aan inwerkingtreding met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2002.
Rijswijk,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening Bestemmingsheflng Scholing, Arbeidsonlstandigheden en ontwikkeling
Arbeidsmarkt 2002
VERORDENING van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf houdende vaststelling van een
bestemmingsheffing ten behoeve van de bevordering van maatregelen op het gebied van
scholing, goede arbeidsomstandigheden en gezondheidszorg, werkgelegenheid en een goede
werking van de arbeidsmarkt voor de natuursteenbranche in het jaar 2002 (Verordening
Bestemmingsheffing Scholing, Arbeidsomstandigheden en ontwikkeling Arbeidsmarkt
2002).
HET BESTUUR VAN HET BEDRIJFSCHAP NATUURSTEENBEDRIJF,
Gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 8 van de
Instellingsverordening Bedrijfschap Natuursteenbedrijf,
Besluit vast te stellen de navolgende

VERORDENING
Q1

Begripsbepalingen
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder;
: Bedrijfschap voor het Natiiurstcenbcdrijc
Bedrijfschap
: onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
Onderneming
: omzet behaald met de onderneming bereikt in liet kalenderjaar dat twee
Omzet
jaar vooraf gaat aan hct tijdvak waarover wordt geheven.
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Onderwerpen
Artikel 2

Ten behoeve van de nader door het bestuur van het bedrijfschap bij besluit te nemen
maatregelen ter bevordering van:
- goede arbeidsomstandigheden in het algemeen en dc gczondheidczorg i n verband niet de
arbeid in de natuursteenbedrijfstak in het bijzonder,
- dc vakbekwaamheid en bijscholing van alle werkenden in de natuursteenbedrijfstak in de
meest ruime zin des woords,
- de werkgelegenheid en een goede werking van de arbeidsmarkt.
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$3 .

Heffingen

Artikel 3
1. De in artikcl 2 bedoerde heffing bestaat uit een basisbedrag van f 90,- per in de

betreffende onderneming werkzame persoon, waarbij geldt dat voor personen ouder dan
65 jaar en voor administratief werkenden voor zover minder dan 8 uur per week
werkzaam een korting wordt toegepast van f 70,-- per persoon,
2. Onder werkzame personen als bedoeld in lid I worden verstaan alle personen die in de
onderneming werkzaam zijn, hetzij in dienstbetrekking hetzij niet in dienstbetrekking, en
betrokken zijn bij zowel direct productieve werkzaamheden als niet-direct productieve
werkzaamheden.
3.

De peildata voor het vaststellen van de in lid 1 genoemde bedragen zijn 1juli 2001 en 1
januari 2002. Is een in de onderneming werkzame persoon tussen beide peildata:
- in dienst getreden dan telt deze persoon ter berekening van het in lid 1 bedoelde
bedrag skcht voor de helfi mee;
- uit dienst getreden dan telt deze persoon ter berekening van het in lid 1 bedoelde bedrag
in liet geheel niet mee.
Artikel 4

Allen die een onderneming drijven dienen desgevraagd aan de secretaris van het bedrijfschap
opgave te doen van alle door hem, ter vaststelling van de in artikel 2 genoemde en in rekening te
brengen heffing, verlangde gegevens.
Artikel 5

ï'en aanzien van de verstrekking van gegevens, de oplegging van een ambtshalve hef'ting indien
deze gegevens niet worden verstrekt, de geheimhouding van deze gegevens en de bevoegdheid
tot inzage van boeken en bescheiden, zijn van toepassing de bepalingen van de Algemene
Heffingsverordening en de Registratieverordening.
Artikel 6

1. Het totaal van de in artikel 3 lid 1 genoemde bedragen wordt rechtstreeks door het het
bedrijfschap door middel van een op te leggen aanslag geïnd.
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Slotbepalingen
Artikel 7

Deze Verordening kan worden aangehaald als Verordening Bestemmingsheffing Scholing,
Arbeidsomstandigheden en ontwikkeling Arbeidsmarkt 2002.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.
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Artikel 9

Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Rijswijk,
voorzitter
secretaris

Toelichting
Algemeen
De bedrijfsgezondheidszorg is door de cao-partijen in de natuursteenbedrijfstak sinds 1 april
1979 opgedragen aan de Stichting Arbouw. Met ingang van 1 juli 1985 werd met betrekking tot
de gezondheidszorg in het natuursteenbedrijf tussen het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en de
Stichting Arbouw een contract gesloten voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst is per
1-1-1996 vernieuwd. Inhoud van dit contract vormde en vormt nog steeds de in opdracht van de
Stichting Arbouw door de regionale Arbo-diensten diensten te verrichten diensten waartoe
behoren het verrichten van intrede- en periodieke keuringen, individuele hulpverlening,
voorlichting en het verrichten van een eerste onderzoek op de werkplek, alsmede de door de
Stichting Arbouw zelf te verrichten voorlichtingsactiviteiten in algemene zin en het verzorgen
van opleiding en onderzoek.

De verwachte opbrengst van de Bestemmingsheffing SAA 2002 is f 200,000
Artikel 2
Uit de heffingsopbrengst worden de volgende activiteiten gefinancierd:

-

Bevorderen van de arbeidsomstandigheden en gezondheidszorg in verband met de arbeid in
de natuursteenbedrijfstak, door bekostiging van het contract dat door het Bedrijfschap
Watuursteenbedrijf ten behoeve van alle werkenden in de bedrijfstak is gesloten.
-Stimulering van de vakbekwaamheid en bijscholing zoals de algeinene niet
vakgerichte bij scholing

Artikel 3
lid 1 sub A
Het basisbedrag is begroot op f 90,-, waarvan f 70,- bestemd is voor de financiering van de
gezondheidszorg als hierboven omschreven en f 20,- voor de financiering van de algemene niet
vakgerichte bijccholingsactiviteiten.

Het bedrag van f 70,- voor de gezondheidszorg is niet verschuldigd voor personen ouder dan 65
jaar en personen administratief werkzaam gedurende minder dan 8 iiiir per week, daar deze
categorieën van personen t.a.v. de gezondheidszorg een speciale positie innemen.
Artikel 7
In beginsel dient belastende wetgeving geen terugwerkende kracht te hebben. Vanwege de
verplichting tot externe goedkeuring van de door het bestuur vastgestelde Iieffiiigsverordening
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in combinatie met het gelijktijdig kunnen overleggen van de begroting voor het betreffende
heffngsjaar is reeds op voorhand duidelijk dat niet is te ontkomen aan inwerkingtreding met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2002.

Rijswijk?
voorzitter
secretaris

Productschap Dranken

De beoogd secretaris van het Productschap Dranken, de heer W. Snijder, maakt bekend dat het
bestuur van het nieuwe productschap zijn eerste vergadering zal houden op maandag
1 juli 2002, aanvang 15.00 uur, in de Raadzaal van het SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60 te
Den Haag. Geïnteresseerden in het bijwonen van deze vergadering wordt in verband met de
capaciteit van de vergaderzaal verzocht zich schriftelijk te rneIden bij de secretaris voornoemd
via het adres Postbus 26155, 3002 ED Rotterdam. Dit geldt niet voor degenen die een
persooii lijke uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering hebben ontvangen.
In de vergadering zal de begroting 2002 van liet productschap worden behandeld. Het concept
van deze begroting ligt vanaf heden bij het secretariaat van het schap ter inzage en kan voorts
worden opgevraagd tegen voorafgaande betaling op rekeningnr. 62.48.23.O32 van de
ABN/AMRO-bank te Rotterdam van € 10,- onder vermelding van "begroting PD 2002".

19

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
SOCLAAL-ECONOMISCHE RAAD
RE6

Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Verordening van d e Sociaal-Economische Raad van 22 maart 2002, houdende regelen omtrent
de samenstelling, d e werkwijze en het voorzitterschap van de bedrijfscommissies
(Verordening op de bedrijfscoinniissies 2002)

De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 3 6 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op artikel 3 9 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gehoord de Bestuurskamer;
Besluit:

5 1 Definities
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wct:
de Wet OP de ondernemingsraden;
b. de Minister:
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
c. deRaad:
de Sociaal-Economische Raad.

tj 2 De samenstelling van de bedrijfscommissies
Artikel 2
1. De leden en de plaatsvervangende leden van een bedrijfscommissie worden benoemd voor
een zittingsperiode van vier jaar. Zij treden tegelijk af en kunnen terstond opnieuw worden
benoemd.
2. Het tijdstip waarop de eerste zittingsperiode aanvangt, wordt bepaald door de Raad.
3 . Hij die tot lid of tot plaatsvervangend lid van een bedrijfscommissie is benoemd ter
vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op liet tijdstip waarop degene, in
wiens plaats hij is benoemd, had inoeten aftreden.
4. Ten minste zes maanden voor hel begin van iedere zittingsperiode wint de Raad het advics
in van de bedri-jfscommissie inzake de vraag of er grond bestaat wijziging te brengen in de
krachtens artikel 38 van de wet door de Raad gedane aanwijzing van organisaties dan wel
bepaling van het aantal leden dat elke aangewezen organisatie kan benoemen. Van het
inwinnen van het advies wordt door de Raad mededeling gedaan in het Mededelingenblad
Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
1. Van de benoeming van een lid of een plaatsvervangend lid doet de organisatie die de
benoeming verrichtte, mededeling aan de bedrijfscommissie.
2. Indien een organisatie niet binnen twee maanden nadat zij tot het benoemen van een of meer
leden of plaatsvervangende leden van een bedrijfscommissie is aangewezen alsmede uiterlijk
vier weken voor het begin van iedere zittingsperiode van de commissie, dan wel binnen twee
maanden nadat een door haar vervulde plaats in de commissie is opengevallen. een aantal
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mededelingen, als bedoeld in het eerste Iid, overeenkomende met het aantal door haar te
benoemen leden of bestuursleden, heeft doen toekomen aan de commissie, doet de
bedrijfscommissie hiervan binnen een week mededeling aan de voorzitter van de Raad.
Artikel 4
1 . Een bedrijfscommissie wijst uit haar midden ccn lid, benoemd door een organisatie van
ondernemers, e n een lid, bcnoeind door een organisatie van werknemers, aan, die bij
toerbeurt volgens een door de commissie op te maken rooster als voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter van de commissie optreden.
2. In afwijking van het eerste lid kan de bedrijfscommissie een voorzitter buiten haar leden
aanwijzen en aan deze al dan niet stemrecht toekennen.
Artikel 5
Een bedrijfscommissie kan al dan niet uit haar midden commissies of kamers instellen. Aan
deze commissies of kamers kunnen, geheel of gedeeltelijk en al dan niet voorwaardelijk,
bevoegdheden van de bedrijfscommissie worden overgedragen.
Artikel 6
Een bedrijfscommissie voorziet in de waarneming van haar secretariaat. Van de zetel van het
secretariaat alsmede van wijzigingen daarin doet de bedrijfscommissie mededeling aan de Raad.

0 3 De werkwijze van de bedrijfscommissies
Artikel 7
Een bedrijfscommissie vergadert niet, indien bhjkenc de presentielijst nict meer dan de helft van
de zitting hebbende leden is opgekomen. Nadat eenmaal tot een vergadering is opgeroepen,
zonder dat meer dan de helft van de zitting hebbende leden is opgekomen, wordt de daarna
uitgeschreven vergadering gehouden, ongeacht het aantal opgekomen leden.
Artikel 8
De leden van een bedrijfscommissie stemmen zonder last of ruggespraak.
Artikel 9
De leden van een bedrijfscommissie onthouden zich van medeslemmen ovcr zaken die hun, hun
echtgenoten of hun geregistreerde partners of hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad
ingesloten, persoonlijk aangaan. dan wel op grond van andere feiten of omstandigheden .
waardoor hun onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

Artikel 10
1. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten en ongetekende briefjes gestemd.
2. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak geen der leden stemming vraagt, wordt
het voorstel geacht tc zijn aangcnomen.

Artikel 11
1. Een stemming is nietig, indien niet meer dan de helît van het aantal zitting hebbende leden,
die zich niet van medestemmen moeten onthouden, aan de stemming heeft deelgenomen.
2. Bij stemming over personen worden leden die blanco briefjes hebben ingeleverd, voor de
toepassing van dit artikel geacht aan de stemming te hebben deelgenomen.
3 . In geval van een nietige stemming vindt in een volgende vergadering herstemming plaats.
Deze is geldig, ongeacht het aantal ledeii dat eraaii heeft deelgenomen.
4, Een stemming, gehouden in een vergadering ais bedoeld in de tweede volzin van artikel 7,
is geldig, ongeacht het aantal leden dat aan de stemming heeft deelgenomen.
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Artikel 12
I . Ieder lid kan é é n stem uitbrengen.
2. Voor het tot stand komen van een besluit is de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen vereist. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Artikel 13
1 . Bij staking van sternmen in een voltallige vergadering wordt, indien het zaken betrelt, het
voorstel geacht niet te zijn aangenomen, en beslist, indien het personen betreft, het lot.
2. Rij staking van stenmien in een andere dan een voItaUige vergadering wordt het nemen van
een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen
worden heropend. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het eerste lid van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 14
1. Na ontvangst van een verzoek om bemiddeling als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de
wet, gaat de bedrijfscommissie na of zij bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen en
of het verzoek voldoende is omschreven, gemotiveerd en gedocumenteerd.
2. De bedrijfscommissie zendt een verzoek als bedoeld in het eerste lid, tot behandeling
waarvan kennelijk een andere bedrijfscommissie bevoegd is, onverwijld door naar die
commissie, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de verzoeker.
3. Verklaart de bedrijfscommissie zich onbevoegd op een andere grond dan in het tweede lid
bedoeld, of verklaart zij de verzoeker niet ontvankelijk, dan geeft zij daarvan onverwijld een
gemotiveerde mededeling aan de verzoeker.
4. Acht de bedrijfscommissie een verzoek onvoldoende Omschreven, gemotiveerd o f
gedocumenteerd, dan bericht zij aan verzoeker op welke punten en met welke documenten
deze zijn verzoek dient aan te vullen. Zij stelt daarbij aan de verzoeker een termijn. Een
verzoek om bemiddeling is in ieder geval onvoldoende gemotiveerd, wanneer de verzoeker
daarin niet zijn zienswijze weergeeft op hetgeen blijkens de door hem overgelegde
docLimenten zijn wederpartij in het geschil schriftelijk heeft aangevoerd.
5 . De termijn waarbinnen een bedrijfscommissie overeenkomstig artikel 36, derde lid, van de
wet, schriftelijk verslag van haar bevindingen dient uit te brengen, vangt aan op de dag
waarop het verzoek bij de bevoegde bedrijfscommissie is ontvangen, maar wordt
opgeschort niet ingang van de dag waarop een bedrijfscommissie krachtens het vierde lid de
verzoeker uitnodigt liet verzoek uun te vullen, tot de dag waarop het verzoek is aangevuld of
de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken..
6. Acht de bedrijfscommissie zich bevoegd en acht zij het verzoek voldoende omschreven,
gemotiveerd en gedocumenteerd, dan doet zij daarvan mededeling aan de verzoeker en
diens wederpartij, en informeert hen daarbij over de procedure en de vermoedelijke duur
daarvan, aIsrnede de aanvang van de termijn, bedoeld in het vijfde lid, en de eventuele
opschorting daarvan.
7 . Onverminderd artikel 36, derde lid, laatste volzin, van de wet verlengt de bedrijfscommissie
de termijn in elk geval indien een van de partijen zulks verzoekt en de andere partij daarmee
instemt.
8. Indien de bedrijfscommissie er niet in slaagt het schriftelijk verslag binnen de wettelijk
bepaalde uiterste termijn uit te brengen, stelt Lij beide partijen daarvan zo spoedig mogelijk
in kennis.
Artikel 15
I . Aangaande de wijze waarop zij, gelet op de betrokken omstandigheden, tussen de partijen in
het geschil zal bemiddelen, beslist de bedrijfscommissie naar eigen oordeel, met dien
verstande dat zij daarbij het bepaalde in artikel 36, derde lid, van de wet in acht neemt en
voorts de partijen in de gelegenheid stelt hun standpunten op een hoorzitting toe te lichten.
2. Het schriftelijk verslag dat de bedrijfscommissie overeenkomstig artikel 36, derde lid, van
de wet opmaakt van de bevindingen waartoe zij bij haar bemiddeling is gekomen, bevat ten
minste de volgende onderdelen:

22

-

de datum waarop de bemiddeling is gevraagd;
een duidelijke vermelding van de partijen bij het geschil;
een omschrijving van liet geschil en van de standpunten en argumenten van partijen,
onder vermelding van het artikel of de artikelen van de wet waarop het geschil
betrekking heeft;
een mededeling over de wijze waarop de bedrijfscommissie tussen partijen heeft
bemiddeld;
een advies aan parti.jen over de oplossing van liet geschil;
de datum van het verslag.
3. De bedrijfscoiiiinissie zendt een aîschrift van het verslag zo spoedig mogelijk aan de
verzoeker en diens wederpartij.
-

Artikel 16
Een bedrijfscommissie dient de Minister en de Raad en zijn commissies desgevraagd of uit
eigen beweging van bericht en advies over alle zaken haar werkterrein betreffende.
Artikel 17
1. De bedrijfscommissie houdt een register bij van de tot haar werkterrein behorende
ondernemingen waarvoor met inachtneming van de wet een ondernemingsraad is ingesteld.
Onder ‘ondernemingsraad’ wordt mede verstaan: centrale ondernemingsraad en
groepsondernerningsraad.
2. Bij elke inschrijving van een onderneming in dit register worden vermeld:
- naam en adres van de onderneming;
- naam van de ondernemer die de onderneming in stand houdt;
- datum waarop de bedrijfscommissie het voorlopige reglement respectievelijk het
reglement van de ondernemingsraad heeft ontvangen;
datum waarop de bedrijfscommissie wijzigingen van het reglement heeft ontvangen.
3. De bedrijfscommissie deelt aan een ieder desgevraagd schriftelijk mede of voor een tot haar
werkterrein behorende onderneming een ondernemingsraad is ingesteld.
4. De bedrijfscommissie verschaft desgevraagd inzage in het register aan de Minister, aan de
Raad, alsmede aan de centrale organisaties van ondernemers en van werknemers.
Artikel 18
Een bedrijfscommissie brengt jaarlijks voor 1 april aan de Minister en de Raad verslag uit van
haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag wordt door de
bedrijfscommissie, zonodig tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
Artikel 19
Een bedrijfscommissie kan nadere regelen stellen over haar werkwijze. Deze regelen behoeven
de goedkeuring van de Raad.

8 4 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 20
Bij het voor de eerste maal samenstellen van een bedrijfscommissie treedt voor de toepassing
van artikel 3, eerste lid, in plaats van de bedrijfscommissie de voorzitter van de Raad op.
Artikel 21
De verordening van de Raad van 19 maart 1971, Vb. Bo. no. RE 091971 (Verordening op de
bedrijfscomrnissics 197l), wordt ingetrokken.
Artikel 22
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
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Artikel 23
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de bedrijfscommissies 2002.

Den Haag, 22 maart 2002

H.H.F. Wijffels
voorzitter

N.C.M. van Niekerk
secretaris
Toelichting
Algemeen deel

De Verordening o p de bedrijfscommissies 2002 treedt in de plaats van de Verordening op de
bedrijfscommissies 1971, eveneens van de Sociaal-Economische Raad (SER). De Verordening
van 19 maart 1971 (nr. RE 5/1971) trad in werking met ingang van de dag waarop de
gewijzigde Wet op de ondernemingsraden (WOR) in werking trad. Ook de oude WOR (van
1950) werd ‘begeleid’ door een SER-verordening (van 195 i). De verordening is gebaseerd op
artikel 39 van de WOR, welk artikel de SER opdraagt nadere regelen te stellen ‘‘omtrent de
samenste IIing en de werkwijze” alsmede “omtrent het voorzitterschap van de
bedrij f~cornrnissies’~.
De verordening is gewijzigd in 1980 (Verordening van 17 oktober 1980, nr. RE 10/1980) en
1990 (Verordening van 18 mei 1990, nr. RE 7/1990), onder meer om deze aan te passen aan
wijzigingen in de WOR. Zo vervielen in 1990 de artikelen in de verordening die verband
hielden met de beslissingstaken van de bedrijfscommissie. Voortaan hadden de
bedrijfscommissies alleen nog een (uitdrukkelijk opgedragen) beimiddelingstaak.
Wat betreft saiilenstelling en werkwijze van bedrijfscommissies geeft de verordening vanouds
een aantal regels omtrent benoeming, quorum en de wijze van stemmen, die zijn geënt op de
Wet op de bcdrijfsorganisatie (Wet bo) en daarop gebaseerde lagere regelgeving. Daarnaast
verplicht de verordening de bcdrijfscommissies o.m. tot het bijhouden van een register van
ondernemingen waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld, cn tot het “desgevraagd van
bericht en advies” dienen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de
SER. Ook kan een bedrijfscommissie omtrent haar werkwijze nadere regelen stellen, welke de
goedkeuring van de SER behoeven.
In oktober 1998 besloot de Bestuurckamer, naar aanleiding van een suggestie van de Minister
van SZW, tot ‘hergroepering’ van de 68 toen bestaande bedrijfscommissies. Het streven was
erop gericht de bedrijfscommissies gemiddeld beter te doen functioneren. Door het
samenvoegen van bedrijfscommissies kunnen ineer zaken worden behandeld, waardoor de
professionaliteit van zowel de commissie als het secretariaat wordt vergroot. Door de
hergroepering werd het aantal bedrijfscommissies in de loop van 2000 en 200 1 teruggebracht tot
25.
Een tweede suggestie van de Minister bestond eruit te bezien of een wijziging van de
Verordening op de bedrijfscommissies zou kunnen leiden tot de nagestreefde
kwaliteitsverbetering.
Het is met name vanuit dat gezichtspunt dat de regeling thans tegen het licht is gehouden.
De onderhavige nieuwe verordening bevat enkele veranderingen die daaruit voortvloeien. Dit
betreft in het bijLoiider de bepalingen omtrent de doorzendplicht, de termijnen (artikel 14) en de
hoorzitting (artikel 15). Daarnaast i s de verordening enigszins gemoderniseerd, en zijn enkele
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technische wijzigingen aangebracht die wenselijk of noodzakelijk waren geworden als gevolg
van wijzigingen in relevante regelgeving (met name de WOR en de Wet bo).
Over de aangebrachte wijzigingen heeft overleg plaatsgevonden met de bedrijfscommissies zelf
en met de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (RZK).

Artikelsgewijs
De uit 1971 daterende Verordening op de bedrijfscommissies kende geen toelichting, evenmin
als de wijzigingsverordening uit 1980. De wijzigingsverordening van 1990 was wel voorzien
van een toelichting, Omdat het niet goed doenlijk en evenmin verstandig is om reeds lang
bestaande teksten alsnog te gaan toelichten, is er voor gekozen in de onderhavige
artikelsgewijze toelichting slechts in te gaan op de belangrijkste wijzigingen die ten opzichte
van die verordeningsteksten zijn aangebracht.
Artikel 2
Overeenkomstig de procedure die wordt gehanteerd bij de Raad zelf en bij de product- en
bedrijfschappen, wordt voor de aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode bezien of de
organisatorische samenstelling van de bedrijfscommissie gehandhaafd kan blijven. Door middel
van een officiële aankondiging daarvan worden ook organisaties die niet zijn vertegenwoordigd
in de bedrijfscommissie in de gelegenheid gesteld zich te melden. Deze procedure, die in de
eerste plaats ten doel heeft te bewerkstelligen dat de samenstelling regelmatig tegen het licht
wordt gehouden, staat naast de inogelijklieid om de samenstelling tussentijds, door middel van
een wijziging van het instellingsbesluit, te wijzigen.

Artikel 5
In aansluiting op de praktijk staan ‘cominissie’ en ‘kamer’ voor hetzelfde begrip, namelijk een
subcommissie van de bedrijfscommissie.
Artikel 6
Bij de SER wordt vaak geïnformeerd naar adressen van bedrijfscommissies, soms ten behueve
van publicatie in handboeken of op sites. Ook op de site van de Raad zelf(www.ser.nl) zijn
deze gegevcns te raadplegen. Het is dan ook, met name tcn behoeve van de ‘rechtzoekende’ OR
of ondernemer, van groot belang dat wijzigingen in die gegevens aan het SER-secretariaat
worden doorgegeven.
Artikel 9
In deze bepaling zijn twee verschiilende wijzigingen aangebracht.
In de eerste plaats betreft dat de toevoeging achter “hun echtgenoten” van “of hun
geregistreerde partners”. Dczc wijziging vloeit voort uit de Aanpacsingswet geregistreerd
partnerschap (Stb. 1997,660) en de daarop gebaseerde wijziging van het overeenkomstige
artikel 23 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
In de tweede plaats is een toevoeging gepleegd die ten doel heeft tc bewerkstelligen dat een lid
van een bedrijfscommissie zich ook op andere gronden dan de genoemde familiaire
betrekkingen kan onthouden van medestemmen. Deze toevoeging is gebaseerd op een voorstel
van de WOR-Kamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gedacht moet worden aan de situatie dat een lid
reeds intensief persoonlijk bij een geschil betrokken was, dan wel bij de desbetreffende
onderneming of ondernemingsraad, aivorens het geschil aan de bedrijfscommissie werd
voorgelegd. Hct feit dat iemand zich bijvoorbeeld reeds als speciaal daarvoor aangetrokken
adviseur met een geschil heeA beziggehouden voordat werd besloten de bedrijfscommissie in te
schakelen, of dat iemand coinmissaris i s bij het desbetreffende bedrijf kan grond zijn zich te
onthouden van medestemmen. Het enkele feit dat icmand namens een bepaalde ondernemers- of
werknemersorganisatie in de bedrijfscommissie is benoemd is dat niet.
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Artikel 14
Het tweede lid is gebaseerd op artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiermee
wordt voorkomen dat een OR of ondernemer moet ‘leuren’ met een bemiddelingsverzoek of wat in de praktijk gebeurt - bij een aantal bedrijfscommissies tegelijk een bemiddelingsverzoek
indient. Een (secretaris van een) bedrijfscommissie wordt geacht beter te kunnen beoordelen bij
welke bedrijfscommissie een verzoek om bemiddeling moet worden ingediend dan een
rechtzoekende ondernemer of ondernemingsraad.
De ledcn 5 tot en met 8 behandclen onder meer aanvang en einde van de termijn die voor een
bedrijfscoinmissie van toepassing i s bij het uitbrengen van het “schriftelijk verslag van haar
bevindingen”. Een dergelijk verslag, dat gepaard gaat met een advies omtrent de oplossing van
het geschil, dient overeenkomstig het derde lid van artikcl 3 4 , door de bedrijfscommissie te
worden uitgebracht indien geen minnelijke schikking wordt bereikt. Dit dient dan te geschieden
binnen twee maanden nadat om bemiddeling is gevraagd; met instemming van beide partijen
kan de termijn voor ten hoogste twee maanden worden verlengd. In de praktijk waren deze
termijnen voor sommige bedrijfscommissies niet altijd haalbaar, terwijl ze bovendien. met name
op het punt van aanvang en einde ervan, niet eenduidig bleken te worden gehanteerd. Het is op
grond van deze redenen dat door de Minister van SZW is gesuggereerd om in de verordening
onder meer aan te geven op welk moment de termijn van twee maanden aanvangt.
Hct vijfde lid bepaalt dat de in artikel 36, derde lid, bedoelde termijn begint te lopen op het
moment waarop d e bedrijfscommissie het bemiddelingsverzoek heeft ontvangen. Aangezien de
behandeling van een verzoek eerst kan aanvangen wanneer dat volledig is, wordt de termijn
echter opgeschort met de periode die de verzoeker nodig heeft o m zijn verzoek aan te vullen.
Dit voorschrift is gebaseerd op artikel 4: 15 van de Awb. Het vierde lid regelt in welke gevallen
de bedrijfscommissie de verzoeker kan vragen zijn verzoek aan te vullen. Omdat de termijn dan
al loopt, zal zij daar in elk geval niet te lang mee wachten. Na afloop van de schorsingsperiode
loopt de termijn van twee maanden weer verder.
Het zesde lid regelt dat de bedrijfscommissie de partijen op de hoogte brengt van het feit dat zij
het verzoek voldoende omschreven, gemotiveerd en gedocumenteerd acht. Dat moment kan dus
ofwel na de ontvangst van het verzoek ofwel na de ontvangst van de aanvullingen liggen.
Tegelijkertijd informeert de bedrijfscommissie partijen over de wijze waarop de procedure zal
worden gevoerd, de vermoedelijke duur daarvan (bijvoorbeeld of de noodzaak van een
verlenging van de termijn reeds voorzienbaar is) en het moment waarop de termijn is
aangevangen en eventueel geschorst. Het doel van deze bepaling is enerzijds om een zo groot
mogelijke doorzichtigheid en openheid te bewerkstelligen. Partijen zijn over het algemeen niet
erg vertrouwd met het instituut bedrijfscommissie, laat staan met dc door haar gehanteerde
procedure en regeJs. Anderzijds wordt hiermee bereikt dat een bedrijfscommissie zich aan de
door haarzelf gestelde termijnen committccrt.
Het zevende lid bepaalt dat de bedrijfscommissie d e ’kan-bepaling’ in de laatste volzin van
artikel 36, derde lid, van de WOR - “de bedrijfscommissie kan de termijn voor het uitbrengen
van haar advies met instemming van beide partijen [. . .] verlengen” - zo dient in te vullen dat in
elk geval tot die verlenging wordt besloten indien beide partijen zulks wensen. De uit de wet
geciteerde volzin maakt overigens duidelijk dat een verlenging van de termijn slechts mogelijk
is indien beide partijen daarbij worden betrokken en met de verlenging instemmen.
Het in kennis stellen van partijen zodra voorzienbaar is dat de wettelijke (eventueel verlengde)
termijn niet wordt gehaald, hetgeen het achtste lid inhoudt, is voor partijen van groot belang. In
dat geval kunnen zij immers, overeenkomstig het vierde lid van artikel 36 WOR, binnen dertig
dagen na het verstrijken van die termijn een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen.
Artikel 15
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de waardering vali de partijen wier geschil op een
hoorzitting is behandeld, veelal hoger ligt dan de waardering van de partijen wier geschil
schriftelijk werd afgehandeld. Bovendien bepaalt de wet (artikel 36, derde lid) dat de
wederpartij in de geIegenheid wordt gesteld omtrent het verzoek te worden gehoord, terwijl de
verordening tot nu toe regelde dat ook de verzoeker in de gelegenheid wordt gesteld zijn
verzoek mondeling toe te lichten. Toch kwam het in veel gevallen niet tot een hoorzitting.
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Omdie reden wordt nu in het eerste lid bepaald dat de bedrijfscommissie partijen in de
gelegenheid stelt hun standpunten op een hoorzitting toe te lichten. Dit brengt mee dat een
hoorzitting wordt georganiseerd indien één of beide partijen aangeven dat wenselijk te vinden.
Uiteraard kan de bedrijfscommissie ook zelf het initiatief nemen voor een hoorzitting.
Het begrip hoorzitting kan in dit verband ruiin worden geïnterpreteerd. Ook een bedrijfsbezoek
door de (bemiddelcnde) ledeii van de bedrjjfscommissie, waarbij ter plaatse met de betrokken
partijen wordt getracht tot een praktisclie oplossing te komen, kan daaronder worden geschaard.
Artikel 17
De bedrijfscommissie heeft sedert de voorlaatste wijziging van de WOR niet meer tot taak om
reglementen van ondernemingsraden goed te keuren. Wel dienen deze reglementen en de
ontwerpen daarvan overeenkomstig artikei 8, eerste lid, respectievelijk 48,tweede lid, van de
WOR aan de bevoegde bedrijfscommissie te worden verzonden. Artikel 17, dat bepaalt dat de
bedrijfscommissie een register bijhoudt, is thans in die zin gewijzigd dat daarin met betrekking
tot het (voorlopige) reglement niet meer de datum van goedkeuring maar de datum van
ontvangst wordt vastgelegd.
Ofschoon sinds de wijziging van de WOR van 1998 ook de voor ondernemingen met 1O tot 50
werknemers ingestelde ‘personeelsvertegenwoordigirig’ gebruik kan maken van de
werkzaamheden van bedrijfscommissies, geldt daarvoor niet de registratieverplichting. Dit
vloeit voort uit het feit dat verplichtingen uit de artikelen 8, eerste lid, en 18,tweede lid, van de
WOR op de personeelsvertegenwoordiging niet van toepassing zijn.
Iedere bedrijfscommissie dient haar register op grond van de artikelen 27 jo. 79 van de Wet
bescl-iermingpersoonsgegevens vóór 1 september 2002 aan te melden bij het Collcgc
bescherming persoonsgegevens.
\

Den Haag, 22 inaart 2002

H.H.F. Wiljffels
voorzitter

N.C.M. van Niekerk
secretaris

BEDRIJF SLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw
HPA 12

W@igirzg I Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2002
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 14 maart 2002 tot wijziging van de
HeffingsverordeningHPA fonds pootaardappelenjaar 2002
Het bestuur van het HoofdproductschapAkkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatieen
op de artiketen 5, 16, 18 en 25 van de Instellingcverordening akkerbouwproductschappen
1997;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
Artikel I

De Heffingcverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2002 wordt gewijzigd als volgt:
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A

Aan artikel 1 wordt de volgende omschrijving toegevoegd:
j. aardappelen: pootaardappelen die bij de N.A.K. zijn aangegeven.

B
De artikelen 2 en 3 vervallen en worden vervangen door:
Artikel 2
i.De ondernemer, die in het jaar 2002 een onderneming drijft, is verplicht voor dat jaar
aan het hoofdproductschap een heffing te betalen.

2. De heffing wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik en wordt berekend naar de
oppervlakte van de tot de onderneming behorende oppervlakte cultuurgrond, in gebruik
voor de teelt van aardappelen in het jaar 2002, op basis van de bij of krachtens de
Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 1997 verstrekte gegevens.
3. De heffing bedraagt over het jaar 2002 euro 52 per ha.
4. De heffing

is bestemd voor het Fonds pootaardappelen.

Artikel 3

I. Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de
onderneming die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond :
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop
door de verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het
bemesten, het ploegen en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt
cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter
heeft ondergaan;
c. overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
d. beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnerner)
de gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.
2. Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend n q r de gemeten maat,
3. Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in
evenredigheid naar de in dat artikel bedoelde bedragen. Gedeelten van hectaren
worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van aren.

C
Artikel 4 vervalt.
D
Artikel 5 wordt vervangen door:
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Artikel 5
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig
heeft verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde
heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

2. Indien de heffmgsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag
bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk
vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door
hem verstrekte gegevens.
E

Artikel 6 wordt ais volgt gewijzigd:
De zinsnede ‘De ingevolge artikel 3’ wordt vervangen door: De ingevolge deze verordening.
Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van I april 2002.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 31 maart 2002, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met I april 2002.
Den Haag, 14 maart 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter

R.J.M. ten Berge
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskanier van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
14 mei 2002, nr. TRCJZ/2002/4 106.

TOELICHTING
In overleg met de pootgoedsector is besloten om met ingang van het heffingsjaar 2002 de
heffing voor het Fonds pootaardappelen op te leggen op basis van de landbouwtellinggegevens. Voorheen werd de heffing opgelegd op basis van het door de Ondernemer bij de
NAK (Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen) opgegeven areaal. De verordening HPA registratie en Verstrekking van
gegevens I997 regelt onder meer dat akkerbouwers verplicht zijn tot het verstrekken van
gegevens door middel van het verstrekken van gegevens aan Laser in verband met de
landbouwtelling.
De heffingcgrondslag, te weten de oppervlakte pootaardappelen, alsmede de hoogte van de
heffing zijn ongewijzigd gebleven. De wijziging betreft uitsluitend de gegevensverstrekking,
dat wil zeggen in plaats van de opgave van het areaal aan de NAK als basis voor het
opleggen van de heffing te nemen, wordt de door de ondernemer verstrekte opgave van het
areaal aan Laser in het kader van de landbouwtelling als basis genomen.
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Het verstrekken van de gegevens via de landbouwtelling tevert een besparing op, omdat het
administratief nu mogelijk is om tegetijkertijd met de andere heffingen voor de akkerbouwers
de heffing voor het Fonds pootaardappelen op te leggen.

Den Haag, 14 maart 2002

J.H.M. Kienhuis
voorzitter
R.J.M. ten 3erge
secretaris

IIPA 13

Besluit verdeling vlasvezels en hennepvezels 2001

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw, heeft, gelet op artikel 7, tweede lid, van
de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 200'1, gehoord de Commissie Vlas, op 8
november 2001 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
: Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001
Verordening
Artikel 2
De aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationate Hoeveelheid van 5.550ton, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Verordening, wordt voor het seizoen 2001/ 2002 als
volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:
a. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 0,8 ton
b. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 2,O ton.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2001.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verdeling vlasvezels en hennepvezels 2001.
Voor het bestuur,
J.H.M. Kienhuis
voorzitter

R.J.M. ten Berge
secretaris

Goedgekerird door de Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking
van 23 mei 2002, nr. TRCJZ/2002/1432.
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TOEL ICHTING
Voor Nederland is een zg. Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton korte vlasvezels en hennepvezels vastgesteld. Deze hoeveelheid wordt toegewezen aan de verwerkers onderscheidenlijk gelijkgestelde telers op basis van de eerder door hen verstrekte gegevens inzake de oppervlakten, waarop vlas en hennep werden geteeld.
Het hoofdproductschap verdeelt de GNH van 5.550 ton over de korte vlasvezels en de hennepvezels. Na raadpleging van het betrokken bedrijfsleven en rekening houdend met de geoogste oppervlakten vlas en hennep en de raming van de opbrengst en de kwaliteit, heeft
het hoofdproductschap besloten om voor het verkoopseizoen 2001/2002 voor vlas te
rekenen met een opbrengst van 0,8 ton korte vezels per hectare en voor hennep met
2,Oton per hectare.
Indien de ingezaaide oppervlakten van vlas en hennep, de ramingen van de hoeveelheden
vlas en hennep die werden binnengehaald, en de kwaliteit hiervan, daartoe aanleiding geven, kan het hoofdproductschap na overleg met het ,bedrijfsleven besluiten een deel van de
GNH voor lange vlasvezels over te hevelen naar de GNH voor korte vlasvezels e n hennepvezels of omgekeerd. Het hoofdproductschapziet echter voor het seizoen 2001/2002 geen
aanleiding om hiertoe over te gaan.
Den Haag, 8 november 2001

J.H.M. Kienhuis
voorzitter
R.J.M. ten Berge
secretaris

Productschap Diervoeder

PDV 9

Wijziging VI Besluit PDV hedrijj5inmm inspecties en condroks GMP diervoedersector i 998
De voorzitter van het Productschap Diervoeder heeft, gelet op artikel 13, eerste lid van
Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoédersector 2000, op 31 oktober 2001
het volgende besluit vastgesteld.
Artikel I
Het Besluit PDV bedrijfsinterne inspecties en controles GMP diervoedersector 1998 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1 . In onderdeel c wordt in de vierde alinea ”in de eindproducten” geschrapt.
2. Onderdelen d en e komen t e luiden:
d) Productie pluimveevoeders
d. 1 } Bemonctering en Salmonella-bepaling in pluimveemengvoeders (eindproducten)
Ingeval van productie van pluimveevoeders dient intensiever onderzoek op Salmonella in de
eindproducten plaats t e vinden. De monstername van de t e onderscheiden typen eindproducten dient plaats t e vinden volgens de in het onderstaande overzicht weergegeven minimum-frequentie (per bedrijfseenheid).
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Type voer

minimum bemonsteringcfrequentie, omgerekend naar

af t e leveren partijen van 24 ton
Topfok'

1 op de 2 partijen ( 5 0 % )

Opfok vermeerdering'

1 op de 5 partijen (20%)

Vermeerdering'

1 op de 10 partijen (10%)

Vleeskuikens

1 op de 20 partijen (5%)2

Leghennen en opfokleghennen

1 op de 20 partijen (5%)'

' viees- respectievelijk eiersector
Gedurende proefperiode: t o t 1 maart 2002. Wanneer gedurende een aaneengesloten
periode van 2 jaar bij het onderzoek in het betreffende type voer géén Salmonellapositief monster meer gevonden is, dan mag als minimum bemonsteringsfrequentie 1 op,
de 30 partijen (3 '/3%) aangehouden worden.

De monsters dienen genomen t e worden uit de productstroom, op een punt, zo dicht mogelijk voor de belading van de bulkwagen (resp. het vullen van de zakken). De omvang van
de te nemen monsters bedraagt 60 gram, voldoende om een monster en een duplo-monster
van elk 25 gram samen te kunnen stellen.
Met de volgens het bovenstaande schema genomen monsters mag rekening worden ge
houden bij de vaststelling van het resterende aantal monsters mengvoeders als bedoeld
onder c).
d.2) Bemonstering en Satmonella-bepaling in voedermiddelen
De mengvoederbereider dient tevens onderzoek' o p Salmonella in voedermiddelen uit t e
voeren, volgens de frequenties als bedoeld onder c). Bij thermische behandeling mag
de onderzoeksfrequentie in voedermiddelen worden geminimaliseerd. Het onderzoek op
Salmonella-kritische voedermiddelen dient echter t e allen tijde plaats te vinden volgens
een frequentie, minimaal gelijk aan die in het hierna vermelde schema

Type voedermiddel
Salmonella-kritische voedermiddelen:
- Kool-/raapzaad-bijproducten uit Duitsland;
- Vismeel uit Zuid-Amerika;
- Getoaste sojabonen;
- Sojaschilfersl-schroot uit Brazilië;
- Eierschalen;
alsmede de genoemde voedermiddelen
waarvan het land van bereiding niet kan
-worden aangetoond.
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Minimum bemonsteringsfrequentie
Bij aanvoer (ontvangen zending) per schip:
representatieve bemonstering per 500 t o n
(aantoonbaar gemiddeld per 500 ton)
Bij aanvoer per as: representatieve bemonstering per 1O0 ton (aantoonbaar gemiddeld
per 100 ton)
P

Bij voedermiddelen, als zodanig bestemd voor pluimveehouderijbedrijven dient de monstername plaats t e vinden volgens de minimumfrequentie, genoemd in artikel 7.

d.3) Lijncontrole
Minimaal tweemaal per jaar dient monstername en analyse op Salmonella plaats te vinden op kritische punten in het productieproces.
d.4) Acties bij Salmonella-positieve uitslagen
Wanneer een monster eindproduct (mengvoer) Salmonella-positief bevonden wordt,
dan:
- dienen alle verwerkte - nog aanwezige - Salmonella-kritische voedermiddelen eveneens op Salmonella onderzocht te worden;
- dient elk Salmonella-positief monster voer en voedermiddel nader te worden
getypeerd (type Salmonella);
-dient analyse op Salmonella plaats t e vinden op kritische punten in het productieproces;
- dient het benodigde aanvullende onderzoek plaats t e vinden naar de oorzaak;
- dienen passende maatregelen genomen te worden om de oorzaak weg t e nemen;
Bij constatering van de aanwezigheid van een Salmonella-positief voedermiddel in de
'fabr ie k:
- dient analyse op Salmonella plaats te vinden op kritische punten in de fabriek;
- dienen de noodzakelijke reinigings- en ontsmettingsmaatregelen genomen te worden,
Rapportage-verplichtingen

De Salmonella-analyse-resultaten in eindproducten en voedermiddelen, inclusief typeringen, dienen - per kwartaal geaggregeerd conform het model-overzicht van bijlage VII
- te worden ingezonden aan de Databank Ongewenste stoffen van het Productschap.
Deze inzending dient te geschieden binnen 2 weken na het verstrijken van het betreffende kwartaal.
Bij pluimveemengvoer (eindproduct) dient de ondernemer bij elke Salmonella-positieve
uitslag direct na het bekend worden van deze uitslag, inclusief typering, deel A van het
model-formulier van bijlage VIII toe te zenden aan de KDD. Voorts dient de ondernemer
bij elke Salmonella-positieve uitslag in pluimveemengvoeder onverwijld een rapportage
over zijn onderzoek naar de oorzaak en de getroffen maatregelen toe te zenden aan de
KDD, via deel B van het model-formulier van bijlage VIII.
Indien binnen drie maanden een herhaald geval van een Salmonella-positieve uitslag in
een eindvoer geconstateerd wordt, dan dient de ondernemer onverwijld met de KDD in
overleg t e treden over de effectiviteit van de eerder getroffen maatregelen.
Voorts dient de ondernemer bij eike constatering van Salmonella enteritidis 1S.e.) en
typhimurium (S.t.1 in voer voor de eiersector onverwijld m e t de KDD in overleg te treden over de getroffen maatregelen.

C
Bijlage VIIt wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.
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Artikel I1
Dit besluit treedt in werking daags na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
J.1-T.M. Kienhuis
voorzitter
Het besluit i s op 15 februari 2002 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure
op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de
informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli
1998 (PbEG L 21 7), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen,

TOELICHTING
M e t onderhavige wijziging worden gedurende proef perioden de onderzoeksfrequenties op
Salmonella in voeders voor vleeskuikens, leghenne-n en opfokleghennen (voor de legeindsector) verhoogd. In verband met het feit dat er naast voor de voeders voor de pfuimveevleessector tevens een proefproject voor de centrale doormelding van salmonella-positieve
voeders voor de eiersector in gang wordt gezet, worden artikel 3 (lid e) en bijlage VIII
hierop aangepast.
Voorts worden in het kader van de stringentere aanpak van Salmonella in voedermiddelen

minimum-bemonsteringsfrequenties voor mengvoederfabrikanten bij de ontvangst van
Salrnonella-kritische voedermiddelen vastgesteld en worden acties voorgeschreven bij
constatering v a n de aanwezigheid van een Salmonella-positief voedermiddel in de fabriek.
In verband met de wijzigingen in artikel 3 is tevens een duidelijkere rubricering van de
voorschriften aangebracht, via een onderverdeling in de leden d l ) t/m d4) een lid e).

Den Haag 3 1 oktober 200 1

J.H.M. Kienhuis
voorzitter
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BIJLAGE VIII DEEL A: FORMULIER DIRECTE MELDING SALMONELLA-BESMETTING IN
MENGVOEDERS PLUIMVEEVLEESSECTOR EN EIERSECTOR

- Alleen voor intern gebruik door Centraal meldpunt Naam en hoofdzetel mengvoederfabrikant:

...............................................................

Type voer (Pluimvee-categorie)': ..........................................................................
Productiedatum:
Type Salmonella:
Identificatienummer monster:
~

Volgnr.
Af nemer

Afleverdatum

Namen, adressen (bedrijfdokatie), postcodes en plaatsen afnemer:
en -voor zover bekend- koppelnummers en geboortedata pluimvee

'

Onderscheid maken tussen voer voor a) Topfok/grootouderdieren pluimveevleessector (incl. opfok voor
topfok), b) Opfok vermeerdering pluimveevleessector, c) Vermeerdering pluimveevleessector, d) Vieeckuikens, e) Topfok/grootouderdieren eiersector (incl. opfok voor topfok), fl Opfok vermeerdering eiersector, g)
Vermeerdering eiersector, h) leghennen (incl. opfok) legeindsector, i} Opfokvoeders, niet onderscheiden naar
schakel.
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Productschap Tuinbouw
PT 20

Verordening P T registratie gewasbeschermingsmi~~~len
onbedebe leeli

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2000, houdende de vaststelling van
regels over de registratie van gewasbeschermingsiniddelen bij de onbedekte teelt

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
op voorstel van de Sectorcommissie voor groenten en fi-uit, de Sectorcommissie voor
boomkwekerijproducten, de Sectorcommissie voor bloemkwekerijproducten en de Sectorcommissie
voor bloembollen;
gelet op de artikelen 93 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 15 van de
Jnstellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
besluit:
Artikel 1
begripsbepalingen
1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de
hstellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
het Productschap Tuinbouw;
a. productschap
de voorzitter van het productschap;
b. voorzitter
de onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
c. onderneming
de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming drijft
d. ondernemer
en uit dien hoofde heffing is verschuldigd aan het
productschap;
een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1,
e. gewasbeschermingsmiddel
:
eerste lid, onderdeel g van de Bestrijdingsrniddelenwet;
de teelt van groenten, h i t en boom- en
f. tuinbouw
bloemkwelmij producten en bloembollen;
grond waarop de tuinbouw wordt uitgeoefend, met
g. tot de onderneming
uitzondering van grond waarop de bedekte teelt worát
behorende tuinbouwgrond
uitgeoefend, die de onderneming in eigendom behoort,
danwel daartoe behoort ingevolge een zakelijk
gebruiksrecht of een door de grondkamer goedgekeurde
pachtovereenkomst, alsmede grond die:
1" zaai- of pootkiaar is gehuurd;
2' als overig los land is gehuurd;
3e in gebruik is ontvangen; of
4' wordt beteeld voor contractteelt;
op het gewas, dan wel op of in de bodem brengen van
h. gebruiken van gewasgewasbeschermingsmiddelen;
beschermingsmiddellen
de
indeling van gewassoorten in gewasgroepen, zoals
i.
gewasgroep
aangegeven in de bij deze verordening behorende bijlage;
het
door of namens het productschap verstrekte formulier
j. formulier
aan de hand waarvan de ondernemer jaarlijks melding
doet van de door hem gebruikte gewasbescheimingsmiddelen.
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Artikel 2
fomwlier
1. De voorzitter stelt het formulier vast.
2. Het formulier heeft tenminste betrekking op:
a. naam, voornamen, adres, woon- of vestigingsplaats van de ondernemer;
b. de per gewasgroep gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in kilogrammen of liters
en onderscheiden naar de handelsnaam van het gewasbeschermingsmiddel;
c. de oppervlakte van de tot de onderneming behorende tuinbouwgrond, onderscheiden naar
gewasgroep.
Artikel 3
actuele registratie
1. De ondernemer houdt een actuele schriftelijke registratie bij van de hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen die hij ten behoeve van de tuinbouw op de bij zijn onderneming
behorende tuinbouwgrond gebruikt, dan wel doet gebruiken.
2. De registratie wordt bijgehouden volgens nader door het bestuur te stellen regelen. De registratie
heeft in ieder geval betreldcing op de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen,
uitgedrukt in liters of l d o g r a m e n en de oppervlakte per geteelde gewasgroep.
3. Deelnemers aan bij besluit van het bestuur aangewezen registratie- of kwaliteitssystemen worden
geacht aan het eerste lid te voldoen.
Artikel 4
jaarlijkse melding
1. De Ondernemer doet binnen drie maanden na afloop van een kalendeqaar melding aan het
Productschap Tuinbouw van de door hem gebruikte of doen gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen gedurende het betreffende kalendej aar.
2. De melding bedoeld in het eerste lid wordt gedaan door inzending van het volledig en naar
waarheid ingevulde formulier aan het Productschap Tuinbouw, dan wel aan de door liet
Productschap Tuinbouw daartoe aangewezen instantie.
3. Indien de ondernemer deelneemt aan een registratie- of kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 3,
derde lid kan de melding, bedoeld in het eerste lid namens hem plaatsvinden door de organisatie
die het betreffende registratie- of kwaliteitssysteem beheert.
Artikel 5
bewaren van documenten
De ondernemer bewaart de navolgende documenten die betrekking hebben op het kalenderjaar
waarover de melding bedoeld in artikel 4, eerste lid wordt gedaan, gedurende twee jaren vanaf het
begin van de maand waarin de melding plaats vond:
a. de aan- en verkoopbewijzen van gewasbeschermingsmiddelen;
b. de door de ondernemer bijgehouden registratie, bedoeld in artikel 3, eerste lid.
Artikel 6
toezicht
De ondernemer verleent overeenkomstig de daarbij gegeven aanwijzingen de door of namens het
bestuur aangewezen personen en de daartoe bevoegde ambtenaren alle gevorderde medewerking ten
behoeve van de uitvoering van en de controle op de naleving van het bij of krachtens deze
verordening bepaalde. Deze medewerking kan bestaan uit het desgevraagd toegang geven tot de
onderneming, het nemen van monsters, het ter inzage en ter kopiëring verstrekken van documenten en
het verschaffen van inlichtingen.
Artikel 7
geheimhouding
1. De krachtens deze verordening ter beschildung komende individuele gegevens van de ondeiiienier
mogen slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap ten behoeve van de
registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, alsmede de verwerking van deze
gegevens ten behoeve van algemene openbare overzichten, tenzij de Ondernemer voor een ander,
met name genoemd gebruik, toestemming geeft.
2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden door het productschap na twee jaren, te rekenen
vanaf het begin van de maand waarin de in artilrel 4 bedoelde melding is gedaan, vernietigd.
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Artikel 8
overtredingen
1. Overtreding v a n het bij of krachtens deze verordening bepaalde is een strafbaar feit.
2. Overtreding v a n het bij of krachtens deze verordening bepaalde kan tuchtrechtelijk worden
afgedaan.
Artikel 9
slotbepaling
1. De Verordening PT registratie meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bloembollengrond
1997 en de Verordening PS registratie gewasbesclieimingsmiddelen onbedekte teelt groenten,
fruit, bomen en bloemen worden ingetroldcen.
2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen
onbedekte teelt.
3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het
Verordeningenblad Bedrij fsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
4. Deze verordening vervalt op I januari 2005.
Zoetermeer, 14 november 2001
J. van der Veen
voorzitter

M. van 't Riet
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij
beschikking van 3 december 2001, nr. TRCJZ/2001/7075.

Algemene toelichting
In overleg tussen de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en LTO-Nederland is
afgesproken te komen tot een verplichte registratie van gewasbeschermingsmiddelen bij de onbedekte
teelt, op te leggen door middel van PBO-verordeningen.De bloembollensector is de overige sectoren
hierin voor gegaan. Nog door het Landbouwschap is in 1995 een verordening uitgevaardigd waarbij
de telers van bloembollen werden verplicht na afloop van het jaar de gebruikte hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen op te geven.
Mede naar aanleiding daarvan is binnen het Productschap een discussie gestart over de wenselijkheid
de registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verplicht te stellen.
De sector is in beginsel bereid haar verantwoordelijlcheid te nemen. Dat leidde tot een ontwerpverordening, die o.a. in het bestuur van het Productschap op 8 december 1999 is besproken.
Alleen vanuit de champignonsector is aangegeven dat men om moverende redenen vooralsnog niet
wenste mee te werken aan een dergelijke verordening. Naar aanleiding daarvan heeft de onderhavige
verordening betrekking op de onbedelck teelt van alle producten die onder de jurisdictie van het PT
vallen.
Wat deze sectoren betreft is de onderhavige verordening in overeenstemming met de afspraken die
door LTO-Nederland met de staatssecretaris zijn gemaakt..
De onderhavige verordening heeft geen betrekking op de bedekte teelt. Daarvoor is op dit moment een
h n v b in voorbereiding, gebaseerd op de Wet Milieubeheer, de Wet verontreiniging
oppei-daktewateren en de Bestrijdingsmiddelenwet. Ook dit Ainvb voorziet in een verplichting
gewasbeschermingsmiddelen te registreren.
Deze verordening dient een tweeledig doel: maatschappelijlce verantwoording van het
middelengebmik in de sector (registreren en beheersbaar maken van het gebruik) en liet verschaffen
van infoimtie (in algemene zin) ten behoeve van de afzet (imago, milieuvriendelijlcl.ieid,
risicobeperking) indien partijen van die mogelijkheid gebruik wensen te maken.
Het is niet de bedoeling de Bestrijdingsmiddelenwet te controleren. Gebruik van een verboden middel
of verboden gebruik van een middel levert geen strijd op met de verordening, wel het niet registreren
daarvan.
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De verordening bevat twee soorten verplichtingen. De basisverplichting is om jaarlijks op te geven
hoeveel gewasbeschermingsmiddelen dat jaar door de Ondernemer zijn aangewend, dan wel in zijn
opdracht door derden op de bij zijn onderneming behorende tuinbouwgrond zijn aangewend.
De tweede verplichting, die dient ter ondersteuning van deze basisverplichting heeft betrekking op het
aanhouden van een actuele registratie. De jaarlijkse opgave is alleen maar mogelijk als dat berust op
een gedurende het j aar bijgehouden actuele registratie. Deze laatste verplichting biedt ook een extra
conti-ole-middel. Van laatstgenoemde verplichting kan vrijstelling worden verleend als de ondernemer
meedoet aan een erkend milieukeurmerk of een daaraan gelijke systematiek. Dit dient in door liet
bestuur te stellen regels nader te worden uitgewerkt.
Gegevensverwerking op basis van de jaarlijks opgaven wordt uitbesteed aan een private partij, of
vindt binnen de PBO plaats. Als een private partij zorgdraagt voor gegevensverwerking vindt dat
plaats onder verantwoordelijkheid van de PBO, i.c. het Productschap Tuinbouw en zijn de regels niet
betïelclung tot geheimhouding (artikel 7 ) onverminderd van toepassing.
Controle op de naleving van de verordening vindt als volgt plaats. Op basis van de verstuurde
registratie-formulieren en de ontvangen formulieren kan eenvoudig worden nagegaan wie niet aan de
aangifteplicht heeft voldaan. De controle of de ontvangen registratie-formulieren ook correct, dat wil
zeggen volledig en juist, zijn ingevuld, zal steeksproefsgewijs plaatsvinden. Controle vindt plaats aan
de hand van de - verplichte - actuele registratie, aankoopfacturen, opdrachten loonwerkers, etc.
Naar het zich laat aanzien zal de handhaving via het tuchtrecht verlopen. Op moment van vaststelling
van deze verordening is bij de Raad van State een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie aanhangig. De strekking van het wetsvoorstel is om de
handhaving van de PBO-regelgeving primair via het tuchtrecht van de bedrijfslichamen te laten
verlopen. Strafrechtelijke handhaving zal slechts in uitzonderingsgevallen aan de orde zijn. Dat
betekent dat ook het toezicht op de naleving zal plaatsvinden door door de PBO aangewezen diensten
of instanties.
Het gaat in deze verordening om een publiekrechtelijke verplichting. Te voorzien valt dat de markt in
toenemende mate voorwaarden en eisen zal stellen aan de primaire sector, waarbij ook een registratie
van het middelengebruik hoort. Het is derhalve niet onmogelijk dat deze verordening op termijn door
de marlaontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande afspraken wordt ‘ingehaald’. In het kader van
de door de Wet op de bedrijfsorganisatie voorgeschreven vierjaarlijkse evaluatie van verordeningen
zal dit aspect dan ook zeker aan de orde komen.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel I , tweede lid,onderdeel d
Het begrip ondernemer is hier beperk tot die Ondernemer die - als teler van vollegrondsproducten heffing is verschuldigd aan het PT. Op deze wijze vallen hobbyboeren, maar ook andere primaire
producenten (b.v. glastuinders) die slechts in zeer ondergeschikte zin ook vollegrondsproducten
telen,buiten het bereik van deze verordening.

Artikel i, tweede lid,onderdeel i
De registratie vindt plaats op niveau van gewasgroep. Deze indeling is gemaald om de uitvoering van
de verordening niet te compliceren. Zou b.v. worden uitgetgaanvan een registratie op het niveau van
gewassoort., dan zou dat leiden tot een zeer uitgebreid formulier, hetgeen de tuinder niet zou
aansporen tot een nauwgezette invulling.
Autikel 2
Het hier bedoelde formulier vormt de basis voor de registratie en vormt de neerslag van de
veiplichting zoals deze in artikel 3 is geformuleerd. In deze zin is het registi-atie-formulier dus niet
meer dan een verzamelstaat.
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Artikel 3
Dit artikel voorziet in een actuele registratie, die inhoudelijk geheel aansluit op het
registratieformulier. In nader door het bestuur te stellen regels zal worden aangegeven aan welk eisen
de actuele registratie dient te voldoen. De inhoud zal uiteraard aansluiten op hetgeen middels het
registratie-formulier wordt gevraagd; in de nadere regels zal het daarom met name gaan om de eisen
die worden gesteld teneinde van een actuele registratie te kunnen spreken. Actueel tot op de dag is
wat te veel gevraagd, uitgegaan moet worden van een reële tijdslimiet.

Artikel 4
De jaarlijkse melding mondt uit in generieke overzichten, zodanig dat ook de individuele teler kan
nagaan hoe zijn gebruik zich verhoudt tot het gebruik van ondernemers met gelijke producten en in
vergelijkbare omstandigheden. Het gaat hierbij om monitoring. Of en in hoeverre op basis van de
geleverde informatie door de overheid nadere eisen zullen worden gesteld aan het middelengebruik,
valt buiten het kader van deze verordening.

Artikel 5
Deze verplichting heefi geen ander doel dan het zeker stellen dat de ontvangen registratie-formulieren
ter plaatse, dat wil zeggen aan de hand van de administratie van de ondernemer, op juistheid en
volledigheid kunnen worden gecontroleerd.
Artiliel 6
De in dit artikel neergelegde verplichting om mee te werken aan controleverrichtingen dient om de
controles op de actuele registratie (art. 3) en op de juistheid en volledigheid van de
registratieformulieren mogelijk te d e n .

Artikel 7
Met deze bepaling wordt zeker gesteld dat de gegevens die worden verkregen uitsluitend mogen
worden aangewend voor het doel waarvoor deze verordening is geschreven. Krachtens deze
verordening kunnen en mogen individuele telers niet worden aangesproken op het gebruik van
bestrij dingsmiddelen. Om dat nog eens te benadrukken is ook bepaald dat de gegevens van telers na
twee jaar worden vernietigd. Na heet verwerkensvan de meldingen tot rapportages (art. 4) dienen de
gegevens nog enige tijd bewaard te worden om steeksproefsgewijs de registratieforrnulieren op juisten volledigheid te kunnen controleren.
Artikel 8
Zoals in de algemene toelichting is aangegeven zal de handhaving van deze verordening primair langs
tuchtrechtelijke weg plaatsvinden. De aangifteplicht (art. 4) zal - afhankelijk van de inwerkingtreding
van de verordening zelf - op zijn vroegst in 200 1 van kracht zijn (met betrekking tot de middelen die
in (een gedeelte van) het jaar 2000 zijn gebruikt). Rond.die tijd zal ook de Wet tuchtrechtspraak
bedrijfsorganisatie zijn aangepast.

Artikcel 9,vierde lid
Ingevolge artikel 106, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie dient het bestuur binnen vier
jaar na inwerkingtreding de bestaansgrond van een verordening te heroverwegen. Mede gelet op de
beleidsuitgangspunten die door de landelijke overheid zijn geformuleerd is het raadzaam oni thans
reeds de eindigheid van deze verordening vast te leggen. Het vervallen van de verordening op 1
januari 2005 beteltent - als in 2004 in het kader van de heroverweging niets naders wordt besloten dat de registratieverplichting in 2004 nog wel geldt, doch niet de verplichting om hiervan in 2005 in
verordening opgave van te doen.
het kader van
Zoetcrmeer, 14 november 2001
J. van der Veen
voorzitter

M. van 't Riet
secretaris
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GEWASGROEPCODES T.B.V.
FRUITTEELT

NAAM GEWASGROEP

CODE
APP
PEE
HFR
SFñ

Appel
Peer
Houtig kdeinfmit
Steenfiuit

BOOMKWEKERIJPRODUCTEN
CODE
BHR

LPB
VRB
SHC
VPW

.

.

NAAMT~EW-ASGROEP
Bos- en haagplantsoen en
rozenstruiken
Laan- en parlbomen
Vruchtbomen
Sierheesters en coniferen
Vaste planten en waterplanten

BUITENBLOEMEN
-CODE
BBL

NAAM GEWASGROEP _ _
Buitenbloemen

BOLLENTEELT

OVERIG

ICODE
I OTP

1 NAAM-GEWASGROEP
I bloemzaden groentezaden
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