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Mededelingen blad Bedrijfsorganisatie
BEDRWFSLICHAMEN
Productschap Vis

Ontwerp-Heflngsverordening 2 003
Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 , 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26
september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

1.

In deze verordening wordt verstaan onder:
: het Productschap Vis;
Productschap
Bestuur
: het bestuur van het productschap;
: de voorzitter van het productschap;
Voorzitter
: degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is
Ondernemer
ingesteld;
: het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de
Aanvoeren
spanvisserij aan land brengen van vis;
Aanvoerder
: de Ondernemer, die vis aanvoert;
: vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaalVis
en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van
sier- en aquariumdieren;
Kweker
: een ondernemer die vis kweekt;
: levende jonge vis, schaal- of schelpdieren die bestemd zijn voor de
Pootvis
kweek;
: alle door de uitoefening van de zee- of kustvisserij in de zin van
Zeevis
artikel 1 van de Visserijwet 1963 verkregen soorten vis ongeacht of
deze vis op enigerlei wijze is be- of verwerkt, met uitzondering van
mosselen, oesters, kokkels, spisula, strandschelpen, zwaardscheden
en mesheften, en nonnetjes;
: alle door uitoefening van de binnenvisserij in de zin van artikel 1 van
Zoetwatervis
de Visserijwet 1963 verkregen soorten vis of delen hiwvan, ongeacht
of deze vis op enigerlei wijze is be- of verwerkt;
: schelpdieren van de soort Cerastoderma edule;
Kokkels
: schelpdieren van de soort Spisula subtruncata of de soort Spisula
Spisula
solida;
: schelpdieren van de soort Spisula Spp.;
Strandschelpen
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Zwaardscheden en
Mesheften
Nonnetjes
Mosselen
Ton
Visproducten

3.

: schelpdieren van de soort Macoma balthica;
: schelpdieren van het geslacht mytilus en het geslachtperna.
: een inhoudsmaat van 1/7 m';
: uit vis verkregen producten, welke al dan niet na verdere be- of

verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen dienen;
een veiling van vis eníof visproducten;
: een al dan niet kunstmatige, al dan niet in de zee of in een z e e m in
de Nederlandse kustwateren gelegen plaats of inrichting, welke door
ondernemers wordt gebruikt voor het verwateren of opslaan van
schelpdieren;
: de periode welke loopt vanaf 1januari t/m 3 1 december;
Oesterseizoen
: een ondernemer die zijn bednjf maakt van het verkopen van vis eníof
Kleinhandelaar
visproducten aan particulieren;
: het totaal aan inkopen van vis- en visproducten, met uitzondering
Inkoopbedrag
van kokkels, spisula, strandschelpen, zwaardscheden en mesheften,
nonnetjes, oesters, zoetwatervis en pootvis.
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren voor zover dit geschiedt met een vaartuig - plaats op het tijdstip waarop het vaartuig direct of
indirect verbinding met de wal heeft verkregen.
hdien een vaartuig mosselen op een verwaterplaats stort vóórdat het vaartuig direct of indirect
verbinding met de wal heeft verkregen, vindt het aanvoeren van mosselen, in afwijking van het
bepaalde in het derde lid, plaats op het tijdstip waarop de mosselen worden gestort op een
verwaterplaats.

Afslag
Verwaterplaats

2.

: schelpdieren van de soort Ensis Spp.;

:

Ondernemers zijn aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de
artikelen 3,3a, 4,4a, 5 en 6 vermelde tarieven en berekend op de wijze, als in de artikelen 8 en volgende
is bepaald.

I.

De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor:
a. de aanvoerder van zeevis:
1". 2,l promille van de waarde van de door hem aangevoerde zeevis, voorzover het
betreft met een kotter aangevoerde zeevis;
2". 1,9 promille van de waarde van de door hem aangevoerde zeevis, voorzover het
betreft met een trawler aangevoerde zeevis;
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b.

2.

de aanvoerder van zoetwatervis:
1". 2,9 promille van de waarde van de door hem aangevoerde zoetwatervis welke is
verkregen door uitoefening van de Usselmeervisserij;
2". € 85,- per kalenderjaar wegens het aanvoeren van zoetwatervis welke is verkregen
door uitoefening van de binnenvisserij in de zin van artikel 1 van de Visserijwet 1963 de IJsselmeeMsserij hieronder niet begrepen;
c. de aanvoerder van kokkels eníof spisula edof strandschelpen edof zwaardscheden en
mesheften edof nonnetjes:
1'. 2,9 promille van de waarde van de door hem aangevoerde kokkels en spisula en
strandschelpen, en zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes welke zijn verkregen
door uitoefening van de visserij met een mechanisch vistuig;
2". € 270,- per kalenderjaar wegens van het aanvoeren van kokkels of spisula of
strandschelpen of zwaardscheden en mesheften, of nonnetjes welke zijn verkregen
door uitoefening van de visserij met een niet mechanisch vistuig;
d. de aanvoerder van mosselen:
€ 0,24 per door hem aangevoerde ton mosselen;
e. de kweker van vis, met uitzondering van mosselen en oesters:
1". € 0,005 per kilogram door hem betrokken voer bestemd voor forel;
2".€ 0,0043 per kilogram door hem betrokken voer bestemd voor meerval;
3". € 0,Ol per kilogram door hem betrokken voer bestemd voor paling;
4O. € 0,Ol per kilogram door hem betrokken voer bestemd voor tarbot;
5". € 0,0043 per kilogram door hem betrokken voer bestemd voor tilapia.
Bij de bepaling van de waarde van de aangevoerde zeevis als bedoeld in het eerste lid, onder a2,
wordt het deel van de aangevoerde zeevis, dat Srsiek niet in Nederland komt, buiten beschouwing
geliten;

De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een afslag O, 15 promille van het aankoapbedrag van de
door tussenkomst van de afslag verhandelde vis en visproducten met uitzondering van mosselen.

De heffing bedoeld in artikel 2 bedraagt voor:
de ondernemer die zeevis betrekt: van een aanvoerder:
a.
0,8 promille van het aankoopbedrag van de door hem van een aanvoerder betrokken zeevis, die
fysiek Nederland binnenkomt;
de ondernemer die zoetwatervis betrekt van een aanvoerder:
b.
1,8 promille van het aankoopbedrag van de door hem van een aanvoerder betrokken zoetwatervis;
de ondernemer die kokkels of spisula of strandschelpen of zwaardscheden en mesheften of
c.
nonnetjes betrekt van een aanvoerder:
1,8 promille van het aankoopbedrag van de door hem van een aanvoerder betrokken kokkels en
spisula en strandschelpen en, zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes;
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d.

de ondernemer die mosselen betrekt van een GvÖerder:
€ 0,24 per door hem van een aanvoerder betrokken ton mosselen;

1.
a.

De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor:
de ondernemer die oesters verhandelt: 3,3 promille over de omzet, welke hij in het afgelopen
oesterseizoen heeft gerealiseerd;
de ondernemer die één of meer oesterpercelen in eigendom heeft edof huurt; € 2,30 per hectare
per oesterperceel per kalenderjaar;
de ondernemer die in het bezit is van een visvergunning voor vrije gronden; € 200,- per
visvergunning voor vrije gronden per kalenderjaar.
Indien de Ondernemer als bedoeld in het eerste lid, zowel één of meerdere oesterpercelen in
eigendom heeft edof huurt, als ook over een visvergunning voor vrije gronden beschikt, wordt de
ondernemer:
a) vrijgesteld van de heffing als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, onder c, onder de voorwaarde
dat het bedrag aan heffing op grond van deze bepaling lager is dan het bedrag aan heffing op
grond van artikel 4a, eerste lid, onder b;
b) vrijgesteld van de heffing als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, onder b, onder de voorwaarde
dat het bedrag aan heffing op grond van deze bepaling lager is dan het bedrag aan heffing op
grond van artikel 4a, eerste lid, onder c.
De in lid 1, onder a, van dit artikel bedoelde omzet per oesterseizoen wordt berekend volgens de
volgende formule:

b.
c.
2.

3.

Daarbij staat
- P voor: het totaal aantal platte oesters, dat de ondernemer in het afgelopen oesterseizoen
heeft verhandeld;
- Pi voor: het totaal aantal platte oesters, dat de ondernemer in het afgelopen oesterseizoen
heeft geïmporteerd;
- P, voor: het totaal aantal platte oesters, waarvan de ondernemer kan aantonen dat hij deze in
het afgelopen oesterseizoen heeft betrokken van een collega-handelaar;
- (P-(Pi+Pw)) voor: het totaal aantal platte oesters, dat meetelt voor de bepaling van de omzet
in platte oesters in het afgelopen oesterseimen;
- Fp voor: het forfaitaire bedrag van € 0,29, waarmee het aantal oesters dat meetelt voor de
bepaling van de omzet in het laatste oesterseizoen in platte oesters, vermenigvuldigd moet
worden;
- C voor: het aantal creuses, dat een handelaar in het afgelopen oesterseizoen heeft
verhandeld;
C, voor: het aantal creuses, waarvan de ondernemer kan aantonen dat hij deze in het
afgelopen oesterseizoen betrokken heeft van een collega-ondernemer;
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-

4.

(C-G))voor: het totaal aantal creuses, dat meeteIt voor de bepaling van de omzet in creuses
in het afgelopen oesterseizoen;
FE: het forfaitaire bedrag van € 0,09, waarmee het totaal aantal creuses, dat meetelt voor de
bepaling van de omzet in creuses in het afgelopen oesterseizoen, vermenigvuldigd moet

worden.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, bedraagt per kalendqaar gezamenlijk
maximaal € 480,-.

De inkoop is onderhevig aan een heffing als bedoeld in artikel 2.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor het inkoopbedrag in een kalenderjaar:
a. tot en met € 9.500.000,-; 0,8 promille;
b. van meer dan € 9.500.000,-; O,& promille over het inkoopbedrag tot en met
€ 9.500.000,- en 0,5 promille over het inkoopbedrag boven de € 9.500.000,-.
Bij de bepaling van het inkoopbedrag, als bedoeld in het vorige lid, wordt het deel van de inkoop,
3.
dat fysiek niet in Nederland komt, buiten beschouwing gelaten.
De heffing als bedoeld in het eerste lid is verschuldigd door een ondernemer die:
4.
a. de handel uitoefent in vis of uit vis verkregen producten, met uitzondering van kokkels,
spisula, strandschelpen, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, oesters, zoetwatervis en
pootvis, welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen;
b. vis of uit vis verkregen producten be- of verwerkt, met uitzondering van kokkels, spisula,
strandschelpen, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, oesters, zoetwatervis en pootvis,
welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk of dierlijk voedsel kunnen
dienen.
De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de ondernemer die mosselen inkoopt:
5.
0,ïO per door hem ingekochte ton mosselen.
Vis en visproducten zijn eenmalig onderhevig aan een heffing als bedoeld in het eerste lid. Op het
6.
inkoopbedrag, als bedoeld in het tweede en vijfde lid van dit artikel, dient derhalve het
inkoopbedrag waarover reeds een heffing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is opgelegd,
in mindering te worden gebracht.
Op het bepaalde in het zesde lid van dit artikel is artikel 11, eerste lid, van overeenkomstige
7.
toepassing met dien verstande dat de Ondernemer die meent dat het zesde lid van dit artikel van
toepassing is, dit schriftelijk dient te bewijzen.
De heffing als bedoeld in artikel 4, onder a, wordt, indien het dezelfde heffingsplichtigebetreft, in
8.
mindering gebracht op de heffing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
De heffing als bedoeld in het eerste lid kan, al dan niet na toepassing van het vorige lid, in enig
9.
kalenderjaar niet meer dan € 25.000,- bedragen.
10. De heffing als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing indien heffing is opgelegd op grond
van artikel 6.
1.
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

De heffing als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een kleinhandelaar € 50,- per verkooppunt per
kalenderjaar.
Onder verkooppunt als bedoeld in het eerste lid, wordt onder meer verstaan een viswinkel, een
viskxaam of een visverkoopwagen.

De aanvoerder van zeevis is naast de heffing bedoeld in artikel 3, onderdeel a, tevens de heffing
bedoeld in artikel 4,onderdeel a, verschuldigd indien hij de door hem aangevoerde zeevis zonder
tussenkomst van een afslag heeft verhandeld.
De aanvoerder van zoetwatervis is naast de heffing bedoeld in artikel 3, onderdeel b, onder l0,
tevens de heffing bedoeld in artikel 4, onderdeel b, verschuldigd indien hij de door hem
aangevoerde zoetwatervis zonder tussenkomst van een afslag heeft verhandeld.
De aanvoerder van kokkels of spisula of strandschelpen of zwaardscheden en mesheflen of
nonnetjes is naast de heffing bedoeld in artikel 3, onderdeel c, onder 10, tevens de heffing
bedoeld in artikel 4, onderdeel c, verschuldigd indien hij de door hem aangevoerde kokkels en
spisula en strandschelpen en zwaardscheden en mesheften, en nonnetjes in zijn onderneming beof verwerkt of verpakt.
De aanvoerder van mosselen is naast de heffing bedoeld in artikel 3, onderdeel d, tevens de
heffing bedoeld in artikel 4, onderdeel d, verschuldigd indien hij de door hem aangevoerde
mosselen op zijn verwaterplaats stort of in zijn onderneming be- of verwerkt of verpakt.
In de gevallen bedoeld in de voorgaande leden is de ondernemer die de betreffende vis betrekt
van de aanvoerder, wegens het beiekken van deze vis, geen heffing als bedoeld in artikel 4
verschuldigd.

De waarde van de aangevoerde vis, bedoeld in artikel 3, onderdeel a en onderdeel b, onder 10,
wordt vastgesteld overeenkomstighet bepaalde in de volgende leden.
Indien de aangevoerde vis door tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van de
vis de op de afslag gemaakte bruto besomming.
Indien de aangevoerde vis zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld geldt als waarde van
de vis de door de koper, voor de aan hem verkochte vis, betaalde koopsom.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

De waarde van de aangevoerde kokkels en spisula en strandschelpen en, zwaardscheden en
mesheften, en nonnetjes, bedoeld in artikel 3, onderdeel c, onder l0, wordt vastgesteld
overeenkomstig het bepaalde in de volgende leden.
Indien de aangevoerde kokkels gekookt zijn geldt ais waarde van de kokkels het forfaitaire bedrag
van € 1 3 9 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde kokkels Uitgedrukt in kilogram.
Indien de aangevoerde kokkels niet gekookt zijn en niet afkomstig zijn uit de Westachelde geldt
als waarde van de kokkels het forfaitaire bedrag van € 0,23 vermenigvuldigd met de hoeveelheid
aangevoerde kokkels uitgedrukt in kilogram.
Indien de aangevoerde kokkels niet gekookt zijn en afkomstig zijn uit de Westerschelde geldt als
waarde van de kokkels het forfaitaire bedrag van € 0,16 vermenigvuldigd met de hoeveelheid
aangevoerde kokkels uitgedrukt in kilogram
Indien de aangevoerde spisula gekookt zijn geldt als waarde van de spisula het forfaitaire bedrag
van € 0,3 4 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde spisula uitgedrukt in kilogram.
Indien de aangevoerde spisula niet gekookt zijn geldt als waarde van de spisula het forfaitaire
bedrag van € 0,05 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde spisula uitgedrukt in
kilogram.
Indien de aangevoerde strandschelpen gekookt zijn geldt als waarde van de strandschelpen het
forfaitaire bedrag van € 0,34 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde strandschelpen
uitgedrukt in kilogram.
Indien de aangevoerde strandschelpen niet gekookt zijn geldt als waarde van de strandschelpen
het forfaitaire bedrag van € 0,05 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde
strandschelpen uitgedrukt in kilogram.
Indien de aangevoerde zwaardscheden en mesheften gekookt zijn geldt als waarde van de
zwaardscheden en mesheften het forfaitaire bedrag van € 1,36 vermenigvuldigd met de
hoeveelheid aangevoerde zwaardscheden en mesheften uitgedrukt in kilogram.
Indien de aangevoerde zwaardscheden en mesheften niet gekookt zijn geldt als waarde van de
zwaardscheden en mesheften het forfaitaire bedrag van € 0,45 vermenigvuldigd met de
hoeveelheid aangevoerde zwaardscheden en mesheften uitgednikt in kilogrm.
Indien de aangevoerde nonnetjes gekookt zijn geldt als waarde van de nonnetjes het forfaitaire
bedrag van € 0,34 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde nonnetjes uitgedrukt in
kilogram.
Indien de aangevoerde nonnetjes niet gekookt zijn geldt als waarde van de nonnetjes het
forfaitaire bedrag van € 0,05 vermenigvuldigd met de hoeveelheid aangevoerde nonnetjes
uitgedrukt in kilogram.

Als aankoopbedrag van de al dan niet door tussenkomst van een afslag betrokken vis, bedoeld in
de artikelen 3a en 4, onderdelen a en b, geldt de door de koper, voor de door hem betrokken vis,
betaalde koopsom.
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2.

Als aankoopbedrag van de al dan niet door tussenkomst van een afslag betrokken kokkels of
spisula of strandschelpen of zwaardscheden en mesheften of nonnetjes, bedoeld in artikel 4,
onder c, geldt de waarde van de aangevoerde kokkels respectievelijk spisula respectievelijk
strandschelpen respectievelijk zwaardscheden en mesheften respectievelijk nonnetjes zoals
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.

Als inkoopbedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, geldt de factuurwaarde.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Een ondernemer verstrekt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de voorzitter, namens
het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum, naar waarheid de gegevens die nodig zijn
voor de vaststelling van de door de ondernemer op grond van deze verordening verschuldigde
heffing.
Een ondernemer overlegt aan het productschap, op schriftelijk verzoek van de voorzitter, namens
het bestuur, vóór de in dit verzoek genoemde datum een verklaring, van een accountant als
bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de
getrouwheid van de in het eerste lid bedoelde gegevens.
Indien blijkt dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn kunnen aan de hand van
nieuwe gegevens of overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 de in rekening gebrachte bedragen
worden herzien en het vaschil worden nagevorderd of gerestitueerd.

Indien een ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, niet of niet volledig aan het
productschap heeft verstrekt vóór de in dat artikel bedoelde datum, is de voorzitter, namens het
bestuur, bevoegd de verzochte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of
aantallen te schatten en op basis daarvan de verschuldigde heffing te berekenen.
De voorzitter stelt, namens het bestuur, de betrokken ondernemer van de geschatte gegevens en
het op basis daarvan berekende heffingsbedrag schriftelijk in kennis, onder mededeling dat hij
alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen 3 weken na
verzending van de kennisgeving aan het productschap te verstrekken.
Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn alsnog de verzochte
gegevens aan het productschap verstrekt, wordt de verschuldigde heffing berekend op basis van
deze gegevens.
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4.

Indien de betrokken ondernemer binnen de in het tweede lid bedoelde termijn wederom in
gebreke blijfl de verzochte gegevens aan het productschap te verstrekken, wordt het bedrag, zoals
berekend o p de wijze bedoeld in het eerste lid, in rekening gebracht.

1.

Indien vis door tussenkomst van een afslag is verhandeld worden de op grond van deze
verordening wegens het aanvoeren of betrekken van de vis verschuldigde hefingen door de
ondernemer onmiddellijk na de verkoop aan het productschap betaald.
In de gevallen bedoeld in het eerste lid kunnen de door de aanvoerder of koper verschuldigde
hefingen door de afslagadministratie ten behoeve van het productschap worden geïnd door
middel van inhouding op de op de afslag gemaakte brutobesomming respectievelijk verrekening
met het betaalde aankoopbedrag. Indien de heffingen op deze wijze volledig zijn geïnd, wordt de
ondernemer geacht te dier zake aan zijn verplichting te hebben voldaan.

2.

De uit hoofde van artikel 3a verschuldigde heffingsbedragen moeten door de afslag uiterlijk binnen 1
maand na afloop van de kalendennaand waarin de in de genoemde bepaling bedoelde vis en
visproducten zijn verhandeld, aan het Productschap worden voldaan.

Indien vis zonder tussenkomst van een afslag is verhandeld worden de op grond van deze verordening
wegens het aanvoeren of betrekken van de vis verschuldigde heffingen door de ondernemer betaald
uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop zij hem door het productschap in rekening zijn gebracht.

De ingevolge artikel 3, onderdeel b, onder 2O, onderdeel c, onder 2 O , en onderdeel e, en artikelen 4% 5
en 6 verschuldigde heffirgen worden door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de
dag waarop zij hem door het productschap in rekening zijn gebracht.
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1.
2.

3.

Het productschap kan vooruitlopend op de opgave bedoeld in artikel 11 de ondernemers jaarlijks
één of meer voorschotbedragen in rekening brengen.
Indien en voor zover aan voorschotbedragen meer is betaald dan uit hoofde van deze verordening
is verschuldigd, vindt restitutie plaats.
Het voorschotbedrag wordt door de ondernemer betaald uiterlijk binnen dertig dagen na de dag
waarop het hem door het productschap in rekening is gebracht.

Een nagevorderd bedrag als bedoeld in artikel 11, derde lid, wordt door de ondernemer betaald uiterlijk
binnen veertien dagen na de dag waarop het bedrag hem door het productschap in rekening is gebracht.

ke1 19

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

1. De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens
deze verordening.
2. De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde in
de artikelen 2 tot en met 19 van deze verordening.
3 . De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen of groepen van gevallen geheel of
gedeeltelijk vrijstelling of ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2 tot en met
19 van deze verordening. Een vrij stelling of ontheffing kan onder beperkingen worden
verleend. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een
verleende vrijstelIing of ontheffing kan te allen tij de door de voorzitter, namens het bestuur,
worden ingetrokken.

1.
2.

Deze verordening, welke kan worden aangehaald als Heffingsverordening 2003, treedt in werking
met ingang van 1 januari 2003.
Met ingang van de in het voorgaande lid genoemde datum wordt, behoudens ten aanzien van
reeds verschuldigde heffingsbedragen,de Heffingsverordening 2002 ingetrokken.

Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Heffingsverordening 2002. De Wet op de bedrijfsorganisatie
bepaalt, dat verordeningen waarin een huishoudelijke heffing of bestemmingsheffing wordt opgelegd
jaarlijks moeten worden vastgesteld. De onderhavige verordening betreft het hefñngsjaar 2003. Middels
de Heffingsverordening 2003 worden huishoudelijke heffmgen opgelegd ter financiering van het
huishoudelijk apparaat van het productschap. Voor het overige wordt verwezen naar het jaarverslag en
het fmancieel verslag van het Productschap Vis.
Bepaalde ondernemers voeren pootvis in voor de kweek. Om te voorkomen dat deze kwekers ten
aanzien van dezelfde v i s tweemaal worden belast, is in artikel 5 van de Heffingsverordening 2000,2001
en 2002 reeds opgenomen dat kweekvis uitgezonderd is van inkoopheffing. In de Heffingsverordening
2002 werd in de definitie van inkoopbedrag alleen gesproken over kweekvis. Met kweekvis wordt
bedoeld pootvis; levende jonge vis, schaal- of schelpdieren die bestemd zijn voor de kweek. Voor de
duidelijkheid is deze defrnitie van pootvis nu in artikel 1 opgenomen. Tevens is in de tekst van de
onderhavige verordening de term kweekvis vervangen door de term pootvis.
De totale begroting over het jaar 2003 sluit met een negatief saldo van € 1.062.650,-. Al enkele jaren
worden de reserves van het productschap afgebouwd naar de door de SER gewenste omvang, van tussen
de 50 en 95 % van de jaarlast. Het negatieve resultaat komt ten laste van de algemene reserve, welke
hierdoor aan het einde van het boekjaar € 2,4 miljoen bedraagt. Dit is ruim 76 % van de jaarlast over
2003.
In verband hiermee zijn de hoogten van de heffingen ten opzichte van het jaar 2002 allen evenredig
verhoogd. De forfaitaire waarden in de artikelen 4a en 9 zijn echter gelijk gebleven. De aanpassing van
de tarieven is noodzakelijk omdat rekening gehouden moet worden met minder inkomsten vanwege
stagnerende omzetten op de afslagen, minder renteopbrengsten door de lagere reserve en de lage
rentetarieven op de kapitaalmarkt. Alleen de heffing voor de ondernemer die mosselen aanvoert edof
aankoopt van een aanvoerder, is verlaagd. Deze verlaging is ingegeven door de verwachting dat het
aantal aangevoerde/aangekochtemosseltonnen in 2003 hoger zal zijn dan in 2002.

Op grond van artikel 3, eerste lid onder e, van de Heffingsverordening 2002 zijn alleen de kwekers van
forel, meerval en paling een heffíg verschuldigd aan het productschap. Inmiddels worden ook andere
soorten vissen (tarbot en tilapia) gekweekt. In artikel 3, eerste lid onder e, zijn derhalve twee nieuwe
heffngsgrondslagen opgenomen. Op grond van het gewijzigde artikel 3, eerste lid onder e, zijn nu ook
de kwekers van tarbot en tilapia, ten behoeve van productiedoeleinden gericht op menselijke
consumptie, een huishoudelijke heffing verschuldigd aan het productschap.
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In artikel 5 is e e n nieuwe heffingsgrondslagopgenomen. Het productschap maakt steeds meer kosten die
samenhangen m e t de inkoop van mosselen eníof uit mosselen verkregen producten. De
mosseladviescommissie heefi daarom positief geadviseerd om ook een heffing op te leggen wegens de
inkoop van mosselen. In aansluiting hierop is in artikel 1 in de definitie van inkoopbedrag en in artikel 5 ,
vierde lid, van de onderhavige verordening de uitzondering van mosselen verwijderd. De ondernemer
die levende mosseIen inkoopt is op grond van artikel 5, vijfde lid, van de onderhavige verordening per
mosselton een heffing verschuldigd van € 0,lO. De ondernemer die de handel uitoefent in overige
mosselen of uit mosselen verkregen producten en de ondernemer die overige mosselen of uit mosselen
verkregen producten be- of verwerkt, is op grond van artikel 5, vierde lid, van de onderhavige
verordening een heffing verschuldigd van 0,8 promille over het inkoopbedrag tot en met € 9.500.000,en 0,5 promille over het inkoopbedrag boven de € 9.500.000,-.
De huishoudelijke heffingen op grond van de onderhavige verordening zijn op de begroting verdeeld
over de functies Markt, Product, Arbeid en Algemeen Belang op grond van de toerekening van de
kosten van activiteiten die niet kunnen worden gefinancierd uit de opbrengst van de
bestemmingsheffmgen.De resterende heffing is opgenomen onder de functie Bestuur.
De begrote baten voor de huishoudelijke heffingen, zoals opgenomen in de Verordening begroting 2003
onder de functies Markt (€ 313.475,-), Product (€ 405.000,-), Arbeid (€ 134.700,-), Algemeen
(€ 3 16.100,-) en Bestuur (€ 1.368.025,-), bedragen voor het jaar 2003 € 2.537.300,-.
De gegevens die door een ondernemer direct of indirect aan het productschap worden verstrekt,
vallen onder de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, waarin de bescherming
van ter kennis van het productschap gekomen gegevens is geregeld.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
Ontwerp- Veror~eningfinaaciering
gamalepizeven en garnalenkrakers visafslagen 2003

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5 , 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26
september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

In deze verordening wordt verstaan onder:
Productschap
: het Productschap Vis;
Voorzitter
: de voorzitter van het Productschap;
Ondernemer
: degene, die een onderneming voert, waarvoor het Productschap is ingesteld;
Garnalen
: garnalen van de soort Crungon-crangon.
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1. Een ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoert, is met ingang van de
eerste maandag volgende op de dag van inwerkingtreden van deze verordening, over de door hem
aangevoerde en voor menselijke consumptie verkochte garnalen aan en ten behoeve van het
Productschap een heffing verschuldigd van € 0,004 per kg.
2. Met betrekking tot de betaling van de uit hoofde van het bepaalde in het voorgaande lid
verschuldigde heffing, is het bepaalde in de artikelen 11, 12, 13, 15, 17 en 1s van de
Heffingsverordening 2003 van overeenkomstige toepassing.

1. De opbrengst van de heffing is bestemd voor de financiering van de aanschaf door het Productschap
van garnalenzeven en garnalenkrakers en van de plaatsing en het onderhoud van deze garnalenzeven
en garnalenhakers.
2. De heffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet meer verschuldigd met ingang van de dag
volgende op de dag waarop het saldo van de in de begroting opgenomen Functie Medebewind onder
Garnalenzeven, een bedrag van € 270.000, overschrijdt.

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

1. De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
2. De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten
aanzien van:
- het vaststellen van de heffing, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening;
- de betaling, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van deze verordening;
- de financiering van de aanschaf, de plaatsing en het onderhoud van de in artikel 3, eerste lid,
van deze verordening bedoelde garnalenzeven en garnalenkrakers;
- het in rekening brengen van voorschotbedragen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van deze
verordening.
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3.

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

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1januari 2003.
2. De Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2002 wordt
ingetrokken, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffingsbedragen.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening financiering gamalenzeven en
garnalenkrakers visafslagen 2003.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter

secretaris

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers
visafslagen 2002. De Wet op de bednjfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een
bestemmingsheffmg is opgenomen jaarlijks moeten worden vastgesteld. De onderhavige verordening
betreft het he ffngsjaar 2003. De Gamalenadviescommissie heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte
van de heffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening,
Het doel van de Verordening financiering gamalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2003 is om de
aanschaf, de plaatsingskosten en de onderhoudskosten van garnalenzeven en garnalenkrakers te
financieren. Aan het productschap is de controle op de EG-handelsnormen opgedragen als
medebewindstaak. Garnalenzeven dienen als controlemiddel om na te gaan of de aangevoerde garnalen
qua maat voldoen aan de EG-handelsnomen (VO EG] nr. 104/2000 en VO [EG] m.2406/1996). Voor
het overige wordt verwezen naar het jaarverslag en het financieel verslag van het Productschap Vis.

De gamalenkrakers dienen ervoor om ziftsel en “doordraaigamalen”te vernietigen. Ondernemers dienen
in het eerste handelsstadium bij het ter verkoop aanbieden van garnalen verplicht gebruik te maken van
garnalenzeven en -hakers, welke door het productschap worden onderhouden. Gebruikers, waaronder
mogelijk vissers uit andere lidstaten, zijn geen andere vergoeding verschuldigd voor het gebruik van
deze machines. Daar de garnalensector overwegend bestaat uit mkb-ondernemingen is voor financiering
van collectieve aanschaf, plaatsing en onderhoud geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander
effectief en efficiënt worden geregeld.
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De kosten worden gefinancierd uit de opbrengst van een bestemmingsheffing die per kilogram Crungoncrangon garnalen wordt geheven over de door een ondernemer met een Nederlands vissersvaartuig
aangevoerde garnalen.
De hoogte van de bestemmingsheffing is ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2002.
De begrote baten voor deze bestemingsheffmg, zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Medebewind, bedragen voor het jaar 2003 € 32.000,-.
De heffing in deze verordening is ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de Commissie van de
Europese Gemeenschappen, bedraagt € 0,009 per kilogram Crangon-crangon garnalen aan een
ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig deze garnalen aanvoert.
Ten aanzien van de betaling van de verschuldigde heffing is bepaald in artikel 2, tweede lid, van de
onderhavige verordening, dat de artikelen 11,12,13, 15, 17 en 18 van de Heffingsverordening 2003
van overeenkomstig toepassing zijn.
De gegevens die door een ondernemer direct of indirect aan het productschap worden verstrekt, vallen
onder de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, waarin de bescherming van ter
kennis van het productschap gekomen gegevens is geregeld.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
-.

Ontwerp- Verordeiaing~~unciering
kosten van een promotiecampagne garnalen 2003
Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93,95 en 126 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5 , 6 en 9 van de Instellingsverordeningvan het Productschap
Vis, op 26 september 2002, de navolgende verordening vastgesteld.

In deze verordening wordt verstaan onder:
Productschap
Voorzitter
Ondernemer

:

Fonds

:

Garnalen

:

:
:

het Productschap Vis;
de voorzitter van het Productschap;
degene, die een onderneming voert, waarvoor het Productschap is
ingesteld;
het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening
instelling van een fonds voor garnalenpromotie;
garnalen van de soort Crangon-crangon in gepelde of ongepelde toestand.
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1.

2.

1.

2.

Een ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoert is over alle door hem
aangevoerde en voor menselijke consumptie verkochte hoeveelheden garnalen aan en ten
behoeve van het Productschap een heffing verschuldigd van € 0,02 per kg.
Met betrekking tot de betaling van de uit hoofde van het bepaalde in het Voorgaande lid
verschuldigde heffing is het bepaalde in de artikelen 11, 12, 13, 15, 17 en 18 van de
Heffingsverordening 2003 van overeenkomstige toepassing.

Een in Nederland gevestigde ondernemer die garnalen betrekt van een ondernemer als bedoeld in
artikel 2, is over alle door hem van die ondernemer voor menselijke consumptiedoeleinden
betrokken hoeveelheden garnalen aan en ten behoeve van het Productschap een heffing
verschuldigd van € 0,045 per kg.
Met betrekking tot de betaling van de uit hoofde van het bepaalde in het voorgaande lid
verschuldigde heffing is het bepaalde in de artikelen 1 1, 12, 13, 15, 17 en 18 van de
Heffingsverordening 2003 van overeenkomstige toepassing.

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

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

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

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1januari 2003.
De Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnaIen 2002 wordt
ingetrokken, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffigsbedragen.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering kosten van een
promotiecampagne garnalen 2003.

2.

3.

Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financiering kosten van een promotiecampagne
garnalen 2002. De Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is opgenomen j aarlijks moeten worden vastgesteld. Onderhavige verordening betreft het
heffingsjaar 2003. De Garnalenadviescommissie heeft positief geadviseerd omtrent de hoogte van de
heffing als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van deze verordening.
Middels de Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie is een fonds voor
promotiecampagnes voor garnalen ingesteld en wordt een heffing opgelegd aan ondernemers die
garnalen aanvoeren of garnalen betrekken van een aanvoerder, welke heffing ten goede komt aan het
fonds voor promotiecampagnes voor garnalen. In overeenstemming met de Europese regelgeving
worden de heffingen opgelegd aan alle ondernemers die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen
aanvoeren (artikel 2, eerste lid) en aan de in Nederland gevestigde ondernemers die van de
voornoemde ondernemers garnalen voor menselijke consumptie betrekken (artikel 3, eerste lid).
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten van verkoopbevordering en reclame
overeenkomstig het bepaalde in de Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de
Staten in de visserij- en aquacultuursector (PbEG 2001 C 19/7) en de Communautaire richtsnoeren
inzake staatssteun voor reclame voor in bijlage I van het Verdrag vermelde producten en voor
bepaalde niet in bijlage I vermelde producten (PbEG 2001 C 252/5) [voorheen: Bijlage DI,punt 3,
van Verordening (EG) nr. 2792/99 (PbBG 1999 L 337/10) en de Mededeling van de Commissie
betreffende de betrokkenheid van de lidstaten bij acties ter bevordering van de verkoop van
landbouw- en visserijproducten (PbEG 1986 C 272/3)].
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De middelen van het fonds voor promotiecampagnes voor garnalen worden aangewend voor uitgaven
ten behoeve van de collectieve promotieactiviteiten, in de meest ruime zin van het woord, van
garnalen en zijn onder andere bestemd voor een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau.
Onder collectieve promotie wordt verstaan de promotie van garnalen in het algemeen zonder dat deze
gericht is op de bevordering van de verkoop van garnalen van bepaalde bedrijven. Uit het fonds
worden onder andere advertenties in kranten, verspreiding van folders, posters en receptenboekjes en
het organiseren van manifestaties en tentoonstellingen gefinancierd. Voor het overige wordt
verwezen naar het jaarverslag en het fmancieel verslag van het Productschap Vis en de Stichting
Nederlands Visbureau.
Daar de garnalensector overwegend bestaat uit mkb-ondernemingen is voor financiering van
collectieve promotie geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag. Hiermee wordt
tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander effectief en efficiënt
worden geregeld.
De kosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van de
bestemmingsheffing als bedoeld in de artikelen 2 en 3. De hoogten van de bestemmingsheffingen zijn
gewijzigd ten opzichte van het jaar 2002. Door de garnalensector is de wens geuit om de heffing ten
behoeve van de promotie van garnalen substantieel te verhogen ten behoeve van een extra stimulans
voor de promotie van de Crmgon-crangon garnaal.
Om de Crangon-crangon garnaal op de kansrijke Nederlandse markt daadwerkelijk te laten
doorbreken zijn forse promotiebudgetten vereist. Gezien de huidige prijsvorming is er ruimte voor
een verhoging van de heffing. Het Nederlands Visbureau heeft dan ook een promotiecampagne
ontworpen met een kostenberaming. Doel van deze campagne is om de consument te attenderen op de
Crangon-crangon garnaal, waarbij indirect wordt beoogd de vraag naar deze garnalen te vergroten.
De baten van de onderhavige heffing worden besteed aan een speciale promotiecampagne. Indien de
vraag naar de Crangon-cmngun garnaal stijgt, profiteren hiervan zowel Nederlandse, Duitse, Deense
en Belgische aanvoerders, verwerkers en handelaren.
De promotiecampagne behelst de inzet van radio- en tv-reclame, ondersteund met een scala aan pr- en
promotieactiviteiten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan promotie op de winkelvloer en
bij de horeca middels kookdemonstraties en uitgifte van receptenfolders.
De kosten van voornoemde promotiecampagne bedragen ongeveer € 500.000,-. De heffing voor
ondernemers, die garnalen met een Nederlands vissersvaartuig aanvoeren, is derhalve verhoogd van
€ 0,Ol naar € 0,02. De heffing voor de ondernemer die garnalen, welke aangevoerd zijn met een
Nederlands vissersvaartuig, betrekt van een aanvoerder is verhoogd van € 0,O 1 naar € 0,045. De
heffing voor laatstgenoemde ondernemers is flink verhoogd. Deze verhoging is ingegeven door de
wens van de handelaren om de promotie van garnalen volledig collectief te financieren middels de
onderhavige bestemmingsheffing en dit door het Nederlands Visbureau te Iaten verrichten, zodat de
individuele bedrijven niet meer afzonderlijk activiteiten hoeven te ontplooien.

De begrote baten voor deze bestemmingsheffingen, zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Markt, bedragen voor het jaar 2003 € 480.000,-.
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De bestemmingsheffingen in deze verordening zijn ingevolge artikel 88, derde lid, van het EGverdrag, inzake steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese
Gemeenschappen. De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de
Commissie van d e Europese Gemeenschappen, bedraagt € 0,02 per kg Crangon-crangongarnalen
voor de ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig deze garnalen aanvoert en bedraagt
€ 0,OZ per kg Cmngon-crarzgon garnalen voor de ondernemer die deze garnalen betrekt van een
aanvoerder met een Nederlands vissersvaartuig.
De nieuwe heffingshoogte in artikel 3, eerste lid, zal conform artikel 88, derde lid, van het EGVerdrag bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen worden aangemeld.
Ten aanzien van de betaling van de verschuldigde heffing is bepaald in artikel 2, tweede lid, en in
artikel 3, tweede lid, van de onderhavige verordening, dat de artikelen 11, 12, 13, 15, 17 en 18 van de
Heffingsverordening 2003 van overeenkomstig toepassing zijn.
De gegevens die door een ondernemer direct of indirect aan het productschap worden verstrekt,
vallen onder de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, waarin de bescherming
van ter kennis van het productschap gekomen gegevens is geregeld.
Namens het bestuur van het Productschap,

voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening instelling van een fonds voor gamalenpromotie
Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5,6 en 9 van de Instellingsverordening van het Productschap
Vis, op 26 september 2002, de navolgende verordening vastgesteld.

In deze verordening wordt verstaan onder:
: het Productschap Vis;
Productschap
Voorzitter
: de voorzitter van het Productschap;
Ondernemer
: degene, die een onderneming voert, waarvoor het Productschap is
ingesteld;
Fonds
: het fonds genoemd in artikel 2;
: gamalen van de soort Crangon-crangonin gepelde of ongepelde toestand.
Garnalen

Er is een Fonds voor promotiecampagnes voor garnalen.
2. De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
1.
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De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) hefingen verminderd met
eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten
die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte.

De middelen van het fonds zijn bestemd voor uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van
garnalen.

1.
2.

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor
garnalenpromotie.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
Het bestuur van het productschap heeft vanuit het verleden een verordening vastgesteld tot instelling
van een fonds voor garnalenpromotie en tot vaststelling van de bestemmingsheffmg ten behoeve van
de promotie van garnalen. In de bestemmingsheffingverordeningis naast de heffingsgrondslag tevens
de instelling van het fonds voor garnalenpromotie geregeld. Artikel 126, eerste lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie bepaalt sinds 1 juli i 999, dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is
opgenomen, jaarlijks moeten worden vastgesteld, De Verordening financiering kosten van een
promotiecampagne gamaIen is derhalve voor de jaren 2000,2001 en 2002 steeds opnieuw
vastgesteld.
De Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2002 wordt met ingang van
1 januari 2003 ingetrokken door inwerkingtreding van de Verordening financiering kosten van een
promotiecampagne garnalen 2003. De Verordening financiering kosten van een promotiecampagne
garnalen 2003 bevat alleen nog maar de bestemmingsheffing zelf en de bijbehorende
uitvoeringsbepalingen. De consequentie hiervan is dat in een aparte verordening de instelling van het
fonds voor garnalenpromotie moet worden opgenomen, welke in het vervolg niet meer jaarlijks
vastgesteld hoeft te worden. De onderhavige verordening strekt hiertoe.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp-Verordeningfinanciering vispromotie 2 003

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93,95 en 126 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26
september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

1. In deze verordening wordt verstaan onder:
: het Productschap Vis;
Productschap
: het bestuur van het productschap;
Bestuur
: de voorzitter van het productschap;
Voorzitter
: degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingeOndernemer
steld;
:
het
fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening
Fonds
instelling van een fonds voor vispromotie;
: vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en
vis
schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en
aquariumdieren;
: alle door uitoefening van de zee- of kustvisserij in de zin van artikel 1
Zeevis
van de Vissenjwet 1963 verkregen soorten vis, met uitzondering van
schelpdieren, ongeacht of deze vis op enigerlei wijze is be- of verwerkt;
In de handel brengen : voor het eerst verkopen;
: het brengen of doen brengen van uit het buitenland afkomstige goederen
Invoeren
in het vrije verkeer van Nederland;
:
een staat die geen lid is van de Europese Unie noch partij is bij de
Derde land
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
2. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats
op het tijdstip waarop het vaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft verkregen.

Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:
a. het aanvoeren van zeevis met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig;
b. het kopen van zeevis die is aangevoerd met een in Nederland of in een derde land geregistreerd
vissersvaartuig en in de handel wordt gebracht;
c. het invoeren van zeevis die afkomstig is uit een derde land;
d. het verkopen aan particulieren van zeevis die afkomstig is uit Nederland of een derde land.

22

1. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt 0,7 promille van de
waarde van de aangevoerde zeevis.
2. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt 0,6 promille van de
waarde van de aangevoerde zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde zeevis.
3. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt 0,8 promille van het
aankoopbedrag van de gekochte zeevis.
4. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder b, bedraagt 0,7 promille van het
aankoopbedrag van de gekochte zeevis, voor zover het betreft met een trawler aangevoerde
zeevis.
5. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder c, bedraagt 0,8 promille van de
waarde van de ingevoerde zeevis.
6. De heffing wegens de handeling, bedoeld in artikel 2, onder d, bedraagt € 80,- per verkooppunt
per kalenderjaar. Onder verkooppunt wordt onder meer verstaan een viswinkel, een viskraam of
een visverkoopwagen.
7 . De waarde van de aangevoerde zeevis wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 8, tweede en
derde lid, van de Heffingsverordening 2003.
8. Als aankoopbedrag van de al dan niet door tussenkomst van een afslag gekochte zeevis geldt de
door de koper, voor de door hem betrokken zeevis, betaalde koopsom.
9. Als waarde van de ingevoerde zeevis geldt de factuunvaarde.

*
De artikelen 11 en 12 van de Heffingsverordening2003 zijn van overeenkomstige toepassing.

1. De artikelen 13 en 15 van de Heffingsverordening2003 zijn van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van de betaling van de ingevolge artikel 2, onder a en b verschuldigde heffingen.
2. Artikel 16 van de Heffingsverordening 2003 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
de betaling van de ingevolge artikel 2, onder c en d, verschuldigde heffingen.
3. De artikelen 17 en 18 van de Heffingsverordening2003 zijn van overeenkomstige toepassing.

De bij of krachtens deze verordening gestelde regels binden, naast degene die een onderneming drijft
waarvoor het Productschap is ingesteld, mede de bij deze ondernemingen werkzame personen, alsmede
alle andere natuurlijke of rechtspersonen voor zover deze andere personen handelingen verrichten die
bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het Productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
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1. De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening.
2. De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde
ten aanzien van:
- het vaststellen van de heffing, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van deze verordening;
- de betaling, als bedoeld in artikel 5 , eerste en tweede lid, van deze verordening;
- het verstrekken van de gegevens, als bedoeld in artikel 4,van deze verordening;
- het in rekening brengen van voorschotbedragen, als bedoeld in artikel 5, derde lid, van deze
verordening.
3. De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen of groepen van gevallen geheel of
gedeeltelijk vrijstelling of ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2, 3,4 en 5 van
deze verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan
een vrij stelling of Ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling
of ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken.

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1januari 2003.
2. De Verordening financiering vispromotie 2002 wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien van
reeds verschuldigde heffingsbedragen.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering vispromotie 2003.

Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financiering vispromotie 2002. De Wet op de
bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is opgenomen
jaarlijks moeten worden vastgesteld. De onderhavige verordening betreft het hefhgsjaar 2003.
Middels de Verordening instelling van een fonds voor vispromotie is een fonds voor de vispromotie
ingesteld. Op grond van de onderhavige verordening wordt een heffing opgelegd aan Nederlandse
ondernemers die zeevis aanvoeren, aankopen van een aanvoerder, inkopen edof verkopen aan
particulieren.
Ter bevordering van de inzichtelijkheid van de financieringsstructuur van het productschap is destijds
besloten om ten behoeve van de promotie van vis in het algemeen een apart fonds in te stellen en een
bestemmingsheffing in te voeren. Naast het fonds voor vispromotie zijn de bestaande fondsen ten
behoeve van de promotie van bepaalde vissoorten zoals mosselen en garnalen, gehandhaafd. Uit deze
fondsen wordt de promotie van de betreffende vissoorten gefinancierd. Uit het Fonds voor
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vispromotie wordt een algemene bijdrage aan het Nederlands Visbureau verleend ten behoeve van de
collectieve promotie van vis. Hiervoor wordt verder verwezen naar het jaarverslag en het financieel
verslag van de Stichting Nederlands Visbureau en van het Productschap Vis. Onder collectieve
promotie wordt verstaan de promotie van een product of een groep van producten, zonder dat de
verkoop van producten van bepaalde bedrijven bevoordeeld wordt. Wit het fonds worden onder
andere advertenties in kranten, verspreiding van folders, posters en receptenboekjes en het
organiseren van manifestaties en tentoonstellingen gefinancierd.
Daar de vissector overwegend bestaat uit mkb-ondernemingen is voor financiering van collectieve
vispromotie geopteerd voor een heffing met een publieke grondslag.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander
effectief en efficiënt worden geregeld.
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten van verkoopbevordering en reclame
overeenkomstig het bepaalde in de Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de
Staten in de visserij- en aquacultuursector (PbEG 2001 C 19/7) en de Communautaire richtsnoeren
inzake staatssteun voor reclame voor in bijlage I van het Verdrag vermelde producten en voor
bepaalde niet in bijlage I vermelde producten (PbEG 2001 C 252/5) [voorheen: Bijlage IìI,punfl,
van Verordening (EG) nr. 2792/99 (PbEG 1999 L 337/10) en de Mededeling van de Commissie
betreffende de betrokkenheid van de lidstaten bij acties ter bevordering van de verkoop van
landbouw- en visserijproducten (PbEG 1986 C 272/3)].
In artikel 2 zijn de handelingen genoemd die belast worden met een bestemmingsheffing.
De hoogten van de bestemmingshefñngen zijn ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2002.
De begrote baten van deze bestemmingsheffingen, zoals in de begroting opgenomen onder de functie
Markt, bedragen voor het jaar 2003 € 953.200,-.

De heffingen in deze verordening zijn ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de Commissie van de
Europese Gemeenschappen, bedraagt voor artikel 3, eerste tot en met het vijfde lid, 1,5 promille en
voor artikel 3, zesde lid, € 136,13.
Ten aanzien van de vaststelling van de waarde van de aangevoerde zeevis is bepaald in artikel 3 van
de onderhavige verordening, dat artikel 8, tweede en derde lid, van de Heffingsverordening 2003 van
overeenkomstige toepassing is.
Ten aanzien van de betaling van de verschuldigde heffing is bepaald in artikel 4 en in artikel 5 van de
onderhavige verordening, dat de artikelen 11, 12, 13, 15, 16, 17 en 18 van de Heffingsverordening
2003 van overeenkomstig toepassing zijn.
De gegevens die door een ondernemer direct of indirect aan het productschap worden verstrekt,
vallen onder de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, waarin de bescherming
van ter kennis van het productschap gekomen gegevens is geregeld.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp-Verordeningi n s t e i ~ ~ van
n g eenfonds voor vispromolie
Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93,95 en 126 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 , 6 en 9 van de hstellingsverordening Productschap Vis, op 26
september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

1. In deze verordening wordt verstaan onder:
Productschap
: het Productschap Vis;
: het bestuur van het productschap;
Bestuur
: de voorzitter van het productschap;
Voorzitter
: degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingeOndernemer
steld;
: het fonds genoemd in artikel 2;
Fonds
: vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en
Vis
schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en
aquariumdieren;
: alle door uitoefening van de zee- of lcustvisserjj in de zin van artikel 1
Zeevis
van de Visserijwet 1963 verkregen soorten vis, met uitzondering van
schelpdieren, ongeacht of deze vis op enigerlei wijze is be- of verwerkt;

1. Er is een Fonds voor vispromotie.
2. De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst voortkomend uit inning van (besternmings-) heffingen verminderd met eventuele
inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die
lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte.

26

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de
collectieve promotie van vis;
b. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van vis.

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter, namens het bestuur,
als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten
behoeve van de collectieve promotie van vis.

1. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor

vispromotie.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
Het bestuur van het productschap heeft vanuit het verleden een verordening vastgesteld tot instelling
van een fonds voor vispromotie en tot vaststelling van de bestemingsheffing ten behoeve van de
vispromotie. In deze bestemmingsheffingverordeningis naast de heffingsgrondslag tevens de
instelling van het fonds voor vispromotie geregeld.
Artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalt sinds 1 juli 1999, dat
verordeningen waarin een bestemingsheffing is opgenomen, jaarlijks moeten worden vastgesteld.
De Verordening financiering vispromotie is derhalve voor de jaren 2000,2001 en 2002 steeds
opnieuw vastgesteld.
De Verordening financiering vispromotie 2002 wordt met ingang van 1 januari 2003 ingetrokken
door inwerkingbeding van de Verordening financiering vispromotie 2003. De Verordening
financiering vispromotie 2003 bevat alleen nog maar de bestemmingsheffing zelf en de bijbehorende
uitvoeringsbepalingen. De consequentie hiervan is dat in een aparte verordening de instelIing van het
fonds voor vispromotie moet worden opgenomen, welke in het vervolg niet meer jaarlijks vastgesteld
hoeft te worden. De onderhavige verordening strekt hiertoe.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp- Verordeningfinanciering scholpromotie 2003

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93,95 en 126 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5,6 en 9 van de InstellingsverordeningProductschap Vis, op 26
september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

1. In deze verordening wordt verstaan onder:
Productschap
Bestuur
Voorzitter
Ondernemer

Schol
Aanvoerder
Handelaar.
Fonds

Heffingsverordening

: het Productschap Vis;
: het bestuur van het Productschap;
: de voorzitter van het Productschap;
: degene die een onderneming drijft waarvoor het

productschap is ingesteld;
: verse of gekoelde vis behorende tot de soort schol
(Plezkrci- Nectes platessa), al dan niet gesìript;
: de ondernemer die schol aanvoert met een in Nederland
geregistreerd vissersvaartuig;
: de ondernemer die schol koopt van een aanvoerder;
: het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de
Verordening instelling van een fonds voor
scholpromotie;
: de Heffingsverordening 2003.

2. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats op
het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Arhkel2

1. Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:
a. het aanvoeren van schol met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig;
b. het kopen van schol die is aangevoerd met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig.
2. De heffing wegens de handeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt € 0,40 per 100 kg
aangevoerde schol.
3. De heffing wegens de handeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bedraagt € 0,40 per 100 kg
aangekochte schol.
4. De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet meer verschuldigd indien twee weken verstreken zijn
nadat bij het productschap bekend is geworden dat de opbrengst van de heffing een bedrag van
€ 200.000,- overschrijdt.
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Artikel 3

De artikelen i 1, 12, 13, 15, 17 en 18 van de Heffingsverordening 2003 zijn van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 4

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

Artikel 5

1. De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze
Verordening.
2. De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten
aanzien van:
- het vaststellen van de heffing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening;
- het verstrekken van de gegevens, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening;
- de betaling, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening;
- het in rekening brengen van voorschotbedragen, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening.
3. De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen of groepen van gevallen geheel of
gedeeltelijk vrijstelling of ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2 en 3 van deze
verordening. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een
vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende vrijstelling of
ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken.
4. Alvorens de voorzitter, namens het bestuur, nadere regels vaststelt of voor bepaalde gevallen, of
groepen van gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent, wint de voorzitter daarover het
advies in van de Stichting Nederlands Visbureau.

Artikel 6

1.

2.
3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Met ingang van de in het voorgaande lid genoemde datum wordt, behoudens ten aanzien van reeds
verschuldigde heffingsbedragen, de Verordening financiering scholpromotie 2002 ingetrokken.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering scholpromotie 2003.

Namens het bestuur vm het Productschap,
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING
De onderhavige verordening vervangt de Verordening financiering scholpromotie 2002. De Wet op de
bedrijfsorganisatie bepaalt, dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is opgenomen jaarlijks
moeten worden vastgesteld. De onderhavige verordening betreft het heffingsjaar 2003.
Het bestuw van het Productschap Vis heeft op 28 juni 1990 voor de eerste maal een verordening
vastgesteld tot instelling van een fonds voor platvispromotie in Nederland en een fonds voor
platvisvispromotie in het buitenland. In deze verordening was tevens de heffingsgrondslag van de
bestemmingsheffing opgenomen. In de verordening was opgenomen dat het bestuur bij uitvoeringsbesluit
jaarlijks de heffingen vaststelt. De sector heeft in 2001 de wens geuit om een bestemmingsheffing vast te
stellen ten behoeve van de promotie van schol. Daar de sector overwegend bestaat uit mkbondernemingen, is voor financiering van collectieve promotie geopteerd voor een heffing met publieke
grondslag. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het collectieve belang van de regeling en kan één en ander
effectief en efficiënt worden geregeld.
Middels de Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie is een fonds voor scholpromotie
ingesteld, Op grond van de onderhavige verordening wordt een heffing opgelegd aan ondernemers die schol
aanvoeren edof aankopen van een aanvoerder met een Nederlands geregistreerd vissersvaartuig, welke
heffing ten goede komt aan het fonds voor scholpromotie.
Doelstelling van de regeling is het bijdragen in de kosten van verkoopbevordering en reclame
overeenkomstig het bepaalde in de Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de
Staten in de visserij- en aquacultuursector (PbEG 2001 C 19/7) en de Communautaire richtsnoeren inzake
staatssteun voor reclame voor in bijlage I van het Verdrag vermelde producten en voor bepaalde niet in
bijlage I vermelde producten (PbEG 2001 C 252/5) [voorheen: Bijlage 111, punt 3, van Verordening (EG)
nr. 2792/99 (PbEG 1999 L 337/10) en de Mededeling van de Commissie betreffende de betrokkenheid
van de lidstaten bij acties ter bevordering van de verkoop van landbouw- en visserijproducten (PbEG
1986 C 272/3)].
De middelen van het fonds zijn met name bestemd voor een bijdrage aan de Stichting Nederlands
Visbureau. Onder collectieve promotie wordt verstaan de promotie van schol in het algemeen, zonder dat
deze gericht is op de bevordering van de verkoop van schol van bepaalde bedrijven.
Uit het fonds worden onder andere gefinancierd; advertenties in kranten, verspreiding van folders, posters
en receptenboekjes (inclusief kookdemonstraties en proeverijen op de winkelvloer) en het organiseren
van manifestaties en tentoonstellingen. Deze activiteiten zijn gericht op de media, handelskanalen, horeca
en de consument. Uit het fonds worden naast promotieactiviteiten in Nederland ook promotieactiviteiten
in het buitenland gefinancierd. De feitelijke prioriteitsstelling vindt plaats door de Stichting Nederlands
Visbureau. Promotie is gericht op zowel het product zelf als op het imago van Nederland als exporteur
van schol. De bevordering van de kwaliteit, herkenbaarheid en herkomst staat hierbij voorop. Voor het
overige wordt verwezen naar het jaarverslag en financieel verslag van het Productschap Vis en de
Stichting Nederlands Visbureau.
De kosten van de collectieve scholpromotieactiviteiten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit
de opbrengsten van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening. De hoogten van
de bestemmingsheffingen als bedoeld in artikel 2 zijn ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2002. De
begrote baten van deze bestemmingsheffing, bedragen voor het jaar 2003 maximaal € 200.000,-.
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In overeenstemming met het beleid van de Europese Commissie is de heffing ingevolge artikel 2 alleen
verschuldigd indien de schol is aangevoerd met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of indien
het betreft.aangekochte schol die is aangevoerd met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig.
De heffing in deze verordening is ingevolge artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag, inzake
steunmaatregelen van de lidstaten, aangemeld bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De maximale toegestane heffing, zoals aangemeld en goedgekeurd door de Comissie van de Europese
Gemeenschappen, bedraagt € 0,40 per 100 kg schol voor de ondernemer die met een Nederlands
vissersvaartuig deze schol aanvoert en bedraagt € 0,40 per 1O0 kg schol voor de ondernemer die deze
schol betrekt van een aanvoerder met een Nederlands vissersvaartuig.
Ten aanzien van de betaling van de verschuldigde heffing is bepaald in artikel 3 van de onderhavige
verordening, dat de artikelen 11, 12,13, 15, 17 en 18 van de Heffingsverordening 2003 van
overeenkomstig toepassing zijn.
De gegevens die door een ondernemer direct of indirect aan het productschap worden verstrekt, vallen
onder de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, waarin de beschenning van ter
kennis van het productschap gekomen gegevens is geregeld.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
Ontwerp-Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie

Het bestuur van het Productschap Vis heeft, gelet op de artikelen 93,95 en 126 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5 , 6 en 9 van de InstellingsverordeningProductschap Vis, op 26
september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
Productschap
Bestuur
Voorzitter
Ondernemer

: het bestuur van het Productschap;
: de voorzitter van het Productschap;
: degene die een onderneming drijft waarvoor het

Schol

: verse of gekoelde vis behorende tot de soort schol

Fonds

(Plmro- Nectes platessa), al dan niet gestript;
: het fonds genoemd in artikel 2.

: het Productschap Vis;

productschap is ingesteld;

Artikel 2
1. Er is een fonds voor scholpromotie.
2. De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
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Artikel 3

De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst voortkomend uit inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele
inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid
zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte,

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de
collectieve promotie van schol;
b. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van schol.

Artikel 5

Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

Artikel 6

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter, namens het bestuur, als
liquidateur optreedt en deze, namens het bestuur, aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft
ten behoeve van de scholsector.

Artikel 7

1. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor
scholpromotie.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING
Het bestuur van het Productschap Vis heeft vanuit het verleden een verordening vastgesteld tot
instelling van een fonds voor platvispromotie in Nederland en een fonds voor platvisvispromotie in het
buitenland. In de bestemmingsheffingverordeningis naast de heffingsgrondslag tevens de instelling van
het fonds voor promotie geregeld.
Artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatiebepaalt sinds 1juli 1999, dat verordeningen
waarin een bestemmingsheffing is opgenomen, jaarlijks moeten worden vastgesteld. De Verordening
financiering scholpromotie is derhalve voor het jaar 2002 opnieuw vastgesteld.
De Verordening frnanciering scholpromotie 2002 wordt met ingang van 1januari 2003 ingetrokken door
inwerkingtreding van de Verordening financiering scholpromotie 2003. De Verordening financiering
scholpromotie 2003 bevat alleen nog maar de bestemmingsheffing zelf en de bijbehorende
uitvoeringsbepalingen. De consequentie hiervan is dat in een aparte verordening de instelling van het
fonds voor scholpromotie moet worden opgenomen, welke in het vervolg niet meer jaarlijks vastgesteld
hoeft te worden. De onderhavige verordening strekt hiertoe.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris

Bosschap

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2003
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 118, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat de ontwerpbegroting voor 2003, met toelichting bij het secretariaat, Laan van Beek
en Royen la te Zeist, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is. De
behandeling van de ontwerpbegroting vindt plaats in de openbare vergadering van 26 september
2002.
Ontwerp- Verordening Algemene hefSing Bosschap 2003

VERORDENING van het bestuur van het Bosschap tot het opleggen van heffingen.

HET BESTUUR van het Bosschap, gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie en artikel 12 van de Instellingsverordening Bosschap, besluit vast te
stellen de navolgende
VERORDENING
artikel 1
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 3 van de
Instellingsverordening Bosschap.
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artikel 2
Onder beboste oppervlakte worden in deze verordening verstaan:
a.
b.
C.

d.

terreinen tot bos beplant edof bezaaid;
(kaal)kapvlakte(n) ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke herplantplicht bestaat;
h,akhout;
kwekerijen voor bosplantsoen,
uitgezonderd handelskwekerijen.

Onder hakhout zijn niet begrepen wallen smaller dan 3 meter.
artikel 3
Onder rijbeplmting(en) worden in deze verordening verstaan:
beplanting(en) zich bevindende langs de perceelgrenzen, wegen en dijken en bestaande uit de
boomsoorten populier (behalve Italiaanse populier en knotpopulier) eníof wilg (behalve
knotwilg) en uit overige boomsoorten.
Onder overige boomsoorten worden uitsluitend verstaan:
inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk.
artikel 4
Onder omzet wordt in deze verordening verstaan:
het totaalbedrag dat door een bosbouwambachtonderneming in een kalenderjaar in rekening is
gebracht aan bosbouwondernemingen en rondhouthandelsbedrijven wegens uitvoering van
werkzaamheden met betrekking tot bossen edof andere houtopstanden en andere dienstverlening, de bijlevering van materialen, spuitmiddelen e.d. daaronder begrepen, exclusief
B.T.W., met dien verstande, dat genoemd totaalbedrag door bosbouwambachtondernemingen
die hout op stam en/ of in het bos liggend hout kopen en de daaraan in het bos te verrichten
werkzaamheden zelf uitvoeren dient te worden verhoogd met een bedrag dat wordt verhegen
door het aantal m3te vermenigvuldigen met 1 1,35 .
artikel 5
Onder heffingsplichtige wordt in deze verordening verstaan:
degene, die krachtens het bepaalde in deze Verordening heffing is verschuldigd.
artikel 6
1. Aan degenen, die op 1 januari 2003 een onderneming drijven waarin de bosbouw edof
de houtteelt wordt uitgeoefend, wordt een heffing opgelegd, voorzover:
a. de beboste oppewlakte 5 ha of meer bedraagt;
b. het aantal bomen in rijbeplanting(en) 1O00 of meer is;
c. de beboste oppervlakte en de rijbeplantinglen), omgerekend in beboste oppervlakte
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, tezamen 5 ha of meer bedragen.

2.

In afivijking van het bepaalde in lid 1 wordt aan degenen, die op 1 januari 2003 een
bosbouwonderneming drijven, waarvan de beboste oppervlakte en de rijbeplantingen,
omgerekend in beboste oppervlakte overeenkomstig artikel 8, tezamen minder dan 5 ha
bedragen, een heffing opgelegd, indien tot die onderneming tenmifiste 1 ha beboste
oppervlakte behoort, ten aanzien waarvan op grond van de "Beschikking vrijstelling
meldings- en herplantplicht", vrijstelling is verleend van de herplantplicht.
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artikel 7
De heffing als bedoeld in artikel 6 geschiedt naar beboste oppervlakte(n) edof rijbeplanting(en).

1.

Aan degenen, die een onderneming drijven waarin de bosbouw erdof houtteelt wordt
uitgeoefend, wordt een heffing opgelegd van € 2,50 per ha.

2.

Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden wegen eidof
brandstroken, voorzover deze niet breder zijn dan zes meter, tot de beboste oppervlakte
gerekend.

3.

Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden rijbeplanting(en)
langs wegen edof brandstroken voorzover deze breder zijn dan zes meter en lopen
binnen of langs een beboste Oppervlakte, tot die beboste oppervlakte gerekend, indien de
rijbeplanting(en) tot dezelfde onderneming behoort (behoren).

4.

Voor de berekening van heffingen worden oppervlakten van een halve hectare en minder
naar beneden afgerond en oppervlakten van meer dan een halve hectare naar boven
afgerond. Het bepaalde in dit lid is ook van toepassing op rijbeplantingen, omgerekend in
beboste oppervlakte, met dien verstande dat 200 bomen geacht worden gelijk te zijn aan
1 ha beboste oppervlakte. Indien het aantal minder dan 200 bedraagt, wordt dat aantal
geacht gelijk te Ujn aan een evenredig gedeelte van 1 ha.

artikel 9
1. De heffingen voor ondernemingen waarin de bosbouw eníof de houtteelt wordt
uitgeoefend worden berekend over het gehele jaar naar de toestand op 1januari 2003.

2.

Het bestuur kan terzake nadere voorschriften geven.

artikel 10
Rijbeplantingen van gemeenten, die zijn gelegen binnen de bebouwde kom, zoals deze
volgens de Bouwverordening is vastgesteld, zijn vrijgesteld van heffing.
artikel 11
1. Degene, die op 1 januari 2003 een bosbouwambachtondernemingdrijft, is verplicht vóór
1 juli 2003 op een daartoe verstrekt formulier opgave te doen van de in 2002 behaalde
omzet, als bedoeld in artikel 4.

2.

Degene, die op 1 januari 2003 een bosbouwambachtonderneming drijft, wordt een
heffing opgelegd voorzover de behaalde omzet als bedoeld in artikel 4 in 2002
€ 11.345,-- of meer bedroeg.
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3.

De heffmg bedoeld in lid 2 bedraagt:
a. bij een omzet van
doch minder dan
b. bij een omzet van
doch minder dan

e
e
e

11.345,- of meer,
45.380,-

105,50

45.380,- of meer,
1 13.445,--

206,30

c, bij een omzet van
doch minder dan

e
e
e

113.445,-of meer,
226.890,-

307,15

d. bij een omzet van
doch minder dan

e

226.890,- of meer,
453.780,-

407,95

e. bij een omzet van

e

453.780,-- of meer

508,75

artikel 12
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt gebruik gemaakt van de gegevens,
verstrekt krachtens de Registratieverordening Bosschap 1954, de Registratieverordening
Bosschap 1957, de Registratieverordening Bosschap 1990, de Registratieverordenhg
Bosschap 1998, de Registratieverordening Bosschap 2002 en de opgave van de behaalde
omzet als bedoeld in artikel 11, lid 1,

2. Indien deze gegevens niet voorhanden zijn, wordt de heffing ambtshalve door de
secretaris namens het bestuur vastgesteld.
artikel 13
Naast de heffingen als bedoeld in de artikelen 6 en 11 wordt aan die ondernemingen een
basisheffing opgelegd van e 25,45 Per onderneming.
artikel 14
1. Aan de ondernemer die lid of indirect lid is van:
a. de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
b. de Algemene Vereniging Inlands Hout
en over het jaar 2002 de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan
van 50% van de contributie op het totaai van de algemene heffing Bosschap 2003 en de
heffing dienst subsidies en bijdragen 2003. De aftrek wordt slechts verleend indien uit
door genoemde organisaties verstrekte opgaven blijkt dat de contributie over het
voorafgaande jaar is betaald.

2. Onder indirecte leden worden in dit verband verstaan leden van een branche- of
regionaldlocale organisatie, die is aangesloten bij een in het eerste lid, onder a of b
genoemde koepelorganisatie.
3.

Andere ondernemersorganisaties kunnen ten behoeve van hun leden een verzoek bij het
dagelijks bestuur van het Bosschap indienen om eveneens te worden toegelaten tot de
aftrekregeling als bedoeld in het eerste lid.
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4.

Toegelaten wordt een organisatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid;
b. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheden kan uitstrekken tot ten
minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak
heeft te venullen;
c. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot
en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
d. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het
gewogen aantal niet onbetekenend is,
e. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg,het verrichten van studies of diensten die ook buiten die
groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de
overheid, en
f. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
. organisaties, landelijk ontplooit.
,

artikel 15
1. De oplegging van de heffing geschiedt door of namens het bestuur door middel van
toezending of uitreiking aan de in artikel 5 bedoelde personen van een gedagtekende
heffingsaanslag.
2.

De hefingsaanslag moet bevatten:
de naam en de woonplaats van de heffingsplichtige;
een specificatie van het bedrag der heffing;
het totaal van de heffing;
in de daarvoor in aanmerking komende gevallen het in artikel 14 bedoelde bedrag van
de aftrek;
e. het totaal van de aanslag.

a.
b.
c.
d.

artikel 16
1. De betaling moet geschieden binnen een maand na de dagtekening van de heffigsaanslag.
2.

De heffingsaanslag vermeldt het in lid 1 bedoelde betalingstijdstip en bevat informatie
over de wijze van betaling.

artikel 17
De verordening wordt aangehaald als:
"Verordening Algemene heffing Bosschap 2003"
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artikel 18
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003 en wordt afgekondigd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zeist,
voorzitter

secretaris

TOELICHTING

Algemeen

Het bedrijfschap voor de bosbouw en de houtteelt (Bosschap) is een krachtens de Wet op de
bedrijfsorganisatie ingesteld openbaar lichaam. Het heeft onder meer tot taak een het belang
van de gemeenschap dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen waarvoor het is
ingesteld te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en
van de daarbij betrokken personen te behartigen. De leden van het bestuur van het Bosschap
worden benoemd door de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, de Algemene
Vereniging Inlands Hout, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvefiond.
De algemene werkzaamheden van het Bosschap worden betaald uit de opbrengst van
jaarlijks aan de bij het bedrijfschap geregistreerde ondernemingen opgelegde heffingen.
Naast de algemene heffing wordt aan ondernemingen een bestemmingsheffing opgelegd.
Hieruit worden projecten voor branchespecifieke doelen bekostigd. Deze
bestemmingsheffing is gebaseerd op een aparte heffmgsverordening.
Taken en activiteiten van het Bosschap

Zoals voor de PBO-organisaties in het algemeen kunnen ook voor het Bosschap de
volgende aandachtsvelden worden genoemd:
a. regelgeving
b. advisering
c. belangenbehartiging
ad a. Regelgeving
Het Bosschap is bevoegd verordeningen uit te vaardigen, onder andere met betrekking tot:
- de teelt van bosbouwgewassen en de voortbrenging van bosbouwproducten;
- de opslag en bewerking van bosbouwproducten;
- de lonen en andere arbeidsvoorwaarden;
- de aanstelling en het ontslag van werknemers;
- de registratie van bosbouwondernemingen en de daarin werkzame personen;
- het verstrekken van voor de taakvervulling van het Bosschap benodigde gegevens;
- de inning van belastingen via een systeem van heffingen.
Momenteel gelden er verordeningen er op het gebied van de bestrijding van schadelijke
bosinsecten, de bosbrandbestrijding, de registratie van ondernemingen en de heffingen.
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ad b. Advisering
Overeenkomstig het gestelde adviseert het Bosschap gevraagd en ongevraagd aan het rijk,
provincies, gemeenten en de politiek over alle zaken, welke het werkterrein van het
Bosschap betreffen.
In de loop der j aren heeft het Bosschap - in toenemende mate - een groot aantal adviezen
uitgebracht. Deze hadden zowel betrekking op voor bossen, bosbouw en het bosbedrijf van
belang zijnde wet- en regelgeving op het gebied van de bosbouw(sector) zelf, de natuur, de
houtproductie, de redreatie, het milieu, de waterhuishouding, arbeidsomstandigheden,
landinrichting, ruimtelijke ordening en belastingen als op andere beleidsvoornemens van de
rijksoverheid.
ad c. Belangenbehartiging
In het kader van de belangenbehartiging ontwikkelt het Bosschap onder meer de volgende
activiteiten:
het Bosschap zet zich in voor de instandhouding, ontwikkeling en uitbreiding van het
bosareaal en de hctievervulling van het bos;
het Bosschap bevordert de sociale en economische structuur van de bos- en houtsector;
het Bosschap volgt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bosbouw en draagt
bij aan de verbetering ervan;
het Bosschap bevordert de vorming en scholing in de sector;
het Bosschap bevordert onderzoek op economisch, sociaal en bosbouwtechnisch
gebied;
het Bosschap bevordert de kwaliteit van het boswerk en goede arbeidsomstandigheden
en veiligheid bij de uitvoering daarvan.
het Bosschap bevordert een milieubeleid dat in het belang is van de instandhouding en
functies van het bos;
het Bosschap beïnvloedt de ruimtelijke ordening in het belang van het bosbedrijfsleven;
het Bosschap streeft naar goede fiscale regelingen en economische omstandigheden
voor het bosbedrijf;
het Bosschap bevordert duurzaam bosbeheer en de certificering ervan,
Advisering van individuele ondernemingen of individuele belangenbehartiging behoort niet
tot de taak van het Bosschap. Het bestuur is van oordeel dat met bovenstaande taken en
activiteiten zowel het gemeenschappelijk belang als het algemeen belang is gediend. Voorts
verdient hier opmerking dat alle activiteiten zijn c.q. worden beoordeeld aan de hand van de
zgn. PBO-toets (is er sprake van een gemeenschappelijk belang, is er sprake van een
complementaire activiteit, dus aanvullend edof versterkend, en voorziet de activiteit in een
duidelijke behoefte, dus vraaggestuurde?).
Financiering van deze activiteiten uit publieke middelen acht het bestuur nodig omdat het
(mede) om een collectief belang van de bosbouw gaat waaraan alle bedrijfstakgenoten
zouden behoren bij te dragen. Door van alle ondernemers een bijdrage te vragen kunnen de
financiële lasten per onderneming relatief laag gehouden worden.
Financiering langs privaatrechtelijke weg acht het bestuur hier niet aan de orde, gelet op het
algemene en gemeenschappelijke belang. Bovendien zal financiering langs die weg niet tot
het gewenste resultaat leiden.
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De heffingen

De algemene heffing bestaat uit een areaalheffing voor boseigenaren en een heffing naar
omzetklasse voor bosbouwambachtondernemingenDe algemene heffing is inclusief de
basisheffing als bedoeld in artikel 12 van de Instellingsverordening Bosschap.De
basisheffing is bedoeId om de gemiddelde te maken kosten van registratie van
ondernemingen, de inning van de heffingen en de informatie die jaarlijks wordt verstrekt te
dekken. Deze kosten worden momenteel geraamd op 2‘ 25,45.
Uit de algemene heffing worden de werkzaamheden van het Bosschap betaaid.De tarieven
van de algemene heffing en de basisheffing zijn, ten opzichte van 2002 aangepast met de
inflatiecorrectie van circa 4% .
De bruto opbrengst van de heffing wordt voor 2003 geraamd op 782.950, krwijl de
contributie-aftrek 54.000 zal bedragen. De heffing is in de begroting opgenomen onder de
diverse functiesh de ontwerp-begroting Bosschap 2003 wordt tot in details aangegeven
waaraan dit bedrag zal worden besteed.
De ontwikkeling van de aantallen bij het Bosschap geregistreerde bosbowondernemingen
met het bosareaal en bosbowambachtondernemingen van de afgelopen 5 jaar

Arîikelsgewijs

Artikel 1
1.
2.

3.

Er is een bedrijfschap voor de bosbouw en de houtteelt, genaamd Bosschap.
Het Bosschap is ingesteld voor:
ondernemingen waarin de bosbouw wordt uitgeoefend;
ondernemingen waarin de houtteelt wordt uitgeoefend;
bosbouwambachtondernemingen, zijnde Ondernemingen die tegen betaling
werkzaamheden verrichten in bossen of andere houtopstanden, welke
bedrijfsmatig in ondernemingen waarin de bosbouw of de houtteelt wordt
uitgeoefend, plegen te worden verricht.
Het Bosschap is gevestigd te Zeist.

Artikel 14
Artikel 124 van de Wet op de bedrijfsorganisatie biedt de mogelijkheid om aan heffingsplichtigen, die lid zijn van een ondernemersorganisatie, een &eh* op de heffing toe te staan
(de zogenaamde Schilthuis- of georganiseerdenaftrek).
Voor de aftrek kamen in ieder geval in aanmerking de leden van de organisaties die in het
bestuur van het Bosschap zijn vertegenwoordigd, te weten de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren en de Algemene Vereniging Inlands Hout.
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De filosofie achter de georganiseerdenaftrek is, dat het binnen het georganiseerde deel van
het bedrijfsleven in het kader van die brancheoverstijgende belangenbehartiging expertise
opbouwt, beleidsvoorbereidend werk verricht, draagvlak organiseert en menskracht inzet,
gefinancierd uit vrijwillig opgebrachte contributiegelden. De niet georganiseerde
ondernemers profiteren daarvan mee, zodat het alleszins gerechtvaardigd is dat de
georganiseerden een korting krijgen op de verplichte heffing.
Artikel 16
Op grond van artikel 127, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, kan de voorzitter
van het Bosschap het verschuldigde bedrag van de heffing, verhoogd met de op de
invordering vallende kosten, bij dwangbevel invorderen. Het bedrag kan bij parate executie
worden ingevorderd, dat wil zeggen dat er geen tussenkomst van de rechter is vereist.
Voordat met de invordering kan worden begonnen, moet de ondernemer schriftelijk zijn
aangemaand om het verschuldigde bedrag binnen een in de aanmaning gestelde termijn van
ten minste tien dagen te betalen. In de aanmaning moet worden vermeld dat als niet binnen
de termijn wordt betaald, overeenkomstig het eerste lid van artikel 127 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie zal worden ingevorderd.
De procedure tot invordering van een aan een ondernemer opgelegde heffing, als bedoeld in
artikel 127 van de Wet op de bedrijfsorganisatie wordt niet gestart, zolang:
a. tegen de beschikking waarbij de heffing is opgelegd nog bezwaar of beroep open staat;
b. op een tegen een heffing ingesteld bezwaar of beroep nog niet onherroepelijk is beslist.
Zeist,
voorzitter
secretaris

Ontwerp-Verordening Bosschup inzake Hefing Subsidies en Bijdragen 2003

VERORDENING van het bestuur van het Bosschap tot het opleggen van heffingen.

HET BESTUUR van het Bosschap, gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie en artikel 12 van de Instellingsverordening Bosschap, besluit vast te
stellen de navolgende
VERORDENING
artikel 1
In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 3 van de
Instellingsverordening Bosschap.
artikel 2
Onder beboste oppervlakte worden in deze verordening verstaan:
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a.
b.
C.

d.

terreinen tot bos beplant edof bezaaid;
(kaal)kapvlakte(n), ten aanzien waarvan een
publiekrechtelijke herplantplicht bestaat;
hakhout;
kwekerijen voor bosplantsoen,
uitgezonderd handelskwekerijen.

Onder hakhout zijn niet begrepen wallen smaller dan 3 meter.
artikel 3
Onder rijbeplanthg(en) worden in deze verordening verstaan:
beplanting(en) zich bevindende langs de perceelgrenzen, wegen en dijken en bestaande uit de
boomsoorten populier (behalve Italiaanse populier en knotpopulier) edof wilg (behalve
knotwilg) en uit overige boomsoorten.
Onder overige boomsoorten worden uitsluitend verstaan:
inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk.
artikel 4
Onder omzet wordt in deze verordening verstaan:
het totaalbedrag dat door een bosbouwambachtonderneming in een kalenderjaar in rekening is
gebracht aan bosbouwondernemingen en rondhouthandelsbedrijven wegens uitvoering van
werkzaamheden met betrekking tot bossen eníof andere houtopstanden en andere dienstverlening, de bijlevering van materialen, spuitmiddelen e.d. daaronder begrepen, exclusief
B.T.W., met dien verstande, dat genoemd totaalbedrag door bosbouwambachtondernemingen
die hout op stam en/ of in het bos liggend hout kopen en de daaraan in het bos te verrichten
werkzaamheden zelf uitvoeren dient te worden verhoogd met een bedrag dat wordt verkregen
door het aantal m3 te vermenigvuldigen met 11 3 .
artikel 5
Onder heffmgsplichtige wordt in deze verordening verstaan:
degene, die krachtens het bepaalde in deze verordening heffing is verschuldigd.
artikel 6
1. Aan degenen, die op 1 januari 2003 een onderneming drijven waarin de bosbouw edof
de houtteelt wordt uitgeoefend, wordt een heffing opgelegd, voorzover:
a. de beboste oppervlakte 5 ha of meer bedraagt;
b. het aantal bomen in rijbeplanting(en) 1O00 of meer is;
c. de beboste oppervlakte en de rijbeplanting(en), omgerekend in beboste oppervlakte
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, tezamen 5 ha of meer bedragen.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt aan degenen, die op 1 januari 2003 een
bosbouwonderneming drijven, waarvan de beboste oppervlakte en de rijbeplantingen,
omgerekend in beboste oppervlakte overeenkomstig artikel 8, tezamen minder dan 5 ha
bedragen, een heffing opgelegd, indien tot die onderneming tenminste 1 ha beboste
oppervlakte behoort, ten aanzien w m a n op grond van de "Beschikking vrijstelling
meldings- en herplantplicht", vrijstelling is verleend van de herplantplicht.
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artikel 7
De heffing als bedoeld in artikel 6 geschiedt naar beboste oppervlakte(n) edof rijbeplanting(en).
,

artikel 8
1. Aan degenen, die een onderneming drijven waarin de bosbouw edof houtteelt wordt
uitgeoefend, wordt een heffing opgelegd van E O, 1O per ha.
2.

Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden wegen edof
brandstroken, voorzover deze niet breder zijn dan zes meter, tot de beboste oppervlakte
gerekend.

3.

Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden rijbeplanting(en)
langs wegen edof brandstroken voorzover deze breder zijn dan zes meter en lopen
binnen of langs een beboste oppervlakte, tot die beboste oppervlakte gerekend, indien de
rijbeplanting(en) tot dezelfde onderneming behoort (behoren).

4.

Voor de berekening van heffingen worden oppervlakten van een halve hectare en minder
naar beneden afgerond en oppervlakten van meer dan een halve hectare naar boven
afgerond. Het bepaalde in dit lid is ook van toepassing op rijbeplantingen, omgerekend in
beboste oppervlakte, met dien verstande, dat 200 bomen geacht worden gelijk te zijn aan
1 ha beboste oppervlakte. Indien het aantal minder dan 200 bedraagt, wordt dat aantal
geacht gelijk te zijn aan een evenredig deel van 1 ha.

artikel 9
1. De heffingen voor ondernemingen waarin de bosbouw edof de houtteelt wordt
uitgeoefend worden berekend over het gehele jaar naar de toestand op 1 januari 2003.
2. Het bestuur kan terzake nadere voorschriften geven.
artikel. 10
Rijbeplantingen van gemeenten, die zijn gelegen binnen de bebouwde kom, zoals deze
volgens de Bouwverordening is vastgesteld, zijn vrijgesteld van heffing.
artikel 11
1. Degene, die op 1 januari 2003 een bosbouwambachtonderneming drijft, is verplicht vóór
1 juli 2003 op een daartoe verstrekt formulier opgave te doen van de in 2002 behaalde
omzet, als bedoeld in artikel 4.

2. Degene, die op 1 januari 2003 een bosbouwambachtonderneming drijft, wordt een
heffing opgelegd voorzover de behaalde omzet als bedoeld in artikel 4 in 2002
€ 11.345,-- of meer bedroeg.
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3.

De heffing bedoeld in lid 2 bedraagt:
11.345,- of meer,
a. bij een omzet van
doch minder dan e
45.380,-

€

3,65

b. bij een omzet van
doch minder dan

€

7,25

e

45.380,- of meer,
113.445,-

c. bij een omzet van e 113.445,-of meer,
doch minder dan 42 226.890,d. bij een omzet van

e

€ 10,90

doch minder dan

226.890,- of meer,
453.780,--

€ 14,50

e. bij een omzet van

453.780,-- of meer

€ 18,15

artikel 12
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt gebruik gemaakt van de gegevens,
verstrekt krachtens de Registratieverordening Bosschap 1954, de Registratieverordening
Bosschap 1957, de Registratieverordening Bosschap 1990, de Registratieverordening
Bosschap 1998, de Registratieverordening Bosschap 2002 en de opgave van de behaalde
omzet als bedoeld in artikel 11, lid 1.

2.

Indien deze gegevens niet voorhanden zijn, wordt de hefling ambtshalve door de
secretaris namens het bestuur vastgesteld.

artikel 13
1. Aan de ondernemer die lid of indirect lid is van:
a. de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
b. de Algemene Vereniging Inlands Hout
en over het jaar 2002 de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan
van 50% van de contributie op het totaal van de algemene heffing Bosschap 2003 en de
heffing dienst subsidies en bijdragen 2003. De aftrek wordt slechts verleend indien uit
door genoemde organisaties verstrekte opgaven blijkt dat de contributie over het
voorafgaande jaar is betaald.
2.

Onder indirecte leden worden in dit verband verstaan leden van een branche- of
regionale/locale organisatie, die is aangesloten bij een in het eerste lid, onder a of b
genoemde koepelorganisatie.

3.

Andere ondernemersorganisaties kunnen ten behoeve van hun leden een verzoek bij het
dagelijks bestuur van het Bosschap indienen om eveneens te worden toegelaten tot de
aftrekregeling als bedoeld in het eerste lid.

4.

Toegelaten wordt een organisatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid;
b. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheden kan uitstrekken tot ten
minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichrtam een taak
heeft te vervullen;
c. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot
en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
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tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het
gewogen aantal niet onbetekenend is,
e. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg,het verrichten van studies of diensten die ook buiten die
groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de
overheid, en
f. . haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
organisaties, landelijk ontplooit.
d.

artikel 14
1. De oplegging van de heffing geschiedt door of namens het bestuur door middel van
toezending of uitreiking aan de in artikel 5 bedoelde personen van een gedagtekende
heffingsaamlag.

2.

De heffingsaamlag moet bevatten:
de naam en de woonplaats van de heffingsplichtige;
een specificatie van het bedrag der heffing;
het totaal van de heffing;
in de daarvoor in aanmerking komende gevallen het in artikel 13 bedoelde bedrag van
de aftrek;
e. het totaal van de aanslag.

a.
b.
c.
d.

artikel 15
1. De betaling moet geschieden binnen een maand na de dagtekening van de heffingsaanslag.
2.

De hefhgsaanslag vermeldt het in lid 1 bedoelde betalingstijdstip en bevat informatie
over de wijze van betaling.

artikel 16
De verordening wordt aangehaald als:
"Verordening Bosschap inzake Heffing Subsidies en Bijdragen 2003"
artikel 17
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003 en wordt afgekondigd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zeist,
voorzitter
secretaris
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alpemeen
Uit de heffing inzake Subsidies en Bijdragen worden door het Bosschap de subsidies en
bijdragen gefinancierd die worden verstrekt op het gebied van onderzoek, voorlichting en
opleiding in het algemeen belang van de bosbouwsector, De maatregelen dragen bij aan de
verdere ontwikkeling van deze sector en kunnen bezwaarlijk door de individuele bedrijven
worden ge*ïnitieerd en gefinancierd. Resultaten van ondersteunde activiteiten worden
gepubliceerd in de daarvoor in aanmerking komende vakbladen edof worden op verzoek van
belangstellenden beschikbaar gesteld; alle belangstellenden kunnen dan ook van de resultaten
profiteren.
Subsidiering of het toekennen van bijdragen zonder dat daaraan een algemeen belang kan
worden toegekend wordt niet als een Bosschapstaak gezien.
Voorts verdient hier opmerking dat alle activiteiten zijn c.q. worden beoordeeld aan de hand
van de zgn. PBO-toets (is er sprake van een gemeenschappelijk belang, is er sprake van een
complementaire activiteit, dus aanvullend edof versterkend, en voorziet de activiteit in een
duidelijke behoefte, dus vraaggestuurde?).
Financiering van deze activiteiten uit publieke middelen acht het bestuur nodig omdat het
(mede) om een collectief belang van de bosbouw gaat waaraan alle bedrijfstakgenoten
zouden behoren bij te dragen. Door van alle ondernemers een bijdrage te vragen kunnen de
financiële lasten per onderneming relatief laag gehouden worden.
Financiering langs privaatrechtelijke weg acht het bestuur hier niet aan de orde, gelet op het
algemeng en gemeenschappelijke belang. Bovendien zal financiering langs die weg niet tot
het gewenste resultaat leiden.
De heffingen
De heffing bedraagt voor de boseigenaren e 0,10 Per ha , tefijl de krkven Van de heffing
van bosbouwmbachtondernemingen resp. e 3,6% 7,25, 10,90, 14,50, en 1&15 per
omzetklasse bedragen.
De opbrengst van de heffing wordt voor het jaar 2003 begroot op e 29.495 De hefing is in de
begroting opgenomen onder de hoofdfúnctie bestuur.
De heffing k a k e Subsidies en Bijdragen en de daaruit gefinancierde activiteiten zijn door de
Europese Comissie goedgekeurd bij beschikking van 28 februari 2000 (steunmaatregel nr N
754/00).
artikelsgewijs
Artikel 1

1.
2.

3.

Er is een bedrijfschap voor de bosbouw en de houtteelt, genaamd Bosschap.
Het Bosschap is ingesteld voor:
ondernemingen waarin de bosbouw wordt uitgeoefend;
ondernemingen waarin de houtteelt wordt uitgeoefend;
bosbouwambachtondernemingen, zijnde ondernemingen die tegen betaling
werkzaamheden verrichten in bossen of andere houtopstanden, welke
bedrijfsmatig in ondernemingen waarin de bosbouw of de houtteelt wordt
uitgeoefend, plegen te worden verricht.
Het Bosschap is gevestigd te Zeist.
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Artikel 13
Artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie biedt de mogelijkheid om aan heffngsplichtigen, die lid zijn van een ondernemersorganisatie, een aftrek op de heffing toe te staan
(de zogenaamde Schilthuis- of georganiseerdenaftrek).
Voor de a€trek komen in ieder geval in aanmerking de leden van de organisaties die in het
bestuur van het Bosschap zijn vertegenwoordigd, te weten de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren en de Algemene Vereniging Inlands Hout.
De filosofie achter de georganiseerdenaftrek is, dat het binnen het georganiseerde deel van
het bedrijfsleven in het kader van die brancheoverstijgende belangenbehartiging expertise
opbouwt, beleidsvoorbereidend werk verricht, draagvlak organiseert en menskracht inzet,
gefinancierd uit vrijwillig opgebrachte contributiegelden. De niet georganiseerde
ondernemers profiteren daarvan mee, zodat het alleszins gerechtvaardigd is dat de
georganiseerden een korting krijgen op de verplichte heffing.

Artikel 15
Op grond van artikel 127, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, kan de voorzitter
van het Bosschap het verschuldigde bedrag van de heffing, verhoogd met de op de
invordering vallende kosten, bij dwangbevel invorderen. Het bedrag kan bij parate executie
worden ingevorderd, dat wil zeggen dat er geen tussenkomst van de rechter is vereist.
Voordat met de invordering kan worden begonnen, moet de ondernemer schriftelijk zijn
aangemaand om het verschuldigde bedrag binnen een in de aanmaning gestelde termijn van
ten minste tien dagen te betalen. In de aanmaning moet worden vermeld dat als niet binnen
de termijn wordt betaald, overeenkomstig het eerste lid van artikel 127 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie zal worden ingevorderd.
De procedure tot invordering van een aan een ondernemer opgelegde heffing, als bedoeld in
artikel 127 van de Wet op de bedrijfsorganisatie wordt niet gestart, zolang:
a. tegen de beschikking waarbij de heffing is opgelegd nog bezwaar of beroep open staat;
b. op een tegen een heffing ingesteld bezwaar of beroep nog niet onherroepelijk is beslist.
Zeist,
voorzitter
secretaris
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Verorden ingenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRLTFSLICHAMEN
Productschap Diervoeder

PD V 12

Wijziging i Verordening PDVJ;nanci~ring;rhe~~g.
jaw 2002
Verordening van het Productschap Diervoeder van 20 maart 2002, houdende regels ter zake
van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen
heffing voor het jaar 2002 (Wijziging I verordening PDV financieringsheffing jaar 2002).
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de
artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:

De Verordening PDV financieringsheffingjaar 2002 wordt ais volgt gewijzigd:
In artikel 5 wordt de volzin “Het heffingensysteem en de bedragen worden door het bestuur OP
een nader te bepalen tijdstip vastgesteld.” vervangen door:
De heffing bedraagt: 91O euro per bedrijf.

Den Haag, 20 maart 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 8
augustus 2002

TOELICHTING

In de Verordening PDV financieringsheffingjaar 2002 was de heffing voor d e ondernemer die
toevoegingsmiddelenenlof bijzondere stikstofhoudende producten produceert of in de handel
brengt nog niet vastgesteld, aangezien er nog geen afstemming met de betreffende sector
was geweest voor de bestuursvergadering van november 2001. Inmiddels zijn de
voorgestelde heffingsbedragen besproken en heeft het bestuur met onderhavige
wijzigingsverordening deze bedragen vastgesteld. De opbrengst van de heffing is in het
bijzonder bedoeld voor de kosten van het secretariaat voor de helpdeskfunctie omtrent
toevoegingsmiddelen voor de diervoedersector.
Den Haag, 20 maart 2002

J .H.M.‘Kienhuis
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
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PDV 13

Wijziging I Verordening PDV retributies diervoedersjaar 2002

Verordening van het Productschap Diervoeder van 20 maart 2002, houdende regels ter zake van
de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen retributie
ten behoeve van erkenningen en certificaten voor het jaar 2002 (Wijziging I Verordening PDV
retributies dienroders jaar 2002).
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 95 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 9
van de InstellingsverordeningAkkerbouwproductschappen I997;
Besluit:
Artikel I
De Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2002 wordt als volgt gewijzigd:

A
In bijlage I wordt de volgende retributie opgenomen:
handel toevoegingsmiddelen
bedrag

totale jaaromzet in tonnen product

636 euro
972 euro
1.306 euro
1.643 euro
1.982 euro

5.000
> 5.000 7.500
> 7.500 15.000
> 15.000 25.000
> 25.000

productie toevoegingsmiddelen

bedrag

totale jaaromzet in product

1.694 euro
2.265 euro
2.830 euro
3.396 euro
3.963 euro

5.000
> 5.000 < 7.500
> 7.500 < 15.000
> 15.000 25.000
> 25.000
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B
In bijlage fI wordt de volgende retributie opgenomen:
Erkenning bereiding en verkeer toevoegingsmiddelenlbijzondere stikstofhoudende
producten

bedrag

totale jaaromzet in tonnen product

561 euro
844 euro
1.I24eurq
I.407euro
1.692euro

c 5.000
> 5.000 7.500
> 7.500< 15.000
> 15.000< 25.000
> 25.000

Den Haag, 20 maart 2002
J.H.M. Kienhuis
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 8
augustus 2002

TOELICHTING

In de Verordening PDV retributies diervoeders jaar 2002 was de retributie voor de erkenning
bereiding en verkeer toevoegingsrniddelen/bijzondere stikstofhoudende producten (ingevolge
artikel 8 ) nog niet vastgesteld, aangezien er nog geen afstemming met de betreffende sector
was geweest voor de bestuursvergadering van november 2001. Inmiddels zijn de voorgestelde
retributiebedragen besproken en heeft het bestuur met onderhavige wijzigingsverordening deze
bedragen vastgesteld (onderdeel 6).
In onderdeel A wordt een retributie voor de GMP-erkenning toevoegingsmiddelen vastgesteld.
Deze erkenning is met wijziging II van Verordening PDV erkenningsregeling GMP
diervoedersector 2000 geïntroduceerd.
Den Haag, 20 maart 2002

J.H.M. Kienhuis
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
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