PBO-blad

SociaalEconomische
Raad

M e d e d e l i n g e n b l a d e n Ve r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e

Inhoudsopgave
jaargang 52 11 oktober 2002 nummer 60

Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Diervoeder
Productschap voor Zuivel

2
2
32

Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN

Productschap Diervoeder
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,
Stadhoudersplantsoen 12 te Den Haag, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar
verkrijgbaar is.
De behandeling van de ontwerpbegroting vindt plaats in de openbare vergadering van
13 november 2002.

Ontwerp-Heffingsverordening PDV kwaliteitscontrole vleeskalversector jaar 2003
Verordening van het Productschap Diervoeder van . november 2002 houdende vaststelling
bestemmingsheffing ten behoeve van de kwaliteitscontrole vleeskalversector voor het jaar 2003
(heffingsverordening PDV fondsen kwaliteitscontrole vleeskalversector jaar 2003)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft, gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en
vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 9 van de Instellingsverordening
Akkerbouwproductschappen 1997, op … 2002 de volgende verordening vastgesteld.
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

productschap

b.

voorzitter onderscheidenlijk secretaris

: Productschap Diervoeder;

: voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het
productschap;

c.

ondernemer

: natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het productschap is ingesteld;

d.

kunstmelkvoeders

: mengvoeders die in droge staat of na oplossing in een
bepaalde hoeveelheid vloeistof kunnen dienen voor de
voeding van jonge dieren in aanvulling op of in plaats
van de postcolostrale melk of voor de voeding van
vleeskalveren.

Artikel 2
1.

De ondernemer is voor het jaar 2003 verplicht aan het productschap een heffing te betalen
van € 2,30 per 1.000 kg bereide kunstmelkvoeders voor vleeskalveren.
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2.

De heffing is bestemd voor het Fonds Kwaliteitsgarantie vleeskalverensector, bedoeld in de
Verordening Vvr fonds kwaliteitsgarantie vleeskalverensector 1990.

Artikel 3
1.

De ondernemer die ingevolge artikel 2 heffingsplichtig is, is verplicht binnen 4 weken na
afloop van ieder kwartaal door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het
productschap de voor de vaststelling van de heffing benodigde gegevens te verstrekken. De
Verordening Algemene Bepalingen Vvr 1980 is van toepassing.

2.

De ondernemer is eveneens verplicht het opgavenformulier in te dienen, indien hij in het
betreffende kwartaal geen kunstmelkvoeders voor vleeskalveren heeft geproduceerd.

3.

De ondernemer, die gedurende een kalenderjaar geen kunstmelkvoeders voor vleeskal
veren heeft geproduceerd, dient jaarlijks een daaromtrent informatieve verklaring in te
dienen bij het productschap.

4.

Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant
afgegeven verklaring te overleggen.

5.

De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de Interne accountantsdienst
van het Hoofdproductschap Akkerbouw ter controle van de in het eerste lid bedoelde opgave.

Artikel 4
1.

Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele
gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 3.

2.

Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan ?
1000 aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur beslissen om
in afwijking van artikel 3, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van de
heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken

Artikel 5
1.

Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 3 niet, niet tijdig of naar het oordeel
van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris namens het bestuur bevoegd de
verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

2.

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

Artikel 6
1.

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op
de achtste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn
gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

2.

Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de ingevolge deze verordening
verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te
nemen.
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Artikel 7
Het productschap kan verrekening van bedragen kleiner dan € 50 achterwege laten.
Artikel 8
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 6 gestelde termijn heeft betaald,
kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127,
tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003,
treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met uitzondering van de toepassing
van de Verordening Algemene Bepalingen Vvr 1980.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening PDV kwaliteitscontrole
vleeskalversector jaar 2003.
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
Productschap
Het Productschap Diervoeder is ingesteld voor en door de verticale diervoederkolom
(voedermiddelenproducent, importeur, diervoederproducent en –handelaar en veehouder). Het
productschap levert als publiekrechtelijk orgaan door middel van regelgeving en bestuur een
bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de ondernemingen in de
diervoedersector en de daarin werkzame personen.
Het productschap fungeert daarbij als samenwerkingsverband voor de verschillende
branches/geledingen in de diervoederkolom en voor werkgevers- en werknemers-organisaties.
Het schap vervult ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol en ontplooit alleen activiteiten op sectorniveau waartoe deze organisaties op
eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn.
Tot de kerntaken van het productschap behoren:
• stimulering van onderzoek door (mede) financiering onderzoek op het gebied van
veevoeding, milieu, vleeskalveren en sociale aspecten
• regelgeving ten behoeve van één of meer deelsectoren, welke bindend zijn voor alle
betreffende ondernemingen, dan wel het uitvaardigen van regelingen waaraan
ondernemingen op vrijwillige basis kunnen participeren; het gaat hier veelal om het
waarborgen van de veiligheid van mens, dier en milieu en het verhogen van het
kwaliteitsimago van de diervoedersector, waarbij tevens ondersteunende activiteiten worden
uitgevoerd.
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•
•
•
•
•

ondersteuning van bedrijven m.b.t. kwaliteitsborging
advisering en implementatie van Europese regelgeving
uniformering en standaardisering van de voederwaarde van voedermiddelen
scholing voor werknemers
voorlichting

Voornoemde taken en de daaruit voortvloeiende activiteiten dienen onder publiekrechtelijk
kader te geschieden aangezien de daaruit voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd
kunnen worden indien een sectorale aanpak gerealiseerd wordt. Vaak zullen er aspecten zijn die
behartiging door brancheorganisaties te boven gaan of waarbij meer groeperingen in de gehele
sector betrokken zijn. De diervoedersector kenmerkt zich door vele kleine en een aantal grote
ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf deze activiteiten uit te
(laten) voeren.

Doelstelling van de heffing
Met deze verordening wordt de heffing ten behoeve van het Fonds kwaliteitsgarantie
vleeskalversector voor het jaar 2003 vastgesteld.
Vanuit dit fonds wordt bijgedragen aan de bekostiging van het (laten) uitoefenen van toezicht
op de naleving van voorschriften met betrekking tot de kwaliteit van kalvervoeders en
kalfsvlees en andere werkzaamheden ter bevordering van de garantie van de kwaliteit van
kalfsvlees.

De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het productschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen in de
diervoedersector. Alle ondernemingen in de vleeskalversector dragen door de heffing bij aan
het voornoemde fonds. Zo wordt voorkomen dat bedrijven wel profiteren van de activiteiten,
maar niet hieraan meebetalen.

De afweging van private alternatieven
De diervoedersector kenmerkt zich door vele kleine en een aantal grote ondernemers. Omdat de
ondernemingen in de sector niet ieder voor zich het belang dat met de onderhavige heffing
wordt nagestreefd, kunnen behartigen is gekozen voor een collectieve benadering. Het
productschap vervult ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol en ontplooit alleen activiteiten op sectorniveau waartoe deze organisaties op
eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. Slechts met een publieke heffing zijn de beoogde,
door de maatschappij en de sector gewenste, doelen bereikbaar, zoals bijvoorbeeld het
garanderen van de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders.
Het optreden van het productschap bevoordeelt geen belangen van individuele ondernemingen.
De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Het gaat hier om een bestemmingsheffingsverordening waarbij uitvoerings- en
handhavingsaspecten geheel voor rekening van het productschap komen. Er wordt geen last
gelegd op andere overheden.

Structuur van de heffing
In artikel 2 wordt het heffingsbedrag vastgesteld. De heffing wordt berekend over de productie
van kunstmelkvoeders voor vleeskalveren.
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De onderbouwing van de gekozen structuur
Door de heffing te relateren aan de omvang van de productie wordt een evenredige belasting
gegarandeerd.
Deze heffing is eenvoudig vast te stellen, de gegevens worden door middel van een opgavenformulier verstrekt.
De heffing is gelijk gebleven ten opzichte van het vorig jaar.
Werking naar alle bedrijfsgenoten
De heffing wordt gelegd bij alle ondernemingen in de betreffende (deel)sector. Degenen die de
lasten dragen kunnen steeds profiteren van de vanuit het fonds gefinancierde activiteiten.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De totale opbrengst van de heffing is voor 2003 geraamd op € 2.800.000,- zoals dat staat
vermeld in hoofdstuk H. van de begroting 2003.
Algemeen belang van de activiteit
De doelstelling van de heffing is het laten uitoefenen van toezicht op de naleving van
voorschriften met betrekking tot de kwaliteit van kalvervoeders en kalfsvlees, alsmede andere
werkzaamheden ter bevordering van de garantie van de kwaliteit van kalfsvlees.
De handhaving en verbetering van de kwaliteit van het kalfsvlees zijn in het belang van de
burger en de consument.
Sectoraal belang van de activiteit
De handhaving en verbetering van de kwaliteit van kalfvlees is, met name nu de
diervoedersector veel negatieve publiciteit heeft te verduren, in het belang van de individuele
ondernemer en derhalve in het belang van de sector als geheel.
Verhouding internationaal recht
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op de vleeskalversector in Nederland. De Europese
Commissie heeft bij besluit van 7 augustus 1992 kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben
tegen de toepassing van onderhavige steunmaatregel (nr. N 308/91).
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de secretaris gemandateerd om de ondernemer te belasten met een ambtshalve
heffing indien die ondernemer in strijd met de voorschriften in gebreke blijft de benodigde
gegevens in te dienen.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De strafbepalingen zijn van terugwerkende kracht uitgezonderd op grond van
artikel 16 van de Grondwet.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp-Verordening PDV financieringsheffing jaar 2003
Verordening van het Productschap Diervoeder van … 2002, houdende regels ter zake van de aan
de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het
jaar 2003 (Verordening PDV financieringsheffing jaar 2003).
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen
5, 9 en 10 van de Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997;
Besluit:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap
secretaris
ondernemer

:
:
:

Productschap Diervoeder;
secretaris van het productschap;
natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming
drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
dieren, behorend tot soorten die normaal door de mens
worden gevoederd, gehouden en gegeten (inclusief
pelsdieren);
mengsels van voedermiddelen, met of zonder
toevoegingsmiddelen, bestemd voor vervoedering in de
vorm van volledige diervoeders of aanvullende
diervoeders;
producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in
natuurlijke staat, vers of verduurzaamd en de afgeleide
producten van hun industriële verwerking, alsmede
organische of anorganische stoffen, met of zonder
toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt
voor vervoedering, hetzij als zodanig, hetzij na
bewerking, voor de bereiding van mengvoeders dan
wel als dragers in voormengsels;
mengvoeders die in droge staat of na oplossing in een
bepaalde hoeveelheid vloeistof kunnen dienen voor de
voeding van jonge dieren in aanvulling op of in plaats
van de postcolostrale melk of voor de voeding van
vleeskalveren;
diervoeders, in de vorm van voedermiddelen of van
mengvoeders, kennelijk als zodanig bestemd voor de
voeding van honden en katten;
huisdiervoeders met een vochtgehalte van 14% of
minder;

landbouwhuisdieren

:

mengvoeders

:

voedermiddelen

:

kunstmelkvoeders

:

huisdiervoeders

:

droge voeders

:

half-vochtige-voeders
(semi-moist)

:

huisdiervoeders met een vochtgehalte van meer dan
14% en minder dan 60%;

vochtige voeders
(moist)

:

vochtrijke voedermiddelen

:

huisdiervoeders met een vochtgehalte van 60% of
meer;
voedermiddelen met een vochtgehalte van meer dan
15%;
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droge voedermiddelen

:

handelaar in voedermiddelen

:

toevoegingsmiddelen

:

voedermiddelen met een vochtgehalte van 15% en
minder;
de ondernemer die voedermiddelen in het verkeer
brengt, verkoopt of aflevert voor zover deze niet door
hemzelf zijn geproduceerd.
stoffen of preparaten die in diervoeding worden
gebruikt teneinde:
de eigenschappen van de diervoeders voor dieren
of van de dierlijke producten gunstig te beïnvloeden, of
te voldoen aan de voedingsbehoeften van de
dieren, of de dierlijke productie te verbeteren, door in te
werken op de maag- en darmflora of op de
verteerbaarheid van de diervoeders, of
aan de voeding elementen toe te voegen die het
makkelijker maken om bijzondere voedingsdoelen te
bereiken of tegemoet te komen aan specifieke tijdelijke
behoeften inzake voeding bij de dieren, of
door dierlijke uitwerpselen veroorzaakte hinder
te voorkomen of te beperken, of de leefomgeving van
de dieren te verbeteren;

§ 2 Heffingen
Artikel 2
1.

De handelaar in voedermiddelen is verplicht aan het productschap een heffing te betalen over
de aflevering van de voedermiddelen in het binnenland, bedoeld in bijlage I.
De heffing betreft de voedermiddelen die rechtstreeks dan wel indirect via de tussenhandel
worden afgeleverd aan veehouderijbedrijven en bedraagt voor:
a. droge voedermiddelen
: € 0,35 per 1.000 kg product
b. vochtrijke voedermiddelen
: € 0,40 per 1.000 kg droge stof.

2.

Op het in het eerste lid verschuldigde bedrag wordt in mindering gebracht het heffingsbedrag
dat ten genoegen van het productschap aantoonbaar over de betrokken producten reeds eerder
aan het productschap is afgedragen.

Artikel 3
1. De producent van gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders (met
15% vocht of minder) als bedoeld in bijlage I, is verplicht over de zelf geproduceerde en
in het binnenland afgeleverde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen
van € 0,28 per 1.000 kg product. De hoeveelheid die ten genoegen van het productschap
aantoonbaar aan bereiders van mengvoeders wordt afgeleverd, is van deze heffing
vrijgesteld.
2. De producent van vochtrijke voedermiddelen als bedoeld in bijlage I is verplicht over de
zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid aan het productschap
een heffing te betalen van €0,32 per 1.000 kg droge stof.
3. De ondernemer, die gedurende een kalenderjaar geen producten bereid genoemd in de
leden 1 en 2 van dit artikel, dient jaarlijks een daaromtrent informatieve verklaring in te
dienen.
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4. Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant
afgegeven verklaring te overleggen.

Artikel 4
1.

De ondernemer die mengvoeders voor landbouwhuisdieren met uitzondering van
kunstmelkvoeders voor kalveren produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde en in het
binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen van € 0,30
per 1.000 kg.

2.

De ondernemer die concentraten of voormengsels produceert, is verplicht over de zelf
geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een
heffing te betalen van € 0,28 per 1000 kg.

3.

De ondernemer die kunstmelkvoeders voor vleeskalveren produceert, is verplicht over de zelf
geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een
heffing te betalen van € 0,15 per 1.000 kg.

4.

De ondernemer die kunstmelkvoeders voor overige kalveren produceert, is verplicht over de
zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een
heffing te betalen van € 0,28 per 1.000 kg.

5.

De ondernemer die huisdiervoeders produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde en in
het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen, welke
bedraagt:
- voor droge voeders: € 0,25 per 1.000 kg;
- voor halfvochtige voeders (semi-moist): € 0,25 per 1.000 kg vermenigvuldigd met de
omrekeningsfactor 0,74;
- voor vochtige voeders (moist): € 0,25 per 1000 kg vermenigvuldigd met de
omrekeningsfactor 0,23.

6.

De ondernemer die mengvoeders voor landbouwhuisdieren produceert, is verplicht over de in
het binnenland afgeleverde hoeveelheid droge voedermiddelen als bedoeld in bijlage I, aan
het productschap een heffing te betalen van € 0,35 per 1.000 kg product.

Artikel 5
De ondernemer die toevoegingsmiddelen en/of bijzondere stikstofhoudende producten produceert
of in de handel brengt, is verplicht aan het productschap een heffing te betalen. De heffing
bedraagt € 910 per onderneming.
Artikel 6
De heffingen bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 zijn bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van
het productschap, de door of vanwege het productschap uitgevoerde controles en voor de aan het
Hoofdproductschap Akkerbouw en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten te verlenen
bijdrage, overeenkomstig in de in bijlage II weergegeven verdeling.
Artikel 7
1.

De ondernemer is verplicht binnen 2 maanden na afloop van ieder kwartaal door middel van
een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap de voor de vaststelling van de
heffing bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 benodigde gegevens te verstrekken. De
verordening Algemene bepalingen Vvr 1980 is hierbij van toepassing.
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2.

De ondernemer bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 is eveneens verplicht het opgavenformulier in te dienen, indien hij in het betrokken kwartaal geen mengvoeders, huisdiervoeders
of voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel verhandeld.

3.

De ondernemer die gedurende een kalenderjaar geen mengvoeders, huisdiervoeders of
voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel heeft verhandeld, dient jaarlijks in januari van
het daaropvolgende jaar een daaromtrent informatieve verklaring in te dienen bij het
productschap. Deze verklaring wordt tevens gebruikt als aanname voor het lopende jaar,
zodat de opgaven ingevolge het eerste lid niet behoeven te worden gedaan.

4.

Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant
afgegeven verklaring te overleggen.

5.

De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen ter controle van de in dit artikel
bedoelde gegevens door of vanwege het productschap.

Artikel 8
1.

Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele
gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 7.

2.

Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan €
1.000,- aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur beslissen
om in afwijking van artikel 7, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van
de heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken.

Artikel 9
1.

Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid niet, niet tijdig of naar het
oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het
bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal ambtshalve bij aanslag vast te
stellen.

2.

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

Artikel 10
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op de
achtste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn
gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
Artikel 11
Het productschap kan verrekening van bedragen kleiner dan € 50 achterwege laten.
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Artikel 12
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 10 gestelde termijn heeft betaald,
kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden
gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge
de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
§ 3 Slotbepalingen
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003,
treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met uitzondering van in de
toepassing van de Verordening Algemene bepalingen Vvr 1980.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV financieringsheffing jaar 2003.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Bijlage I
VOEDERMIDDELEN WAAROP DE REGELING VAN TOEPASSING IS

A. Handel in droge voedermiddelen (15% of minder vocht)
Omschrijving

GN-code

produkten, bestemd voor diervoederdoeleinden
en afkomstig van:
-

graan- (incl. rijst-)verwerkende ind.

ex 2302 10, 2302 20, 2302 30
2302 40, 2303 10 19 en ex
2303 10 90
2306 90 91,
ex 2309 90 31, 2309 90 41 en
2309 90 51

(v.w.b. produkten, afkomstig van de Ned. graanzetmeelindustrie zijn heffingplichtig,
produkten van de volgende GN-codes:
2302 10 10
2302 30 10
2303 10 19
2303 10 90
2306 90 91)
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-

maalderijen en pellerijen van peulvr.
aardappelzetmeelfabrieken
overige aardappelverwerkende industrie
suikerindustrieën
bierbrouwerijen
verwerking van oliehoudende zaden,
vruchten en kiemen
industriële bakkerijen
gist-producerende industrie
groenvoederdrogerijen

ex 2302 50 50
ex 2303 10 90
ex 2308 90 90
ex 2303 20 en 2309 90 91
ex 2303 30 00
ex 2304, 2305 en 2306
ex 2302 90 90
ex 2308 90 90
214 10 00 en ex 1214 90 91 en
ex 1214 90 99

Voorts:
peulvruchten, al dan niet gebroken
of gemalen
melen en pellets van natuurlijk
(zon-)gedroogde groenvoeders

ex 1713 en 1209 29 50
1214 10 00, ex 1214 90 91 en
ex 1214 90 99

B. Handel in vochtrijke voedermiddelen (meer dan 15% vocht)
Omschrijving

GN-code

Produkten, bestemd voor diervoederdoeleinden
en afkomstig van:
-

-

graan- (incl. rijst-)verwerkende ind.
(maisglutenvoer en afval van tarwezetmeelfabrieken)
aardappelzetmeelfabrieken
overige aardappelverwerkende industrie
suikerindustrieën
bierbrouwerijen
distilleerderijen
alcoholfabrieken
gist-producerende industrie
branderijen
vruchtesappenindustrie
industriële vruchtenwijnproduktie
zuivelfabrieken

2303 10 19 en ex 2303 10 90

ex 2303 10 90
ex 2308 90 90
ex 2303 20 en 2309 90 91
ex 2303 30 00
ex 2303 30 00 en 2308 90 90
ex 2303 20 90
ex 2308 90 90
ex 2303 30 00
ex 2308 90
ex 2308 90
ex 0401, 0402 91, 0402 99,
040390, 0404 10 en 0404 90

C. Produktie gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders (minder dan 15%
vocht)
Omschrijving

GN-code

Volgende produkten bestemd voor diervoederdoeleinden,
afkomstig van groenvoederdrogerijen en suikerindustrieën:
-

bietenpulp
gemelasseerde bietenpulp
gras- en klavermeel (-pellets)
luzernemeel en luzerne in pellets

ex 2303 20
ex 2309 90 91
ex 1214 90 91 en 1214 90 99
1214 10 00
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D. Produktie vochtrijke voedermiddelen (meer dan 15% vocht)
Omschrijving

GN-code

Produkten, bestemd voor diervoederdoeleinden en afkomstig van:
-

-

graan- (incl. rijst-)verwerkende ind.
(maisglutenvoer en afval van tarwezetmeelfabrieken)
aardappelzetmeelfabrieken
overige aardappelverwerkende industrie
suikerindustrieën
bierbrouwerijen
distilleerderijen
alcoholfabrieken
gist-producerende industrie
branderijen
vruchtesappenindustrie
industriële vruchtenwijnproduktie
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2303 10 19 en ex 2303 10 90

ex 2303 10 90
ex 2308 90 90
ex 2303 20 en 2309 90 91
ex 2303 30 00
ex 2303 30 00 en 2308 90 90
ex 2303 20 90
ex 2308 90 90
ex 2303 30 00
ex 2308 90
ex 2308 90

Bijlage II

Financieringsheffing PDV(in Eurocenten)
A
In HF per 1.000 kg

B
t.b.v.
bestuur

C
t.b.v.
markt

D
t.b.v.
B&R

E
t.b.v.
CVB

F
t.b.v.
KDD

G
t.b.v.
bijdrage
aan HPA

Producent concentraten
of voormengsels
Producent
mengvoeders
landbouwhuisdieren
Producent
huisdiervoeders
a) droge voeders x 1
b) semi moist voeders
x 0,74
c) moist voeders x
0,23
Producent gedroogde
bietenpulp en
kunstmatig gedroogde
groenvoeders
Producent vochtrijke
voedermiddelen (op dsbasis)
Handelaar in droge
voedermiddelen
Handelaar in vochtrijke
voedermiddelen (op dsbasis)
Producent
kalvermelkvoeders
a) vleeskalveren
b) overige
kalvervoeders
Producent
toevoegingsmiddelen
bijzondere
stikstofhoudende
producten

6,8

3,6

5,7

2,3

9,3

0,3

H
IF
t.b.v.
Totale
bijdrage financieringsheffing
aan
GZP
28,0

7,1

3,6

6,0

2,3

9,5

0,3

1,2

6,8

3,6

5,7

8,6

0,3

25,0

5,0

2,7

4,2

7,0

0,2

19,2

1,6
6,8

0,8
3,6

1,3
5,7

2,3

2,2
9,3

0,1
0,3

6,0
28,0

7,8

4,0

6,5

2,5

10,8

0,4

32,0

13,7

3,6

5,7

2,3

9,5

0,3

35,1

15,6

4,0

6,5

2,5

10,6

0,4

40,0

6,5

3,6

5,4

0,3

15,0

6,8

3,6

5,7

0,3

28,0

2,3

9,3

30,0

€ 910,per onderneming

14

TOELICHTING

Productschap
Het Productschap Diervoeder is ingesteld voor en door de verticale diervoederkolom
(voedermiddelenproducent, importeur, diervoederproducent en –handelaar en veehouder). Het
productschap levert als publiekrechtelijk orgaan door middel van regelgeving en bestuur een
bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de ondernemingen in de
diervoedersector en de daarin werkzame personen.
Het productschap fungeert daarbij als samenwerkingsverband voor de verschillende
branches/geledingen in de diervoederkolom en voor werkgevers- en werknemersorganisaties.
Het schap vervult ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol en ontplooit alleen activiteiten op sectorniveau waartoe deze organisaties op
eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn
Tot de kerntaken van het productschap behoren:
• stimulering van onderzoek door (mede) financiering onderzoek op het gebied van
veevoeding, milieu, vleeskalveren en sociale aspecten
• regelgeving ten behoeve van één of meer deelsectoren, welke bindend zijn voor alle
betreffende ondernemingen, dan wel het uitvaardigen van regelingen waaraan
ondernemingen op vrijwillige basis kunnen participeren; het gaat hier veelal om het
waarborgen van de veiligheid van mens, dier en milieu en het verhogen van het
kwaliteitsimago van de diervoedersector, waarbij tevens ondersteunende activiteiten worden
uitgevoerd.
• ondersteuning van bedrijven m.b.t. kwaliteitsborging
• advisering en implementatie van Europese regelgeving
• uniformering en standaardisering van de voederwaarde van voedermiddelen
• scholing voor werknemers
• voorlichting
Voornoemde taken en de daaruit voortvloeiende activiteiten dienen onder publiekrechtelijk
kader te geschieden aangezien de daaruit voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd
kunnen worden indien een sectorale aanpak gerealiseerd wordt. Vaak zullen er aspecten zijn die
behartiging door brancheorganisaties te boven gaan of waarbij meer groeperingen in de gehele
sector betrokken zijn. De diervoedersector kenmerkt zich door vele kleine en een aantal grote
ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf deze activiteiten uit te
(laten) voeren.
Voor de financiering van de bestuurs- en huishoudelijke kosten legt het productschap een
heffing op bij de diverse deelsectoren van de diervoederkolom.

Doelstelling van de heffing
Met deze verordening wordt het systeem van financieringsheffing voor 2003 vastgesteld.
In artikelen 2, 3 en 4 wordt het heffingsbedrag vastgesteld. De opbrengst is bestemd voor de
huishoudelijke uitgaven van het productschap alsmede voor de aan het Hoofdproductschap
Akkerbouw te verlenen bijdrage in de algemene kosten. Tevens wordt een bepaald bedrag
aangewend ingevolge de daartoe strekkende bestuursovereenkomst voor het Productschap
Granen, Zaden en Peulvruchten in verband met de granen bestemd voor graanmengvoeder.
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De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het productschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen in de
diervoedersector. Alle ondernemingen betalen mee aan de bestuurs- en huishoudelijke kosten
van het productschap. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zijn die wel profiteren van de
activiteiten, maar niet meebetalen.

De afweging van private alternatieven
De diervoedersector kenmerkt zich door vele kleine en een aantal grote ondernemers. Omdat de
ondernemingen niet ieder voor zich de uit voornoemde kerntaken voortvloeiende taken kunnen
aanpakken, zijn voor het productschap taken weggelegd. Het productschap vervult ten opzichte
van organisaties van ondernemers en werknemers een complementaire rol en ontplooit alleen
activiteiten op sectorniveau indien brancheorganisaties hiertoe op eigen kracht niet of
onvoldoende in staat zijn. Slechts met een publieke heffing zijn de beoogde, door maatschappij
en sector gewenste, doelen bereikbaar.
Het optreden van het productschap bevoordeelt geen private belangen van individuele
ondernemingen.

De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Structuur van de heffing
De heffingen zijn zodanig opgebouwd dat elke schakel van de ketens waarvoor het productschap
is ingesteld belast wordt. In die zin zijn de inningspunten voor onder meer voedermiddelen,
bietenpulp, mengvoeders in het bijzonder gelegd bij de op de productie gevolgde aflevering.
Voorzien is in de faculteit om een mogelijke dubbele belasting ongedaan te maken, wat in het
bijzonder bij de specifieke handelaar, niet producent, aan de orde kan zijn.
De producent van toevoegingsmiddelen en/of stikstofhoudende producten dient een vast bedrag
per onderneming te betalen.

De onderbouwing van de gekozen structuur
Deze structuur is gekozen omdat daarmee een relatie wordt gelegd met de omvang van de
bedrijfsactiviteit, waardoor steeds binnen de te onderscheiden categorieën bedrijven een
evenredige last ontstaat.

Werking naar alle bedrijfsgenoten
De hele sector in al zijn verscheidenheid aan producttype’s wordt aan een heffing onderworpen.
Het productschap is qua werkterrein immers ingesteld voor de gehele sector.

De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De totale opbrengst van de heffing is voor 2003 geraamd op € 4.000.000,- zoals dat staat
vermeld in hoofdstuk H. van de begroting 2003.
De totale opbrengst van de heffing is bedoeld voor diverse hoofdfuncties in de begroting en is
voor 2003 geraamd op:
- Bestuur: € 1.260.000,- zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H. van de begroting 2003.
Het heffingsbedrag is ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd.
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-

-

Van Bestuur maken onderdeel uit:
o HPA algemeen: € 45.000,- , zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H. van de begroting
2003. Het heffingsbedrag is ongewijzigd ten opzichte van het vorig jaar.
o Bijdrage voor Productschap GZP: € 155.000,- , zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H.
van de begroting 2003. Het heffingsbedrag is hetzelfde als vorig jaar.
Markt, subfunctie PR en Voorlichting: € 460.000,- zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H.
van de begroting 2003. Het heffingsbedrag is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven.
Kwaliteit, subfunctie beleid en regulering: € 830,000,- zoals dat staat vermeld in hoofdstuk
H. van de begroting 2003. Het heffingsbedrag is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven.
Kwaliteit, subfunctie Keuringsdienst Diervoedersector: € 1.000.000,- zoals dat staat vermeld
in hoofdstuk H. van de begroting 2003. Het heffingsbedrag is ten opzichte van vorig jaar
gelijk gebleven.
Kwaliteit, subfunctie Centraal Veevoederbureau: € 160.000,- zoals dat staat vermeld in
hoofdstuk H. van de begroting 2003. Het heffingsbedrag is ten opzichte van vorig jaar gelijk
gebleven.

De opbrengst van de heffing op toevoegingsmiddelen en/of stikstofhoudende producten is voor
2003 […p.m.…].

Verhouding internationaal recht
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op diervoederfabrikanten in Nederland ten aanzien
van de productie en binnenlandse afleveringen. De heffing kan derhalve geen verstoring van het
internationale handelsverkeer tot gevolg hebben.

Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de secretaris gemandateerd om de ondernemer te belasten met een ambtshalve
heffing indien die ondernemer in strijd met de voorschriften in gebreke blijft de benodigde
gegevens in te dienen.

Terugwerkende kracht
De verordening heet terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De strafbepalingen zijn van terugwerkende kracht uitgezonderd op grond van
artikel 16 van de Grondwet.

Den Haag,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp-Heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2003
Verordening van het Productschap Diervoeder van . november 2002 houdende vaststelling
bestemmingsheffing ten behoeve van de Fondsen kunstmelkvoedersbereiders voor het jaar 2003
(heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2003)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft, gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en
vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 9 van de Instellingsverordening
Akkerbouwproductschappen 1997, op … 2002 de volgende verordening vastgesteld.
Besluit:

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

productschap

b.

voorzitter onderscheidenlijk secretaris :

: Productschap Diervoeder;

: voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het
productschap;

c.

ondernemer

: natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het productschap is ingesteld;

d.

kunstmelkvoeders

: mengvoeders die in droge staat of na oplossing in een
bepaalde hoeveelheid vloeistof kunnen dienen voor de
voeding van jonge dieren in aanvulling op of in plaats
van de postcolostrale melk of voor de voeding van
vleeskalveren.

Artikel 2
1. De ondernemer is voor het jaar 2001 verplicht aan het productschap een heffing te betalen van
€ 0,02 per 1.000 kg bereide kunstmelkvoeders voor vleeskalveren.
Deze heffing is bestemd voor:
a. Fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector, bedoeld in Verordening Vvr fonds
onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector: € 0,00 per 1.000 kg.
b. Fonds Sociale Aangelegenheden, bedoeld in de Verordening Vvr fonds sociale
aangelegenheden 1990: € 0,02 per 1.000 kg.
2. De ondernemer is voor het jaar 2001 verplicht aan het productschap een heffing te betalen
van € 0,06 per 1.000 kg bereide kunstmelkvoeders voor overige kalveren.
Deze heffing is bestemd voor:
a. Fonds sociale aangelegenheden bedoeld in de Verordening Vvr
fonds sociale aangelegenheden 1990: € 0,02 per 1.000 kg.
b. Fonds SPOM bedoeld in de Verordening Vvr fonds stimulering
praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 1989: € 0,05 per 1.000 kg.
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Artikel 3
1. De ondernemer is verplicht binnen 4 weken na afloop van ieder kwartaal door middel van een
hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap de voor de vaststelling van de heffing
benodigde gegevens te verstrekken. De Verordening Algemene Bepalingen Vvr 1980 is hierbij
van toepassing.
2. De ondernemer is eveneens verplicht het opgavenformulier in te dienen, indien hij in het
betrokken kwartaal geen kunstmelkvoeders heeft bereid.
3. De ondernemer, die gedurende een kalenderjaar geen kunstmelkvoeders heeft bereid, dient
jaarlijks een daaromtrent informatieve verklaring in te dienen bij het productschap.
4. Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant
afgegeven verklaring te overleggen.
5. De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de Interne accountantsdienst van
het Hoofdproduktschap Akkerbouw
a. ter controle van de in het eerste lid bedoelde opgave indien de in het vierde lid bedoelde
accountantsverklaring niet afkomstig is van een registeraccountant;
b. ter controle van de in het derde lid bedoelde verklaring.

Artikel 4
1. Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele
gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 3.
2. Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan €
1.000,- aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur beslissen
om in afwijking van artikel 3, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van
de heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken.

Artikel 5
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 3 niet, niet tijdig of naar het oordeel van
de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de
verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2. Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in
het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde
heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte
gegevens.

Artikel 6
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op de
achtste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn
gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
Artikel 7
Het productschap kan verrekening van bedragen kleiner dan EUR € 50,- achterwege laten.
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Artikel 8
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 6 gestelde termijn heeft betaald,
kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127,
tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003,
treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003 met uitzondering van de toepassing
van de Verordening Algemene Bepalingen VVR 1980

Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening PDV fondsen
kunstmelkvoederbereiders jaar 2003.
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

Productschap
Het Productschap Diervoeder is ingesteld voor en door de verticale diervoederkolom
(voedermiddelenproducent, importeur, diervoederproducent en –handelaar en veehouder). Het
productschap levert als publiekrechtelijk orgaan door middel van regelgeving en bestuur een
bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de ondernemingen in de
diervoedersector en de daarin werkzame personen.
Het productschap fungeert daarbij als samenwerkingsverband voor de verschillende
branches/geledingen in de diervoederkolom en voor werkgevers- en werknemers-organisaties.
Het schap vervult ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol en ontplooit alleen activiteiten op sectorniveau waartoe deze organisaties op
eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn.
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Tot de kerntaken van het productschap behoren:
• stimulering van onderzoek door (mede) financiering onderzoek op het gebied van
veevoeding, milieu, vleeskalveren en sociale aspecten
• regelgeving ten behoeve van één of meer deelsectoren, welke bindend zijn voor alle
betreffende ondernemingen, dan wel het uitvaardigen van regelingen waaraan
ondernemingen op vrijwillige basis kunnen participeren; het gaat hier veelal om het
waarborgen van de veiligheid van mens, dier en milieu en het verhogen van het
kwaliteitsimago van de diervoedersector, waarbij tevens ondersteunende activiteiten worden
uitgevoerd.
• ondersteuning van bedrijven m.b.t. kwaliteitsborging
• advisering en implementatie van Europese regelgeving
• uniformering en standaardisering van de voederwaarde van voedermiddelen
• scholing voor werknemers
• voorlichting
Voornoemde taken en de daaruit voortvloeiende activiteiten dienen onder publiekrechtelijk
kader te geschieden aangezien de daaruit voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd
kunnen worden indien een sectorale aanpak gerealiseerd wordt. Vaak zullen er aspecten zijn die
behartiging door brancheorganisaties te boven gaan of waarbij meer groeperingen in de gehele
sector betrokken zijn. De diervoedersector kenmerkt zich door vele kleine en een aantal grote
ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf deze activiteiten uit te
(laten) voeren.

Doelstelling van de heffing
Met deze verordening wordt de heffing op kunstmelkvoeders voor vleeskalveren en overige
kalveren ten behoeve van het Fonds Sociale aangelegenheden, het Fonds
stimuleringpraktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek en het Fonds onderzoek en
ontwikkeling vleeskalversector voor het jaar 2003 vastgesteld.
Deze heffing is bestemd voor de volgende doelen: de stimulering van innovatieve
oplossingsmogelijkheden mestproblematiek op bedrijfsniveau in de veehouderij, het
bevorderen/oplossen van sociale knelpunten (i.h.b. scholing en arbeidsomstandigheden) in de
diervoedersector en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot voeding van kalveren en
daarmee samenhangende maatregelen

De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het productschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen in de
diervoedersector. Alle kunstmelkvoederbereiders dragen door de heffing bij aan de genoemde
fondsen. Zo wordt voorkomen dat bedrijven wel profiteren van de activiteiten, maar daaraan
niet meebetalen.

De afweging van private alternatieven
De diervoedersector kenmerkt zich door vele kleine en een aantal grote ondernemers. Omdat de
ondernemingen in de sector niet ieder voor zich het belang dat met de onderhavige heffing
wordt nagestreefd, kunnen behartigen is gekozen voor een collectieve benadering. Het
productschap vervult ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol en ontplooit alleen activiteiten op sectorniveau waartoe deze organisaties op
eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. Slechts met een publieke heffing zijn de doelen
bereikbaar die door maatschappij en de sector beoogd en gewenst zijn, zoals in het onderhavige
geval de aanpak van de mestproblematiek.
Het optreden van het productschap bevoordeelt geen belangen van individuele ondernemingen.
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De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Het gaat hier om een bestemmingsheffingsverordening waarbij uitvoerings- en
handhavingsaspecten geheel voor rekening van het productschap komen. Er wordt geen last
gelegd op andere overheden.

Structuur van de heffing
In artikel 2 worden de heffingsbedragen vastgesteld. De heffing wordt berekend over de
productie van kunstmelkvoeders voor vleeskalveren en overige kalveren.

De onderbouwing van de gekozen structuur
Door de heffing te relateren aan de omvang van de productie wordt een evenredige belasting
gegarandeerd. Deze heffing is eenvoudig vast te stellen, de gegevens worden door middel van
een opgavenformulier verstrekt.

Werking naar alle bedrijfsgenoten
De heffing wordt gelegd bij de kunstmelkvoederbereiders. Degenen die de lasten dragen kunnen
steeds profiteren van de vanuit de fondsen gefinancierde activiteiten.

De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De heffing is voor het Fonds SPOM gelijk aan de heffing van het vorig jaar.
Deze heffing is bestemd voor stimulering van innovatieve oplossingsmogelijkheden
mestproblematiek op bedrijfsniveau in de veehouderij.
De totale opbrengst van de heffing ten behoeve van het Fonds SPOM is voor 2003 geraamd op
€ 700.000,-, zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H.. van de begroting 2003.
De heffing voor het Fonds Sociale Aangelegenheden is gelijk gebleven ten opzichte van vorig
jaar.
Deze heffing is bestemd voor het bevorderen/oplossen van sociale knelpunten (i.h.b. scholing en
arbeidsomstandigheden) in de diervoedersector.
De totale opbrengst van de heffing ten behoeve van het Fonds Sociale Aangelegenheden is voor
2003 geraamd op € 150.000,- , zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H.. van de begroting 2003.
De heffing voor het Fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector is evenals in 2000, 2001
op nihil gesteld. De reden hiervoor is dat de reserves voldoende zijn om het uit dit fonds te
bekostigen onderzoek te betalen. Dit fonds staat in de begroting 2003 vermeld in hoofdstuk H..
De heffing is bestemd voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot
voeding van kalveren en daarmee samenhangende maatregelen.

Algemeen belang van de activiteit
De doelstelling van de heffing is: de stimulering van innovatieve oplossingsmogelijkheden met
betrekking tot de mestproblematiek op bedrijfsniveau in de veehouderij, het
bevorderen/oplossen van sociale knelpunten (i.h.b. scholing en arbeidsomstandigheden) in de
diervoedersector en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot voeding van kalveren en
daarmee samenhangende maatregelen. De aanpak van de mestproblematiek komt ten goede aan
het Nederlandse milieu en derhalve de maatschappij als geheel. Onderzoek naar de verbetering
van voeding van kalveren leidt tot gezondere kalveren, hetgeen een verbetering van de kwaliteit
van het vlees tot gevolg heeft. Dit komt ten goede aan de consument.
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Sectoraal belang van de activiteit
Het verbeteren van sociale omstandigheden in de vleeskalverensector, zoals scholing en
arbeidsomstandigheden, is in het belang van de desbetreffende ondernemers en ondernemingen.
De hierboven genoemde en beoogde verbetering van het milieu als gevolg van het zoeken naar
een oplossing naar mestoverschotten, alsmede de verbetering van de kwaliteit van kalfvlees
door verbeterde voeding is in het belang van de vleeskalversector, omdat dit kan leiden tot een
imagoverbetering.

Verhouding internationaal recht
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op de vleeskalverensector in Nederland. De
Europese Commissie heeft bij besluit van 21 februari 1994 kenbaar gemaakt geen bezwaar te
hebben tegen de toepassing van de steunmaatregel in het kader van het Fonds sociale
aangelegenheden (nr. N 309/91).
De Europese Commissie heeft bij besluit van 3 februari 1999 kenbaar gemaakt geen bezwaar te
hebben tegen de toepassing van de steunmaatregel in het kader van het Fonds SPOM (nr. N
461/98).
De Europese Commissie heeft bij besluit van 24 februari 1998 kenbaar gemaakt geen bezwaar
te hebben tegen de toepassing van de steunmaatregel in het kader van het Fonds onderzoek en
ontwikkeling vleeskalversector (nr. N 561/97).

Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de secretaris gemandateerd om de ondernemer te belasten met een ambtshalve
heffing indien die ondernemer in strijd met de voorschriften in gebreke blijft de benodigde
gegevens in te dienen.

Terugwerkende kracht
De verordening heet terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De strafbepalingen zijn van terugwerkende kracht uitgezonderd op grond van
artikel 16 van de Grondwet.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp-Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen jaar 2003
Verordening van het Productschap Diervoeder van . november 2002 houdende vaststelling
bestemmingsheffing ten behoeve van de Fondsen voormengsels, mengvoeders en
voedermiddelen voor het jaar 2003 (heffingsverordening PDV fondsen voormengsels,
mengvoeders en voedermiddelen jaar 2003)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft, gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en
vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 9 van de Instellingsverordening
Akkerbouwproductschappen 1997, op … 2002 de volgende verordening vastgesteld.
Besluit:

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

productschap

b.

voorzitter onderscheidenlijk secretaris

: Productschap Diervoeder;

: voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het
productschap;

c.

ondernemer

: natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het productschap is ingesteld;

d.

landbouwhuisdieren

: dieren, behorend tot soorten die normaal door de mens
worden gevoederd, gehouden en gegeten (inclusief
pelsdieren);

e.

mengvoeders

: mengsels van voedermiddelen, met of zonder
toevoegingsmiddelen, bestemd voor vervoedering in de
vorm van volledige diervoeders of aanvullende
diervoeders;

f. voedermiddelen

: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in
natuurlijke staat, vers of verduurzaamd en de afgeleide
producten van hun industriële verwerking, alsmede
organische of anorganische stoffen, met of zonder
toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt
voor vervoedering, hetzij als zodanig, hetzij na
bewerking, voor de bereiding van mengvoeders dan
wel als dragers in voormengsels;

g.

huisdiervoeders

: diervoeders, in de vorm van enkelvoudige diervoeders
of van mengvoeders, kennelijk als zodanig bestemd
voor de voeding van honden en katten;

h.

droge voeders

: huisdiervoeders met een vochtgehalte van 14% of
minder;
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i.

j.

k.

l.

half-vochtige-voeders
(semi-moist)

vochtige voeders
(moist)

vochtrijke voedermiddelen

toevoegingsmiddelen

: huisdiervoeders met een vochtgehalte van meer dan
14% en minder dan 60%;

: huisdiervoeders met een vochtgehalte van 60% of
meer;

: enkelvoudige diervoeders en grondstoffen met een
vochtgehalte van meer dan 15%.
: stoffen of preparaten die in diervoeding worden
gebruikt teneinde:
de eigenschappen van de diervoeders voor dieren
of van de dierlijke producten gunstig te beïnvloeden, of
te voldoen aan de voedingsbehoeften van de
dieren, of de dierlijke productie te verbeteren, door in te
werken op de maag- en darmflora of op de
verteerbaarheid van de diervoeders, of
aan de voeding elementen toe te voegen die het
makkelijker maken om bijzondere voedingsdoelen te
bereiken of tegemoet te komen aan specifieke tijdelijke
behoeften inzake voeding bij de dieren, of
door dierlijke uitwerpselen veroorzaakte hinder
te voorkomen of te beperken, of de leefomgeving van
de dieren te verbeteren;

Artikel 2
1.

De producent van gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders als bedoeld
in de bijlage, is verplicht voor het jaar 2003 over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het
productschap een heffing te betalen van € 0,12 per 1.000 kg product. De hoeveelheid die ten
genoegen van het productschap aantoonbaar aan bereiders van mengvoeders wordt
afgeleverd, is van deze heffing vrijgesteld.

2.

De producent van vochtrijke voedermiddelen als bedoeld in de bijlage is verplicht voor het
jaar 2003 over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen
van € 0,12 per 1.000 kg droge stof.

Artikel 3
1.

De ondernemer die concentraten, voormengsels of mengvoeders voor landbouwhuisdieren
met uitzondering van kunstmelkvoeders voor kalveren produceert, is voor het jaar 2003
verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het
productschap een heffing te betalen van € 0,12 per 1000 kg.

2.

De ondernemer die huisdiervoeders produceert, is verplicht voor het jaar 2003 over de zelf
geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een
heffing te betalen, welke bedraagt:
voor droge voeders: € 0,015 per 1000 kg geproduceerd voeder;
voor half-vochtige voeders (semi-moist): € 0,015 per 1000 kg vermenigvuldigd met de
omrekeningsfactor 0,74;

25

-

voor vochtige voeders (moist): € 0,015 per 1000 kg vermenigvuldigd met de
omrekeningsfactor 0,23.

Artikel 4
1.

De heffing op gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, is bestemd voor:
a. Fonds veevoederonderzoek, bedoeld in de Verordening
fonds veevoederonderzoek 1965: € 0,07
b. Fonds SPOM bedoeld in de Verordening Vvr fonds
stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 1989: € 0,05

2.

De heffing op vochtrijke voedermiddelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, is bestemd voor:
a. Fonds veevoederonderzoek, bedoeld in de Verordening
fonds veevoederonderzoek 1965
: € 0,07
b. Fonds SPOM bedoeld in de Verordening Vvr fonds
stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 1989: € 0,05

3.

De heffing op concentraten, voormengsels of mengvoeder voor landbouwhuisdieren, bedoeld
in artikel 3, eerste lid, is bestemd voor:
a. Fonds sociale aangelegenheden bedoeld in de
Verordening Vvr fonds sociale aangelegenheden 1990: € 0,02
b. Fonds veevoederonderzoek bedoeld in de Verordening
fonds veevoederonderzoek 1965: € 0,07
c. Fonds SPOM bedoeld in de Verordening Vvr fonds
stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek 1989: € 0,05

4.

De heffing op huisdiervoeders, bedoeld in artikel 3, tweede lid, is bestemd voor het Fonds
sociale aangelegenheden, bedoeld in de Verordening Vvr fonds sociale aangelegenheden
1990.

Artikel 5
1. De ondernemer is verplicht binnen 2 maanden na afloop van ieder kwartaal door middel van
een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap de voor de vaststelling van de
heffing bedoeld in de artikelen 2 en 3 benodigde gegevens te verstrekken. De Verordening
Algemene Bepalingen Vvr 1980 is hierbij van toepassing.
2. De ondernemer bedoeld in de artikelen 2 en 3 is eveneens verplicht het opgavenformulier in te
dienen, indien hij in het betrokken kwartaal geen mengvoeders, huisdiervoeders of
voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel verhandeld.
3. De ondernemer die gedurende een kalenderjaar geen mengvoeders, huisdiervoeders of
voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel heeft verhandeld, dient jaarlijks in januari van het
daaropvolgende jaar een daaromtrent informatieve verklaring in te dienen bij het
productschap. Deze verklaring wordt tevens gebruikt als aanname voor het lopende jaar, zodat
de opgaven ingevolge het tweede lid niet behoeven te worden gedaan.
4. Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant
afgegeven verklaring te overleggen.
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5. De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen ter controle van de in dit artikel
bedoelde gegevens door of vanwege het productschap.

Artikel 6
1. Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele
gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 5.
2. Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan
€1000 aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur beslissen om
in afwijking van artikel 5, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van de
heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken.

Artikel 7
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 5, niet, niet tijdig of naar het oordeel van
de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de
verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal respectievelijk jaar ambtshalve bij aanslag
vast te stellen.
2. Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in
het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de ambtshalve vastgestelde
heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte
gegevens.

Artikel 8
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op de
achtste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn
gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

Artikel 9
Het productschap kan verrekening van bedragen kleiner dan EUR € 50,- achterwege laten.

Artikel 10
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald,
kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127,
tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 11
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003,
treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad
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Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met uitzondering van de Verordening
Algemene Bepalingen VVR 1980.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels,
mengvoeders en voedermiddelen jaar 2003.
voorzitter
secretaris

Bijlage
VOEDERMIDDELEN WAAROP DE REGELING VAN TOEPASSING IS
A. Produktie gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders (minder dan 15%
vocht)
Omschrijving

GN-code

Volgende produkten bestemd voor diervoederdoeleinden,
afkomstig van groenvoederdrogerijen en suikerindustrieën:
-

bietenpulp
gemelasseerde bietenpulp
gras- en klavermeel (-pellets)
luzernemeel en luzerne in pellets

ex 2303 20
ex 2309 90 91
ex 1214 90 91 en 1214 90 99
1214 10 00

B. Produktie vochtrijke voedermiddelen (meer dan 15% vocht)
Omschrijving

GN-code

Produkten, bestemd voor diervoederdoeleinden en afkomstig van:
-

-

graan- (incl. rijst-)verwerkende ind.
(maisglutenvoer en afval van tarwezetmeelfabrieken)
aardappelzetmeelfabrieken
overige aardappelverwerkende industrie
suikerindustrieën
bierbrouwerijen
distilleerderijen
alcoholfabrieken
gist-producerende industrie
branderijen
vruchtesappenindustrie
industriële vruchtenwijnproduktie

2303 10 19 en ex 2303 10 90

ex 2303 10 90
ex 2308 90 90
ex 2303 20 en 2309 90 91
ex 2303 30 00
ex 2303 30 00 en 2308 90 90
ex 2303 20 90
ex 2308 90 90
ex 2303 30 00
ex 2308 90
ex 2308 90
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TOELICHTING
Productschap
Het Productschap Diervoeder is ingesteld voor en door de verticale diervoederkolom
(voedermiddelenproducent, importeur, diervoederproducent en –handelaar en veehouder). Het
productschap levert als publiekrechtelijk orgaan door middel van regelgeving en bestuur een
bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de ondernemingen in de
diervoedersector en de daarin werkzame personen.
Het productschap fungeert daarbij als samenwerkingsverband voor de verschillende
branches/geledingen in de diervoederkolom en voor werkgevers- en werknemers-organisaties.
Het schap vervult ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol en ontplooit alleen activiteiten op sectorniveau waartoe deze organisaties op
eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn
Tot de kerntaken van het productschap behoren:
• stimulering van onderzoek door (mede) financiering onderzoek op het gebied van
veevoeding, milieu, vleeskalveren en sociale aspecten
• regelgeving ten behoeve van één of meer deelsectoren, welke bindend zijn voor alle
betreffende ondernemingen, dan wel het uitvaardigen van regelingen waaraan
ondernemingen op vrijwillige basis kunnen participeren; het gaat hier veelal om het
waarborgen van de veiligheid van mens, dier en milieu en het verhogen van het
kwaliteitsimago van de diervoedersector, waarbij tevens ondersteunende activiteiten worden
uitgevoerd.
• ondersteuning van bedrijven m.b.t. kwaliteitsborging
• advisering en implementatie van Europese regelgeving
• uniformering en standaardisering van de voederwaarde van voedermiddelen
• scholing voor werknemers
• voorlichting
Voornoemde taken en de daaruit voortvloeiende activiteiten dienen onder publiekrechtelijk
kader te geschieden aangezien de daaruit voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd
kunnen worden indien een sectorale aanpak gerealiseerd wordt. Vaak zullen er aspecten zijn die
behartiging door brancheorganisaties te boven gaan of waarbij meer groeperingen in de gehele
sector betrokken zijn. De diervoedersector kenmerkt zich door vele kleine en een aantal grote
ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf deze activiteiten uit te
(laten) voeren.

Doelstelling van de heffing
Deze heffing is bestemd voor de volgende fondsen: het Fonds veevoederonderzoek, het Fonds
stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek en het Fonds sociale
aangelegenheden. Vanuit deze fondsen worden financiële middelen verstrekt met het oog op
wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van diergezondheid, milieu,
welzijn en kwaliteit in relatie tot de voeding, voor de stimulering van innovatieve
oplossingsmogelijkheden mestproblematiek op bedrijfsniveau in de veehouderij en het
bevorderen/oplossen van sociale knelpunten (i.h.b. scholing en arbeidsomstandigheden) in de
diervoedersector.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het productschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen in de
diervoedersector. In de diversiteit van de diervoedersector worden alle ondernemingen belast
afhankelijk van tot welke deelsector zij behoren. Zodoende wordt beoogd een nieuwe relatie
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tussen lasten en nut te bereiken. Tevens wordt hierdoor voorkomen dat bedrijven wel gericht
profiteren van de activiteiten, maar hieraan niet meebetalen.

De afweging van private alternatieven
De diervoedersector kenmerkt zich door vele kleine en een aantal grote ondernemers. Omdat de
ondernemingen in de sector niet ieder voor zich het belang dat met de onderhavige heffing
wordt nagestreefd, kunnen behartigen is gekozen voor een collectieve benadering. Het
productschap vervult ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol en ontplooit alleen activiteiten op sectorniveau waartoe deze organisaties op
eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. Slechts met een publieke heffing zijn de beoogde,
door de maatschappij en de sector gewenste, doelen bereikbaar, zoals bijvoorbeeld de
wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van diergezondheid, milieu,
welzijn en kwaliteit in relatie tot de voeding, de aanpak van de mestproblematiek alsmede
sociale aandachtspunten.
Het optreden van het productschap bevoordeelt geen belangen van individuele ondernemingen.

De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Het gaat hier om een bestemmingsheffingsverordening waarbij uitvoerings- en
handhavingsaspecten geheel voor rekening van het productschap komen. Er wordt geen last
gelegd op andere overheden.
Structuur van de heffing
In artikel 2 en 3 worden het heffingsbedragen vastgesteld.
De heffing wordt berekend over de volgende producten:
- de zelf geproduceerde hoeveelheid gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde
groenvoeders (met 15% vocht of minder)
- de zelf geproduceerde hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen
- de zelf geproduceerde en afgeleverde hoeveelheid concentraten, voormengsels of
mengvoeders voor landbouwhuisdieren met uitzondering van kunstmelkvoeders voor
kalveren
- de zelf geproduceerde en afgeleverde hoeveelheid huisdiervoeders.

De onderbouwing van de gekozen structuur
De gekozen grondslagen garanderen een evenredige belasting voor de diverse ondernemingen.
De heffing is eenvoudig vast te stellen, de gegevens worden door middel van een opgavenformulier verstrekt.

Werking naar alle bedrijfsgenoten
De heffing wordt bij alle ondernemingen in de betreffende deelsectoren gelegd. Degenen die de
lasten dragen kunnen steeds profiteren van de vanuit de fondsen gefinancierde activiteiten.

De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De heffing voor het Fonds veevoederonderzoek is gelijk aan de heffingen van vorig jaar.
De totale opbrengst van de heffing ten behoeve van het Fonds diervoederonderzoek is voor 2003
geraamd op € …p.m… , zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H. van de begroting 2003.
De heffing is voor het Fonds SPOM gelijk aan de heffing van het vorig jaar.
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De totale opbrengst van de heffing ten behoeve van het Fonds SPOM is voor 2003 geraamd op
€…p.m…, zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H.. van de begroting 2003.
De heffing voor het Fonds Sociale Aangelegenheden is gelijk aan de heffingen van het vorig
jaar.
De totale opbrengst van de heffing ten behoeve van het Fonds Sociale Aangelegenheden is voor
2003 geraamd op € …p.m…., zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H.. van de begroting 2003.

Algemeen belang van de activiteit
De doelstelling van de heffing komt ten goede aan het milieu, de gezondheid van dieren en de
verbetering van de kwaliteit van diervoeder. Een en ander is in het belang van de consument en
de maatschappij als geheel.

Sectoraal belang van de activiteit
Het verbeteren van sociale omstandigheden in de diervoedersector, zoals scholing en
arbeidsomstandigheden, is in het belang van de desbetreffende ondernemers en ondernemingen.
De hierboven genoemde en beoogde verbetering van het milieu als gevolg van het zoeken naar
een oplossing naar mestoverschotten, alsmede de verbetering van de kwaliteit van kalfvlees
door verbeterde voeding is in het belang van de diervoedersector, omdat dit kan leiden tot een
nodige imagoverbetering.

Verhouding internationaal recht
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op Nederlandse fabrikanten van diervoeders of
ingrediënten daarvan. De Europese Commissie heeft bij besluit van 21 februari 1994 kenbaar
gemaakt geen bezwaar te hebben tegen de toepassing van de steunmaatregel in het kader van het
Fonds sociale aangelegenheden (nr. N 309/91). De Europese Commissie heeft bij besluit van 3
februari 1999 kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben tegen de toepassing van de
steunmaatregel in het kader van het Fonds SPOM (nr. N 461/98). De Europese Commissie heeft
bij besluit van 20 januari 1998 kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben tegen de toepassing
van de steunmaatregel in het kader van het Fonds diervoederonderzoek (nr. N 560/96).

Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de secretaris gemandateerd om de ondernemer te belasten met een ambtshalve
heffing indien die ondernemer in strijd met de voorschriften in gebreke blijft de benodigde
gegevens in te dienen.

Terugwerkende kracht
De verordening heet terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De strafbepalingen zijn van terugwerkende kracht uitgezonderd op grond van
artikel 16 van de Grondwet.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
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Produktschap voor Zuivel
Ontwerp-Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen
Verordening van het Productschap Zuivel van…………., houdende administratieve bepalingen
ter zake van de uitvoering van taken van het Productschap Zuivel (Zuivelverordening 2003,
Administratieve bepalingen)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op de artikelen 93, tweede lid, onder a en derde lid, 95, 104 en 126 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 7 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;
Besluit:
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
productschap
ontvanger van melk

zuivelfabriek

boerderijzuivelbereider

voorzitter
heffingen

: Produktschap voor Zuivel;
: de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt
van één of meer melkveehouders en terzake betalingen aan de
desbetreffende melkveehouders verricht;
: iedere inrichting of ieder geheel van inrichtingen, met
uitzondering van boerderijzuivelbereiders, waarin bedrijfsmatig
melk of daaruit verkregen producten worden be- of verwerkt tot
producten welke, al dan niet na verdere bewerking, tot
menselijk voedsel kunnen dienen, dan wel uit melk verkregen
producten worden verwerkt tot caseïne;
: exploitant van een melkveehouderijbedrijf waarop bedrijfsmatig
boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of
andere zuivelproducten worden bereid en dat overeenkomstig
artikel 3 bij het productschap is geregistreerd;
: voorzitter van het productschap;
: door het productschap bij verordening vastgestelde heffingen
als bedoeld in artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 2. Registratie van bedrijfsgenoten
Artikel 2
1.
Het productschap houdt een register van ontvangers van melk, zuivelfabrieken en
boerderijzuivelbereiders.
2.

Ontvangers van melk, ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn
verplicht aan het productschap terstond mededeling te doen van vestiging van hun
bedrijf, van de naam, rechtsvorm en plaats van vestiging daarvan, zomede van
wijzigingen daarin.

Artikel 3
1.
De exploitant van een melkveehouderijbedrijf wordt als boerderijzuivelbereider
geregistreerd indien ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat
gedurende het jaar voorafgaand aan de registratie slechts melk gewonnen op dat bedrijf,
eventueel aangevuld met een ten hoogste gelijke hoeveelheid melk afkomstig van en
gewonnen op ten hoogste twee andere melkveehouderijen, is verwerkt tot
zuivelproducten.
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2.

Indien een bedrijf niet overeenkomstig het eerste lid kan worden geregistreerd, wordt de
exploitant van dat bedrijf als boerderijzuivelbereider geregistreerd indien deze zich
tegenover het productschap verbindt slechts melk gewonnen op zijn bedrijf, eventueel
aangevuld met een ten hoogste gelijke hoeveelheid melk afkomstig van en gewonnen op
ten hoogste twee andere melkveehouderijen, te verwerken tot zuivelproducten.

Artikel 4
1.
De registratie als bedoeld in artikel 3 geldt voor de periode van een jaar, welke loopt
van 1 april tot en met 31 maart, dan wel voor een kortere periode welke eindigt op 31
maart. De registratie wordt telkens voor een periode van een jaar verlengd mits is
voldaan aan de voorwaarden neergelegd in artikel 3.
2.

De boerderijzuivelbereider dient, zodra niet meer is voldaan aan de voorwaarden
neergelegd in artikel 3, hiervan het productschap terstond in kennis te stellen.
Indien zich naar het oordeel van de voorzitter bijzondere omstandigheden hebben
voorgedaan kan de registratie worden verlengd.

§ 3. Verstrekken van gegevens (algemeen)
Artikel 5
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is
ingesteld, is verplicht:
a. de door of vanwege het productschap in verband met zijn werkzaamheden gestelde vragen te
beantwoorden of gevraagde gegevens te verstrekken;
b. toe te laten dat leden van het personeel van het productschap, daartoe schriftelijk gemachtigd
door de voorzitter, inzage krijgen van de boeken en bescheiden van de onderneming, de
voorraden van de onderneming opnemen en de bedrijfsmiddelen bezichtigen. De volmacht geeft
aan de aard van de onderzoeken, waarmee de gemachtigde belast is;
c. een zodanige administratie te voeren als in verband met zijn werkzaamheden door het
productschap wordt voorgeschreven en die administratie volledig en naar waarheid bij te
houden en te bewaren.
Artikel 6
Indien de in artikel 5 bedoelde gegevens kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, worden deze,
tenzij bij of krachtens wet anders is bepaald, zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap;
b. niet onder aanduiding van de persoon of onderneming waarop zij betrekking hebben bekend
gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretaris of andere leden van het personeel van het
productschap, en de met de financiële controle op het productschap belaste accountant en diens
personeel, voor zover kennisneming van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
Artikel 7
Indien de in artikel 5, onder a, bedoelde verplichting niet wordt nagekomen, kan, ter dekking
van de kosten verbonden aan het verzamelen door het personeel van het productschap, een
vergoeding in rekening worden gebracht.
§ 4. Heffingen
Verstrekken van gegevens
Artikel 8
1.
Ontvangers van melk verstrekken jaarlijks voor 1 maart het productschap de gegevens
ten behoeve van de vaststelling en oplegging van de over het voorafgaande kalenderjaar
verschuldigde heffingen.
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2.

Boerderijzuivelbereiders verstrekken jaarlijks voor 15 mei het productschap de
gegevens ten behoeve van de vaststelling en oplegging van de over het voorafgaande
tijdvak van 1 april tot en met 31 maart verschuldigde heffingen.

3.

De in het eerste en tweede lid bedoelde opgaven worden jaarlijks voor 1 juli aangevuld
met een verklaring van een registeraccountant, zoals bedoeld in artikel 55, juncto artikel
58 van de Wet op de Registeraccountants of een accountants-administratieconsulent
zoals bedoeld in artikel 36, juncto artikel 38 van de Wet op de Accountantsadministratieconsulenten omtrent de juistheid van de in de aangifte vermelde gegevens.

Ambtshalve vaststelling gegevens
Artikel 9
1.
Indien de in artikel 8 bedoelde gegevens niet binnen de gestelde termijnen worden
verstrekt, is de voorzitter bevoegd deze gegevens ambtshalve vast te stellen.
2.

De voorzitter kan ontheffing verlenen van het gestelde in artikel 8, derde lid indien de in
artikel 8 bedoelde gegevens op een andere, naar het oordeel van de voorzitter met
voldoende waarborgen omtrent de juistheid van de gegevens omklede wijze, kunnen
worden verstrekt.

Betaling voorschotten
Artikel 10
Ontvangers van melk maken uiterlijk zes weken na dagtekening van de desbetreffende nota van
het productschap een voorschot over aan het productschap op de verschuldigde heffingen. Het
voorschot wordt berekend over een twaalfde deel van de hoeveelheid melk die de grondslag is
voor de vaststelling en oplegging van de desbetreffende heffingen over het voorafgaande
kalenderjaar.
Artikel 11
Boerderijzuivelbereiders maken uiterlijk zes weken na dagtekening van de desbetreffende nota
van het productschap een voorschot over aan het productschap op de in het tijdvak van 1 april
tot en met 31 maart verschuldigde heffingen. Het voorschot wordt berekend over de hoeveelheid
melk die de grondslag is voor de vaststelling en oplegging van de desbetreffende heffingen in
het voorafgaande jaar.
Artikel 12
Bij belangrijke wijzigingen in productie, levering of ontvangst van producten die relevant zijn
voor de vaststelling en oplegging van de desbetreffende heffingen, kan de voorzitter de
bedragen van de in de artikelen 10 en 11 bedoelde voorschotten aanpassen. Bij deze aanpassing
wordt rekening gehouden met de aard en omvang van de hiervoor bedoelde wijzigingen.
Artikel 13
Het bepaalde in artikel 8, tweede lid en artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op
ondernemers van zuivelfabrieken die bedrijfsmatig melk op hun bedrijf winnen en verwerken
tot zuivelproducten.
Definitieve betaling
Artikel 14
De op grond van de opgaven bedoeld in artikel 8 of de ambtshalve vaststelling bedoeld in
artikel 9 opgelegde heffingen worden verrekend met de in de artikelen 10 en 11 bedoelde
voorschotten. Ontvangers van melk en boerderijzuivelbereiders maken uiterlijk zes weken na

34

dagtekening van de desbetreffende nota de eventueel verschuldigde bedragen over aan het
productschap.
§ 5. Slotbepalingen
Artikel 15
Overtreding van het bepaalde in artikel 2, tweede lid is een strafbaar feit.
Artikel 16
De volgende verordeningen worden ingetrokken:
Zuivelverordening 1958, Algemene bepalingen;
Zuivelverordening 1958, Terminologie;
Zuivelverordening 1961, Registratie bedrijfsgenoten;
Zuivelverordening 1986, Registratie boerderijzuivelbereiders;
Zuivelverordening 1986, Vergoeding kosten;
Zuivelverordening 1995, Verschuldigde interest bij niet tijdige betaling van heffingen;
Zuivelverordening 1999, Inning heffingen.
Artikel 17
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganistie.
Artikel 18
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen.
Amersfoort,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
Inleiding
Het Productschap Zuivel heeft voor de uitvoering van de autonome taken en het opleggen en
innen van heffingen een aantal verordeningen vastgesteld waarin aangelegenheden van
administratieve aard zijn geregeld.
Het betreft hier de volgende verordeningen:
Zuivelverordening 1958, Algemene bepalingen
Zuivelverordening 1958, Terminologie
Zuivelverordening 1961, Registratie bedrijfsgenoten
Zuivelverordening 1986, Registratie boerderijzuivelbereiders
Zuivelverordening 1986, Vergoeding kosten
Zuivelverordening 1995, Verschuldigde interest bij niet tijdige betaling van heffingen
Zuivelverordening 1999, Inning heffingen
Deze verordeningen dienen overeenkomstig het overgangsrecht bij de wijziging van de Wet op
de bedrijfsorganisatie van 1 juli 1999 vóór 1 juli 2003 opnieuw te zijn vastgesteld. Aangezien
de verordeningen grotendeels van oudere datum zijn bleek het nodig een aantal bepalingen te
actualiseren en overbodige bepalingen te schrappen. De nog relevante bepalingen zijn
ondergebracht in één verordening met als titel Zuivelverordening 2003, Administratieve
bepalingen.
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Algemeen
De Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen is onderverdeeld in vijf paragrafen.
Paragraaf 2 regelt de registratie van drie groepen van ondernemingen waarvoor het
productschap is ingesteld. Paragraaf 3 regelt de verstrekking van gegevens en inzage in boeken
en bescheiden van ondernemingen met het oog op de vervulling van de taak van het
productschap. Deze bevoegdheid is gebaseerd op artikel 93, tweede lid, onder a, van de Wet op
de bedrijfsorganisatie juncto artikel 5 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel.
Op grond van artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie kunnen heffingen worden
opgelegd. Ten behoeve van het opleggen en innen van heffingen worden in paragraaf 4
voorschriften gegeven voor het verstrekken van gegevens, het ambtshalve vaststellen van
gegevens, de betaling van voorschotten, en de definitieve betaling.
De regeling van deze onderwerpen in een verordening is voor het goed functioneren van het
productschap noodzakelijk.
Artikelsgewijze toelichting
§ 2. Registratie van bedrijfsgenoten
Artikel 2
Ten behoeve van de uitvoering van zijn autonome taken en het kunnen opleggen van heffingen
dienen ontvangers van melk, zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zich bij het
productschap te laten registreren.
De begrippen ontvanger van melk, zuivelfabriek en boerderijzuivelbereider zijn in artikel 1
gedefinieerd.
Het productschap hanteert een systeem van heffingen waarbij de inning en afdracht van door
melkveehouders verschuldigde heffingen plaatsvindt door zuivelfabrieken en andere ontvangers
van melk (bijvoorbeeld handelaren in melk). De verordening voorziet daarom niet in een
registratie voor melkveehouders.
Artikel 3
Deze bepaling regelt de voorwaarden voor registratie waaraan een bedrijf dient te voldoen om
als boerderijzuivelbereider te worden geregistreerd. Deze voorwaarden zijn dat in het jaar
voorafgaand aan de registratie slechts melk gewonnen op het bedrijf, eventueel aangevuld met
een ten hoogste gelijke hoeveelheid melk afkomstig van en gewonnen op ten hoogste twee
andere melkveehouderijbedrijven, is verwerkt tot zuivelproducten.
Het tweede lid biedt bedrijven die willen beginnen met de bereiding van zuivelproducten de
mogelijkheid zich te laten registreren als boerderijzuivelbereider. Hiertoe moeten de
ondernemers van deze bedrijven zich tegenover het productschap verbinden aan de
voorwaarden te zullen voldoen.
Artikel 4
Voor boerderijzuivelbereiders loopt het administratieve jaar van 1 april tot en met 31 maart.
Deze termijn sluit aan bij die welke geldt in het kader van de communautaire regeling
superheffing welke door het productschap in medebewind wordt uitgevoerd. De registratie geldt
voor een periode van een jaar wordt steeds verlengd zolang aan de voorwaarden van artikel 3
wordt voldaan.
Indien zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan kan toch tot verlenging van de
registratie worden overgegaan. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan calamiteiten die
zich op het desbetreffende bedrijf hebben voorgedaan.
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§ 3. Verstrekken van gegevens
Artikel 5 en 6
Deze bepalingen geven voorschriften voor het verstrekken van gegevens en inzage in boeken en
bescheiden van ondernemingen. Deze gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de
vervulling van de taak van het productschap
De vertrouwelijke behandeling van deze gegevens dient te worden gewaarborgd.
Van deze bevoegdheid maakt het productschap gebruik bij het vaststellen van de verschuldigde
heffingen en voor het verzamelen van statistische gegevens.
Artikel 7
De kosten van de onderzoeken bedoeld in artikel 5, onder a, kunnen op de betrokken
onderneming worden verhaald.
§ 4. Heffingen
Artikel 8
Dit artikel geeft voorschriften voor het verstrekken van gegevens door ontvangers van melk en
boerderijzuivelbereiders. Door gebruik te maken van accountantsverklaringen kan de controle
door het productschap worden vereenvoudigd. De opgavetermijn voor boerderijzuivelbereiders
sluit aan bij die welke geldt in het kader van de regeling superheffing.
Artikel 9
De voorzitter kan de gegevens voor het opleggen van de heffingen ambtshalve vaststellen,
indien de gevraagde gegevens niet binnen de voorgeschreven termijn worden verstrekt.
Artikelen 10 en 11
Deze bepalingen vormen de basis voor de door ontvangers van melk maandelijks te betalen
voorschotten en de jaarlijks door boerderijzuivelbereiders te betalen voorschotten.
Artikel 12
De voorzitter is bevoegd de bedragen van de voorschotten aan te passen, indien er belangrijke
wijzigingen in de grondslagen van de heffingen optreden.
Artikel 13
Voor het doen van opgave voor het vaststellen en opleggen van de heffingen en het betalen van
voorschotten gelden voor (kleinschalige) zuivelfabrieken die de op hun bedrijf gewonnen melk
verwerken tot zuivelproducten de bepalingen voor boerderijzuivelbereiders.
Artikel 14
De op grond van de jaarlijkse opgaven of ambtshalve vaststelling opgelegde heffingen worden
verrekend met de betaalde voorschotten.
Bij niet tijdige betaling van de heffingen gelden de regels van het BW. In de vierde tranche van
de Algemene wet bestuursrecht zijn specifieke voorschriften voor bestuursrechtelijke
geldschulden voorzien.
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Artikel 15
In verband met het grote belang voor de taakuitoefening van het productschap van een volledige
registratie van ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, wordt het niet voldoen
aan de registratieverplichting aangemerkt als een strafbaar feit. Strafbaarstelling van het niet
nakomen van deze verplichting kwam ook voor in de Zuivelverordening 1961, Registratie van
bedrijfsgenoten.
Amersfoort,
voorzitter
secretaris
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