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Mededelingen blad Bedrijfsorganisatie
Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische
Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende
organisatie schriftelijk bedenkingen aanvoeren tegen de in dit Mededelingenblad gepubliceerde
ontwerpverordening.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
Bestuurssamenstellingen
Prod~~ctschnp
Vee e n Vlees
Voor het resterende deel van de zittingsperiode 7 april 2004 tot en met 3 1 december 2005 van
het bestuur van het Productschap Vee en Vlees is voor de ondernemingen op her gebied van de
vleeswaren- en vleesconservenindustrie door de Vereniging voor de Nederlandse
Vleeswareriindustrie de heer L.J.H. Pcrsoon als plaatsvervangend lid benoemd.

Productschap Vis
Voor hct resterende dcc1 van de zittingsperiode I januari 2004 tot en met 3 1 dcccinber 2005 van
het bestuur van het Productschap Viq is voor de ondernciningen op het gebied van d c bc- of
vcrwerking van vis en de groothandel in vis en met die handel verwante bedrijven en de
groothandcl en de werkzaamheid van tussenpersonen in visconserven door de Federatie van
Organisaties op het gebied van de b root handel in en Bc- en Verwerking van Vis de heer J. van
Veen als plaatsvervangend lid benoemd. Hij volgt d e heer A. Romkes op als plaritsvervanger
van de heer J. Schenk.

Voor het resterende deel van de zittingsperiode 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2006 van het
bestuur van het Bosschap zijn voor de ondernemingen op het gebied van de bosbouw, het
bosbeheer en de houtteelt door de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren de heer ir. A.H.
graaf Schimmelpenninck als lid en de heer dr.ir. Th.W.M. Bakker als plaatsvervangend lid
benoemd. De heer drs. 0.0.Gorter maakt niet langer deel uit van het bestuur.

Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie
- - --

p

Tegen een besluit tot goedkeuring van een begroting of een herziene begroting van een
bedrijfslichaam kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Bestuurskamer van de
Sociaal-Economische Raad, Postbus 90405,2509 LK Den Haag.

BEDRIJFSLICHAMEN

Productschap Vee en Vlees
P W 27

Il<flir?gsverorcl~~?ir~g
Cnniwzrrril V~rpakkirrgen111 vlewccarerzindcrsrrie (PVV) 2005
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 juni 2005, houdende de
vaststelling van een heffing ten behoeve van het Convenant Verpakkingen III voor het
jaar 2005 (Heffingsverordening Convenant Verpakkingen 111 vleeswarenindustrie (PVV)
2005).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 1 0 en 1 2 van
het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:

Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening
algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:
a.
onderneming
: onderneming waarin de vleeswaren- en
vleesconservenindustrie of de
baconindustrie wordt uitgeoefend;
b.
Convenant Verpakkingen III : het op 4 december 2002 tussen het
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening enerzijds en de
Vereniging VNO-NCW, de Stichting
Verpakking en Milieu, de Koninklijke
vereniging M KB-Nederland anderzijds
gesloten Integratieconvenant
Verpakkingen.
Artikel 2
1.

De ondernemer is, ter bestrijding van de kosten die het productschap
maakt als gevolg van deelname aan het Convenant Verpakkingen 111, over
het jaar 2005 een heffing verschuldigd tegen het tarief van:
£ 300,- indien de ondernemer uit hoofde van het Convenant
a.
Verpakkingen III monitorplichtig is;
b.
£ 150,- in alle ander gevallen.

2.

D e ondernemer die ten genoegen van het productschap aantoont dat h i j
reeds o p andere wijze dan via het productschap deelneeriit aan het
Convenant Verpakkingen 1
I1 is vrijgesteld van de in het eerste lid
genoemde heffing.

Artikel 3
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de
Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.
Artikel 4
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening Convenant
Verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2005.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de
dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 juni 2005

J.J. Ramckers
voorzitler

S.B.M. Jongerius
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
21 juli 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking
van 28 juli 2005 nr. TRCJZí200511887.

TOELICHTING BIJ DE HEFFINGSVERORDENING CONVENANT VERPAKKINGEN III
VLEESWARENINDUSTRIE (PVV) 2005

- de doelstellingen die worden nagestreefd en de t e verwachten (neven)effecten van
de verordening
Ter implementatie van Richtlijn 94/62 betreffende verpakking en verpakkingsafval is
op 1 augustus 1997 de Regeling verpakking en verpakkingsafval (Stcrt. 1997, nr. 125
van 4 juli 1997) in werking getreden. Het betreft een onderdeel van het Rijksbeleid op
het gebied van het milieu. De regeling bevat verplichtingen voor ondernemingen die
behoren t o t de verpakkingsketen. De regeling voorziet in de mogelijkheid van het
sluiten van een convenant ter zake. Op 4 december 2002 is ter opvolging van het
Convenant Verpakkingen II een nieuw convenant verpakkingen gesloten tussen het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het
bedrijfsleven.
Ter uitvoering van het convenant kan een cluster van bedrijven zich aansluiten bij de
Uitvoeringsorganisatie Stichting Verpakkingen en Milieu (SVM), op voorwaarde dat het
cluster een voldoende dekkingsgraad vertegenwoordigt van de branche. Voor
individuele bedrijven en de brancheorganisatie in de vleeswarenbranche bleek de
voorwaarde niet haalbaar. Op verzoek van de brancheorganisatie neemt het
productschap o m die reden met een cluster van bedrijven deel aan het Convenant
Verpakkingen III. Voor dit cluster zijn destijds bij de Stichting Verpakking en Milieu
(SVM) de bedrijfsgenoten van het Bedrijfschap voor de Vleeswarenindustrie

aangemeld. Dit zijn dezelfde bedrijven die, na de opheffing van genoemd bedrijfschap,
onder de werkingssfeer van de Commissie 88a Vleeswarenindustrie van het
productschap vallen. Deelname via het cluster beperkt de kosten per individueel
bedrijf. De onderhavige heffingsverordening wordt ingesteld ter dekking van de kosten
die voor het productschap zijn verbonden aan deelname van deze bedrijven aan het
convenant.

- de nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving
Partijen bij het convenant zijn van oordeel dat uitvoering van de regeling door een
convenant effectiever en efficiënter is dan indien ieder individueel bedrijf in de
verpakkingsketen invulling zou moeten geven aan de voldoening aan de gestelde
verplichtingen. De sector is van oordeel dat een collectieve aanpak een betere
implementatie van het overheidsbeleid mogelijk maakt. Slechts met een
publiekrechtelijke heffing is dit collectieve doel bereikbaar.

- de afweging van private alternatieven
Participatie in het convenant biedt de betrokken ondernemingen de mogelijkheid om
uitvoering t e geven aan de ministeriële regeling. De ondernemingen bezitten individueel
onvoldoende capaciteit om gevolg te geven aan de verplichtingen uit hoofde van de
ministeriële regeling.

- 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.

- de financiële gevolgen van de verordening I de structuur van de heffing
leder jaar wordt van de betrokken ondernemingen een financiële bijdrage gevraagd.
Daarbij is gekozen voor een vaste heffing per onderneming.

- de onderbouwing van de gekozen structuur
Voor het tarief is onderscheid gemaakt tussen monitorplichtige en niet-monitorplichtige
bedrijven als bedoeld in de Minsteriële regeling. Monitorplichtige bedrijven zijn bedrijven
die meer dan 4 werknemers in dienst hebben of die jaarlijks meer dan 50.000 kg
verpakkingen van papierlkarton, glas, metaal en kunststof per jaar op de markt brengen.
Deze bedrijven zijn verplicht te monitoren en rapporteren over de inspanningen ten
behoeve van het milieu. Niet-monitorplichtige bedrijven zijn bedrijven die 4 werknemers
of minder in dienst hebben of minder dan 50.000 kg verpakkingen op de markt brengen.
Deze bedrijven hoeven dan ook niet te monitoren of te rapporteren. Bedrijven die
aantonen dat zij reeds op andere wijze deelnemen aan het convenant, zijn vrijgesteld van
de heffing. De heffingssystematiek is ten opzichte van voorgaande jaren niet gewijzigd.
- de werking naar alle bedrijfsgenoten
De heffing wordt opgelegd aan ondernemingen die deelnemen aan het Convenant
Verpakkingen III.

- de becijfering van de opbrengst (bruto,

contributieaftrek) en vindplaats in d e begroting
De totale opbrengst voor het jaar 2005 wordt geraamd op £ 16.000,- (dit bedrag is
verantwoord op pagina 66 van de begroting van het productschap).

- het algemeen belang van de activiteit
Door deel te nemen aan het convenant en uitvoering te geven aan de daaruit
voortvloeiende verplichtingen wordt voldaan aan de eisen van de Ministeriële regeling
verpakkingen en verpakkingsafval.

- het sectoraal belang van de activiteit
Door de uit de heffing gefinancierde activiteiten wordt de economische positie van de
ondernemer versterkt. Voor de bedrijven worden de kosten zo veel mogelijk beperkt. Het
cluster betaalt een contributie aan de uitvoeringsorganisatie waarvan de kosten door de
deelnemers worden opgebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van de
bedrijven en de activiteiten die hiervoor door het cluster moeten worden verricht. De
opgebrachte gegevens door monitorplichtige bedrijven worden door het cluster verzameld
en aan SVM doorgegeven. Via gecumuleerde gegevens van alle clusters wordt door SVM
bepaald of voldaan wordt aan de doelstellingen van de overheid.

- bijzonderheden rond de steunmeldinglnotificatie
Onderhavige verordening strekt niet t o t de financiering van een steunmaatregel en behoeft om
die reden niet te worden gemeld aan de Europese Commissie in het kader van artikel 87 van
het EG-Verdrag.

Zoetermeer, 8 juni 2005

J.J. Kainekers
voorzitter

S .B.M. l origerius
secrelan s
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