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Mededeli ngenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRUFSLICHAMEN
Productschap Vee en Vlees
Ontwerp-Verordening tot wijziging van de Verordening sluchtpreemie kalveren (2002-I)
Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 2 8 oktober 1999 t o t vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in d e sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen;
Verordening (EG) nr. 3887/92 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerde
beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunmaatregelen
en artikel 1 van de Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen,
vastgesteld de navolgende

OP

VERORDENING

Artikel 1
De Verordening slachtpremie kalveren wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 8, eerste lid, wordt "Verordening Identificatie en registratie van runderen 1998"
vervangen door: Regeling identificatie en registratie van dieren 2002;
B. In artikel 8, tweede lid, wordt "Verordening Identificatie en registratie van runderen
1 998" vervangen door: Regeling identificatie en registratie van dieren 2002.

Artikel 2
1.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening t o t wijziging van de
Verordening slachtpremie kalveren (2002-1).

2.

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2002.

Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING BIJ DE VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING
SLACHTPREMIE KALVEREN (2002-1)

M e t ingang van 1 januari 2002 is de Regeling identificatie en registratie van dieren 2002 in
werking getreden. Hiermee is de Verordening Identificatie en registratie van runderen 1998
omgezet in regelgeving van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Op grond van d e Verordening tot intrekking van enkele verordeningen in verband met
identificatie en registratie van dieren, is, met de inwerkingtreding op 1 januari 2002 van de
Regeling identificatie en registratie van dieren 2002, de Verordening Identificatie en
registratie van runderen 1998 per diezelfde datum ingetrokken.
Onderhavige verordening dient ertoe, daar waar in de Verordening slachtpremie kalveren
wordt verwezen naar de Verordening Identificatie en registratie van runderen 1998, dit t e
wijzigen in Regeling identificatie en registratie van dieren 2002. De verordening treedt in
werking m e t ingang van de dag waarop de Regeling identificatie en registratie van dieren
2002 van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in werking is getreden.

Zoetermeer,
voorzitter

secretaris

Bosschap
Ontwerp- Verordening van het Bosschap tot intrekking van de Bosbrandverordening Bosschap 1978

Het bestuur van het Bosschap, gelet op artikel 9 van de InstellingsverordeningBosschap,
besluit vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING
Artikel 1
De Bosbrandverordening Bosschap 1978 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tot intrekking van de
Bosbrandverordening Bosschap 1978”.
Toelichting
De Bosbrandverordening Bosschap 1978 is een al langer dan dat jaar bestaande verordening.
Het bestuur van het Bosschap heeft in zijn vergadering d.d. 28 maart 2002 besloten deze
verordening buiten werking te stellen en op te heffen. Reden daartoe vormt het feit, dat thans
vraagtekens moeten worden geplaatst bij de noodzaak en effectiviteit van deze verordening.
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De ToTgGde overwegingen spelen daarbij een rol:
- de bosbrandverordening geldt alleen voor bos en niet voor andere natuurterreinen; op die
laatste terreinen heeft het Bosschap immers geen bevoegdheid;
- brand in het bos wordt in steeds mindere mate als een probleem gezien en als er brand is,
dan is de brandbestrijding zo effectief, dat grotere branden feitelijk niet meer voorkomen;
- het Nederlandse bos is in toenemende mate minder brandgevoelig, omdat:
geen brandgevoelige opstanden meer worden aangelegd,
- het kleinschaliger bosbeheer dat uit zijn aard met zich meebrengt,
- het aandeel loofbomen in de kroonlaag toeneemt,
- veelal een vitale struiklaag tot ontwikkeling is gekomen of zich ontwikkelt.

-

Handhaving van niet meer adequate regelgeving acht het bestuur van het Bosschap niet
gewenst. Intrekking van de verordening draagt daarmee bij aan de wenselijk geachte
opschoning van regelgeving in pbo-verband.
Zeist,
voorzitter
secretaris
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Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw

HPA 16

Verordening HPA tot intrekking van de Verordening HPA registratie
gewasbeschermirtgsmi~delen1999

Verordening van het HoofdproductschapAkkerbouw van 14 maart 2002 tot intrekking van de
Verordening HPA registratie gewasbeschermingsmiddelen I999 (Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie 24.03.2000 onder nummer HPA 8)
Het bestuur van het HoofdproductschapAkkerbouw;
Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 3, 4
en 16 van de Instellingcverordening akkerbouwproductschappen í997;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1

De Verordening HPA registratie gewasbeschermingsmiddelen 1999 wordt ingetrokken.

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 14 maart 2002
Voor het bestuur,
J.H.M. Kienhuis
voorzitter

R.J.M. ten Berge
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskarner van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
25 april 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van
4 juli 2002, nr. TRCJZJ2002/4101.
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TOELICHTING
Het besluit om d e verordening in te trekken is gebaseerd op twee ontwikkelingen die zich
rond de registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voordoen.

In de eerste plaats is gebleken van een handhavingsprobleem, omdat de AID niet voldoende
capaciteit ter beschikking kon stellen om overtredingen bij de registratie vast te stellen.
Daar staat tegenover dat akkerbouwers in toenemende mate, op basis van door de afnemers
gestelde markteisen, zich (moeten) laten certificeren. Registratie van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelenis een verplicht onderdeel van de certificatieëisen. Ook de
overheid heeft gekozen voor een gewasbeschermingsbeleid waarin certificering -en dus
verplichte registratie- een belangrijke rol speelt.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe dat binnenkort elke akkerbouwer via de
certificering het middelengebruik registreert en de (moeilijk te handhaven) verordening
overbodig is.
Den Haag, 14 maart 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter

R.J.M. ten Berge
secretaris
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