Mededelingenblad 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
ontwemverordeninrr.

BEDRIJFSLICHAMEN

Hoofdproductschap Akkerbouw

Ontwerp- Verordening HPA financieringsheffing jaar 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . .2005, houdende regels ter zake
van de aan de onder het Hoofdproductschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te
leggen heffing voor het jaar 2006 (Verordening HPA financieringsheffing jaar 2006).
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 3,
5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Vlas;
Besluit:

8 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap
b. secretaris
c. ondernemer

d.

verwerker van vlas

Hoofdproductschap Akkerbouw;
secretaris van het hoofdproductschap;
de natuurlijke of rechtspersoon die een
onderneming drijft waarvoor het
hoofdproductschap is ingesteld;
een bedrijf dat vlas verwerkt of voor eigen
rekening en risico laat verwerken.

8 2 Heffingen
Artikel 2
1. De ondernemer is voor het jaar 2006 verplicht aan het hoofdproductschap een heffing te
betalen ter zake van het in Nederland in de handel brengen van:
- gebrande koffie, cafeïnevrije koffie daar£ 0,03 per 100 kg;
onder begrepen (GN-code 0901)
- oploskoffie, concentraat van koffie op
€ 0,03 per 100 kg,
basis van droge stofgehalte
vermenigvuldigd met de factor 2,18;
(GN-codes 2 101 10)
- groene en zwarte thee (GN-code 0902)
€ 0,03 per 100 kg.
in een verpakking met een inhoud van
niet meer dan 3 kg.

2. De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor het in Nederland in de handel
brengen van thee in kleinverpakking, voor zover een hoeveelheid van 500.000 kg op
jaarbasis niet wordt overschreden.
3. De in het eerste lid bedoelde heffing wordt gerestitueerd indien de ondernemer de betrokken
hoeveelheden buiten het vrije verkeer van Nederland brengt en voor zover het te restitueren
heffingsbedrag meer dan € 50,-- per maand bedraagt.
Artikel 3
Koffiebranders, theepakkers en handelaren in koffie en thee zijn verplicht binnen eenentwintig
dagen na afloop van een half jaar, door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan
het hoofdproductschap gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de in artikel
2 bedoelde heffing.
De Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
Artikel 4
1. De teler van vlas is voor het jaar 2006 aan het hoofdproductschap een heffing verschuldigd
van € 6,-- per hectare vezelvlas.

2. De verwerker van vlas is voor het jaar 2006 aan het hoofdproductschap een heffing
verschuldigd van € 6,-- per hectare vezelvlas van de oogst 2006.
Artikel 5

1. De in artikel 4, eerste lid, bedoelde heffing voor de teler van vlas wordt vastgesteld op basis
van de door de teler aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de
Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
2. Ter vaststelling van de in artikel 4, tweede lid, bedoelde heffing voor de verwerker van vlas
is deze verplicht vóór 1 december 2005 aan het hoofdproductschap opgave te doen van de
aangekochte hectaren vlas.
De Verordening HPA algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
Artikel 6
De heffing bedoeld in de artikelen 2 en 4 is bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het
hoofdproductschap.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 7
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in de artikelen 3 en 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 de betreffende periode 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.

3. Indien het hoofdproductschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in
het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.
4. De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens
het hoofdproductschap van de in de artikelen 3 en 5 bedoelde opgaven.
4 Betaling van de heffing

Artikel 8
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de
eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in
rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, vóór een door deze te
bepalen datum.
Artikel 9
Het hoofdproductschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot
verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.
Artikel 10
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald,
kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening
worden gebracht, 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.

8 3 Slotbepalingen
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 1 januari 2006, 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
2006, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en verstrekking
van gegevens 2003 bepaalde, alsmede van de toepassing van de Verordening HPA algemene
bepalingen 2003.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA fïnancieringsheffing jaar 2006
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
De doelstellingen die worden nagestreefd
Het hoofdproductschap vervult een coördinerende rol tussen de verschillende
akkerbouwproductschappen. Daarnaast rekent het hoofdproductschap het tot haar eigen taak de
publieke belangen te behartigen van onder meer koffie en thee als ook van vlas.
De publiekrechtelijke belangenbehartiging van vlas vindt plaats in een speciaal daarvoor
ingestelde commissie, de Commissie Vlas (een commissie ex artikel 88a van de Wet op de
bedrijfsorganisatie).
De Commissie Vlas richt zich op de gemeenschappelijke belangen zoals plantenveredeling,
afzetbevordering en verbetering van teelt-, oogst- en verwerkingsmethoden. Daarnaast adviseert
de commissie het hoofdproductschap en het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over het EU-beleid.
De koffie- en theebranche hebben behoefte aan een publiekrechtelijk kader voor bepaalde
aangelegenheden zoals op het gebied van levensmiddelenwetgeving, statistische gegevens en in
de functie als overlegplatform.
De heffingsbedragen zijn bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het hoofdproductschap,
met inbegrip van de Commissie Vlas.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen
in de akkerbouw, waaronder de ondernemingen in de koffie- en theebranche, alsmede de telers
en verwerkers van vlas.
Alle ondernemingen in deze sectoren worden met een heffing belast. Zo wordt voorkomen dat
bedrijven zouden profiteren van de activiteiten, maar daaraan niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
De kerntaken betreffen afzetbevordering, onderzoek, wetgeving en verbetering van
productieprocessen. Omdat de ondernemers in bovengenoemde sectoren niet ieder voor zich
deze onderwerpen kunnen aanpakken, is op verzoek van de brancheorganisaties gekozen voor
een collectieve aanpak. Slechts met een publieke heffing zijn de beoogde, door maatschappij en
sector gewenste, doelen bereikbaar. Via de publieke heffing is er geen discriminatie tussen
leden van brancheorganisaties en niet-leden.
Het optreden van het hoofdproductschap bevoordeelt geen belangen van de individuele
ondernemingen.
De uitvoering- en handhavingaspecten van de verordening
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoering- en handhavingaspecten geheel
voor rekening van het hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffingen voor thee en koffie (artikel 2) worden opgelegd naar de omzet in hoeveelheden.
De ondernemer die in Nederland koffie dan wel thee in de handel brengt is verplicht de
omzetten op te geven bij het hoofdproductschap op basis waarvan de heffingen worden
opgelegd. De omzet is een goede en controleerbare maatstaf om per individuele ondernemer de
bijdrage in de kosten vast te stellen. Deze grondslag garandeert een evenredige belasting over de
sectorgenoten.

De heffing aan de teler van vezelvlas (artikel 4) wordt berekend naar de oppervlakte die met
vlas wordt beteeld door de betreffende onderneming. Hierdoor wordt bereikt dat alle telers van
vezelvlas in verhouding tot de omvang van hun teelt bijdragen in de kosten (huishoudelijke
uitgaven) van de Commissie Vlas. Bovendien is het nemen van de oppervlakte per bedrijf als
heffingspunt administratief eenvoudig.
De verwerker van vezelvlas wordt een heffing opgelegd over de aangevoerde hectares te
verwerken vezelvlas.
Verhouding tot het internationale recht
Bij telers van vlas rust de heffing op arealen die in Nederland liggen. Voor de vlasverwerker
wordt de omvang van de activiteit en de daaraan gekoppelde heffing afgemeten aan het aantal
hectares vezelvlas dat wordt verwerkt ongeacht de herkomst van het vlas.
Koffie en thee zijn traditioneel niet-Europese producten. Ook bestaat er geen communautaire
marktordening (regeling voor onder meer derdelanden verkeer) voor deze producten. Eén en
ander betekent dat met de heffing geen internationale rechtsregel wordt geschonden.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle bedrijfsgenoten in de vlassector en de koffie- en
theebranche, waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld.
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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
In de artikelen 2 en 4 zijn de heffingsbedragen opgenomen. De opbrengst van de in artikel 2,
eerste lid bedoelde heffing is voor 2006 geraamd op € 36.302 (koffie) en € 2.269 (thee). De
opbrengst van de in artikel 4 bedoelde heffing wordt voor het jaar 2006 geraamd op € 54.000
(vlas). De totale opbrengst van de financieringsheffing voor het jaar 2006 is geraamd op €
92.571 zoals staat vermeld in hoofdstuk I van de begroting voor het jaar 2006.
Administratieve lastendruk
De administratieve lasten in het kader van onderhavige verordening zijn gering. Ze bestaan voor
koffie en thee voornamelijk uit het tweejaarlijks opsturen van een opgavenformulier, waarop
gegevens m.b.t. de hoeveelheden die in de handel zijn gebracht worden ingevuld.
De verwerker van vlas doet jaarlijks een opgave van de aangekochte hectaren vlas.
Voor het opleggen van de heffing aan de vlasteler wordt gebruik gemaakt van de registraties
van LNV. De teler verstrekt zijn gegevens op het door LNV verstrekte formulier en dient dit
vervolgens in bij de uitvoerende dienst van LNV, die deze gegevens doorgeeft aan het
hoofdproductschap.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening HPAJinancieringsheffing sector aardappelen jaar 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . . . . . . ..2005 houdende regels ter
zake van de aan de onder het Hoofdproductschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te
leggen heffing voor het jaar 2006 (verordening HPA financieringsheffing sector aardappelen
jaar 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en zesde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:

5

1 Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a.
Hoofdproductschap
b. bestuur
c.
dagelijks bestuur
d. voorzitter
e.
sectormanager

f.
g.

commissie
ondernemer

h.

derde landen

i.
j.

Hoofdbedrijfschap
N.A.K.

k.

consumptieaardappelen

1.

zetmeelaardappelen

m.
n.

pootaardappelen
aardappelen

o.

groothandel in aardappelen

p.

voorgebakken aardappelproducten

:

q.
r.

afgebakken aardappelproducten
gedroogde aardappelproducten

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;
Bestuur van het hoofdproductschap;
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
voorzitter van het hoofdproductschap;
als zodanig door het dagelijks bestuur
benoemde functionaris die speciaal belast is met
de sector aardappelen;
Commissie Aardappelen;
de natuurlijke of rechtspersoon die een
onderneming drijft waarvoor het
hoofdproductschap is ingesteld;
landen en gebieden die niet als lid deelnemen
aan de Europese Unie;
Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;
Stichting Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;
verse of gekoelde aardappelen, geschild en
ongeschild, welke al dan niet na verdere be- of
verwerking bestemd zijn voor menselijke
consumptie;
aardappelen bestemd om te worden verwerkt tot
zetmeel;
aardappelen die bij de N.A.K. aangegeven zijn;
alle soorten aardappelen, genoemd in de
onderdelen k tot en met m;
het bedrijf van het kopen van aardappelen en
het verkopen daarvan aan wederverkopers, aan
instellingen of aan degenen die het gekochte in
een door hen gedreven onderneming
aanwenden;
producten ex GN-code 2004 10 10
producten ex GN-code 2005 20 80;
producten ex GN-code 2005 20 20;
producten ex GN-code 1105 10 00
producten ex GN-code 1105 20 00
producten ex GN-code 0712 90 05

s.

t.

overige aardappelproducten

aardappelproducten

:

:

producten ex GN-code 2004 10 91
producten ex GN-code 2005 20 10;
producten ex GN-code 2004 10 99
producten ex GN-code 0710 10 00
producten ex GN-code 071 1 90 80;
producten, genoemd in de onderdelen p tot en
met s.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2
1.

De ondernemer die de groothandel in aardappelen uitoefent, is verplicht over het jaar 2006
aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 23,- per 1000 ton verkochte, in
Nederland geteelde, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen.

2.

De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd over de consumptieaardappelen
en zetmeelaardappelen die verkocht zijn aan in Nederland gevestigde ondernemers die de
groothandel in aardappelen uitoefenen of aan ondernemers in de aardappelverwerkende
industrie.

Artikel 3
1.

De ondernemer die aardappelen uit derde landen invoert, is verplicht over het jaar 2006
aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 450,- per 1000 ton aardappelen,

2.

De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd over de ingevoerde aardappelen,
die door de ondernemer zelf wederom zijn uitgevoerd.

Artikel 4
1.

De ondernemer die aardappelen teelt, is verplicht over het jaar 2006 aan het
hoofdproductschap een heffing te betalen per hectare geteelde aardappelen van
€ 0,30 per hectare.

2.

De berekening van de in het eerste lid bedoelde heffing vindt plaats op basis van de door
de ondernemer aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening
HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.

Artikel 5
1. De ondernemer die aardappelproducten vervaardigt, is verplicht over het jaar 2006 aan het
hoofdproductschap een heffing te betalen ter zake van de verwerking van aardappelen tot
aardappelproducten van € 27,- per 1000 ton aardappelen.
2. Van de in het eerste lid bedoelde heffing zijn uitgezonderd de aardappelen die worden
ingevoerd en in Nederland tot aardappelproducten worden verwerkt.
3. Aan de in het eerste lid bedoelde ondernemer die lid is van de Vereniging voor de
Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) en over het jaar 2006 de volledige contributie
heeft betaald, wordt een korting toegestaan gelijk aan 25% van de verschuldigde heffing. De
aftrek wordt slechts toegestaan indien uit de door genoemde vereniging verstrekte opgaven
blijkt dat de contributie is betaald.

Artikel 6
1.

De ondernemer, die in zijn onderneming vervaardigd aardappelzetmeel
a. aflevert aan derden dan wel
b. verwerkt tot aardappelzetmeelderivaten
is verplicht over het jaar 2006 aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van
€ 110,-- per 1000 ton berekend over de hoeveelheden afgeleverd onderscheidenlijk verwerkt
aardappelzetmeel.

2.

De ondernemer, die in zijn onderneming van aardappelzetmeel glucose (dextrose
daaronder begrepen) enlof soortgelijke producten vervaardigt, is verplicht over het jaar
2006 aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 11O,-- per 1000 ton berekend
over de afgeleverde hoeveelheden aardappelzetmeelproduct.

Artikel 7
De heffingen bedoeld in de artikelen 2, 3,4, 5 en 6 zijn bestemd voor de huishoudelijke
uitgaven van de commissie.
Artikel 8
De ondernemer is verplicht door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het
productschap gegevens te verstrekken voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in de
artikelen 5 en 6 enlof voor statistische doeleinden.
De opgavenformulieren bedoeld in het eerste lid dienen door de ondernemer volledig en
naar waarheid te worden ingevuld.
De opgave ten behoeve van de heffing, bedoeld in artikel 5, dient maandelijks te
geschieden en wel uiterlijk op de vijftiende dag volgende op de maand waarop de opgave
betrekking heeft.
Indien in een bepaalde maand geen activiteiten als bedoeld in artikel 5 hebben
plaatsgevonden, dient ook dit gegeven te worden opgegeven.
De opgave ten behoeve van de heffing, bedoeld in artikel 6 wordt binnen 4 weken na
afloop van een halfjaarlijkse termijn (februari tot en met juli en augustus tot en met
januari) gedaan.
De ondernemer die ingevolge de artikelen 5 en 6 heffingsplichtig is legt, indien de
sectormanager daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over,
waaruit blijkt de totale hoeveelheid in het jaar 2006 verwerkte hoeveelheid aardappelen tot
aardappelproducten en de totale hoeveelheid ingevoerde aardappelen die tot
aardappelproducten zijn verwerkt.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens
het hoofdproductschap van de in het eerste lid bedoelde opgave.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 9
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 4, tweede lid dan wel artikel 8, eerste
lid niet, niet-tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur,
bevoegd de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

2. Indien de 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.
3. Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.

5 4 Betaling van de heffing
Artikel 10
1.

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen
datum.

2. Het hoofdbedrijfschap is belast met de inning van de heffing bedoeld in de artikelen 2 en 3,
het hoofdproductschap is belast met de inning van de heffing bedoeld in de artikelen 4, 5 en
6.
3. Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 11
In afwijking van artikel 10 is de nota terstond invorderbaar:
a.
zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan
blijkt; of
c.
zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 12
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag minder dan
€ 50,-- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden

betrekking hebben.
Artikel 13
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 gestelde termijn heeft betaald,
kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde
bedrag in rekening worden gebracht, 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.

8 5 Slotbepalingen
Artikel 14
1.

De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a.slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap
b.niet onder vermelding of aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen
of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de met financiële
controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens personeel, voorzover het
kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon eniof onderneming die gegevens
betrekking hebben.
Artikel 15
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006, met
uitzondering van het in artikel 12 van de Verordening HPA registratie en verstrekking van
gegevens 2003 bepaalde.
Artikel 16
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA fïnancieringsheffïng sector
aardappelen jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

De doelstellingen die worden nagestreefd
Met de door het hoofdproductschap uit te voeren en (mede)gefinancierde activiteiten wordt
beoogd een duurzame (zowel in economische als in ecologische zin) productiewijze tot stand te
brengen. Door de financiering van projecten op het terrein van onderzoek, kwaliteit en milieu,
worden zaken aangepakt die individuele telers niet zelf kunnen laten uitvoeren. Door actief mee
te werken aan de verspreiding van kennis van uit genoemde projecten, wordt er tevens voor
gezorgd dat de primaire sector snel gebruik kan maken van de nieuwste ontwikkelingen.
Beheersing van ziekten en plagen, voedselveiligheid en milieuvriendelijkheid zijn aspecten die
daarbij hoog in het vaandel staan. Dit zijn aspecten die zowel voor de sector zelf als de
maatschappij als geheel van grote betekenis zijn.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe

deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. De kerntaken onderzoek,
kwaliteit en milieu dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden aangezien de daaruit
voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere
onderneming in de sector daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed
kunnen worden gehandhaafd. De sector van aardappeltelers bestaat uit zeer vele kleine en
middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke
activiteiten uit te (laten) voeren.
De publiekrechtelijke kerntaken zijn toevertrouwd aan een orgaan van het HPA, zijnde een
zogenoemde commissie ex artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de Commissie
Aardappelen.
De leden van de commissie worden benoemd door organisaties van ondernemers en
werknemers op het gebied van de teelt van aardappelen, de aardappelbe- en verwerkende
industrie alsmede van de groothandel, de werkzaamheid van tussenpersonen en de detailhandel
in aardappelen en daaruit verkregen producten.
Deze Commissie Aardappelen heeft tot taak met het oog op het specifieke karakter van het
beleidsterrein aardappelen:
a.
gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur ten aanzien van
aardappelaangelegenheden;
b.
het (doen) ontwerpen van, door het bestuur vast te stellen, verordeningen inzake de
teelt alsmede de financiering van projecten en instellingen;
C.
het formuleren van, door het bestuur vast te stellen, (meerjaren)begrotingen inzake
het benodigde budget voor de (mede) te financieren projecten en instellingen;
d.
het nemen van besluiten over besteding van het beschikbaar gestelde budget;
e.
het houden van toezicht op de (mede) gefinancierde projecten en instellingen;
f.
het voeren van extern overleg in relatie met het taakgebied;
het extern vertegenwoordigen van het hoofdproductschap inzake het beleidsterrein
g.
aardappelaangelegenheden;
h.
het geven van advies inzake de financiering van de commissie alsmede de
ondersteunende secretariële en administratieve activiteiten door het
hoofdproductschap;
i.
het verlenen van ontheffingen in gevallen waarin bij verordening daartoe de
mogelijkheid is geopend.
Ter financiering van de bestuurs- en huishoudelijke kosten van deze commissie wordt een
heffing bij de sector opgelegd.

De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen
in de akkerbouw. Met onderhavige verordening wordt een heffing opgelegd in de verticale
bedrijfskolom van de aardappelsector door inning daarvan bij de groothandel (artikel 2), de
importeur die aardappelen uit derde landen invoert (artikel 3), de teler van aardappelen
(artikel 4), de verwerkende industrie (artikel 5) en de zetmeelaardappelverwerkende industrie
(artikel 6). Doordat alle ondernemingen zodoende worden belast, wordt voorkomen dat er
bedrijven zijn die wel profiteren van activiteiten, maar daaraan niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
De kerntaken van de commissie betreffen afzet, onderzoek, kwaliteit en milieu in de
aardappelsector. Omdat de ondernemingen niet ieder voor zich bovengenoemde onderwerpen
kunnen aanpakken, is op verzoek van de brancheorganisaties gekozen voor een collectieve
aanpak. De sector verzoekt vervolgens de commissie om projecten op te starten die anders niet
van de grond zouden komen. Slechts met een publieke heffing zijn de beoogde, door maatschappij en sector gewenste, doelen bereikbaar. Via de publieke heffing is er geen discriminatie
tussen leden van brancheorganisaties en niet-leden. Het optreden van het hoofdproductschap
ondersteunt geen private belangen van de individuele ondernemingen.

De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het hoofdproductschap komen, met uitzondering van de heffingen bedoeld in
de artikelen 2 en 3 (groothandel en importeur die aardappelen uit derde landen invoert). Het
Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel int de heffingen bedoeld in de artikelen 2 en 3. Er
wordt geen last gelegd op andere overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffingen zijn ten opzichte van het jaar 2005 bij de teelt en aardappelverwerking enigszins
verlaagd i.v.m. afname van de taken.
De heffingen worden opgelegd naar de omzet in hoeveelheden. Zowel de aardappelhandel als de
(zetmee1)industrie zijn verplicht de omzetten op te geven bij het bedrijfschap respectievelijk het
hoofdproductschap op basis waarvan de heffingen worden opgelegd. De omzet is een goede en
controleerbare maatstaf om per individuele ondernemer de bijdrage voor collectieve zaken vast
te stellen.
Aangezien er geen communautaire marktordening voor aardappelen bestaat, is er plaats voor
een heffing als bedoeld in artikel 3.
Alleen de heffing aan de aardappelteler (artikel 4) wordt opgelegd naar het grondgebruik en
berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende cultuurgrond. Hierdoor wordt
bereikt dat alle aardappeltelers in verhouding tot de grootte van hun bedrijf bijdragen in de kosten
(huishoudelijke uitgaven) van de Commissie Aardappelen. Bovendien is het nemen van de
oppervlakte per bedrijf als heffingspunt administratief eenvoudig.
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op arealen die in Nederland liggen, zodat deze geen
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle bedrijfsgenoten in de aardappelsector, waarvoor het
hoofdproductschap is ingesteld.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectorrnanager 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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst van de heffingen aan de groothandel (artikel 2), de importeur (artikel 3) en de
zetmeelaardappelverwerkende industrie (artikel 6) wordt geschat op € 90.000,- als onderdeel
van het bedrag van € 180.000,- zoals dat staat vermeld in de HPA-begroting 2006
(hoofdstukken B3 en H1 van de HPA-begroting 2006).
De opbrengst van de heffing aan de verwerkende industrie (artikel 5) wordt geschat op
€ 40.000,- als onderdeel van het hiervoor vermelde totaalbedrag van € 180.000,-.
De opbrengst van de heffing aan de aardappelteler (artikel 4) wordt geschat op
€ 45.000,- als onderdeel van het hiervoor genoemde bedrag van € 180.000,-.
De Schilthuisaftrek geldt voor de leden van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende
Industrie. Het betreft een korting van 25% op de heffing. Artikel 126, zesde lid van de Wet op
de bedrijfsorganisatie bepaalt dat de aftrek niet meer dan de helft van de heffing kan bedragen.
Aan deze bepaling is met de bepaling van een korting van 25% op de heffing voldaan.
Met de Schilthuisaftrek wordt voorkomen dat door een cumulatie van contributie en heffing
sommige ondernemers ontmoedigd zouden worden lid te blijven of te worden van de
desbetreffende vereniging.
Ten aanzien van de eis in artikel 126, zesde lid Wbo dat de betreffende ondernemers lid moeten
zijn van een ondernemersorganisatie die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is, is

artikel 5.1 Besluit beleidsregels Bestuurskamer (PBO-blad 29 december 2003, nr. 76) van
belang.
De betreffende criteria om in aanmerking te komen voor de aftrek zijn dat het moet gaan om de
ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een
belangrijk gedeelte van het terrein waarop het hoofdproductschap een taak heeft te vervullen;
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7
van de Verordening representativiteit organisaties van de Sociaal Economische Raad;
c. tot de werkingssfeer van het hoofdproductschap behorende leden heeft, waarvan het gewogen
aantal niet onbetekenend is;
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een
positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te
organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die
groep, de deelname aan het arbeidsvoonvaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten
die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg
met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties,
landelijk ontplooit.
Totale hoogte van de Schilthuisaftrek is ongeveer € 10.000,-.

Administratieve lastendruk
De aardappelhandel en de consumptieaardappelverwerkende industrie verstrekken hun
omzetgegevens op een door het hoofdproductschap respectievelijk bedrijfschap verstrekt
formulier. Het gaat om een vaste groep van 37 grote verwerkers en middelgrote import- en
exportbedrijven. Deze bedrijven zijn bekend met de werkwijze van het invullen van de
formulieren. Door toenemende automatisering wordt de lastendruk minder en door de
ondernemers als acceptabel aanvaard.
De zetmeelindustrie doet 2 maal per jaar een opgave van de hoeveelheid afgeleverd en verwerkt
aardappelzetmeel.
De heffing aan de aardappelteler levert nauwelijks een administratieve lastendruk op, aangezien
gebruik wordt gemaakt van de registraties van LNV.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening HPAJinancieringshefJing teeltaangelegenheden jaar 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . .. . . . . . . 2005 houdende regels ter
zake van de aan de onder het Hoofdproductschap Akkerbouw ressorterende ondernemers op te
leggen heffing voor het jaar 2006 (verordening HPA financieringsheffing teeltaangelegenheden
jaar 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en zesde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
de artikelen 3 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
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1 Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
: Hoofdproductschap Akkerbouw;
hoofdproductschap
bestuur van het hoofdproductschap;
bestuur
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
dagelijks bestuur
voorzitter van het hoofdproductschap;
voorzitter
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde
sectormanager
functionaris die speciaal belast is met teeltaangelegenheden;
Commissie Teeltaangelegenheden;
commissie
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
ondernemer
waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het
braakland
daaropvolgende oogstjaar niet worden beteeld;
beteelde grond, braakland;
cultuurgrond
N.A.K.
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te
Emmeloord;
gemeten maat
de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren
die voor de teelt noodzakelijk zijn;
contractteelt
de teelt van gewassen of producten ingevolge een
overeenkomst.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2
1. De ondernemer, die in het jaar 2006 een onderneming drijft, is verplicht voor dat jaar aan het
hoofdproductschap een heffing te betalen.
2. De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan het
hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en
verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
3. De heffing wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij
de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
groep 1

cultuurgrond, in gebruik als braakland:

groep 2

cultuurgrond in gebruik voor de teelt van triticale, € 1,80 per ha;
veldbonen, koolzaad en
groenbemestingsgewassen:
cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
€ 1,80 per ha;
kapucijners en grauwe erwten en groene droog te
oogsten erwten en schokkers:

groep 3.

€ 1,8O per ha;

groep 4.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan
snijrogge en haver:

groep 5.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne:€ 1,8O per ha;

groep 6.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
wintertarwe en wintergerst:

€ 1,80 per ha;

groep 7.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van vlas:

€ 1,80 per ha;

groep 8.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
karwijzaad en blauwmaanzaad:

€ 1,80 per ha;

groep 9.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van corn
cob mix en korrelmais:

€ 1,80 per ha;

groep 10.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine € 1,80 per ha;
bonen:

groep 11.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
graszaad:

€ 1,80 per ha;

groep 12.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
zetmeelaardappelen:

€ 1,80 per ha;

groep 13.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
voederbieten:

€ 1,80 per ha;

groep 14.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van andere € 1,80 per ha;
dan in de groepen 1 tlrn 13 en 15 tlrn 20
genoemde gewassen:

groep 15.

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
suikerbieten:

groep 16.

€ 5,30 per ha;
cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
consumptieaardappelen op kleigrond en op zandof veengrond:
€ 5,30 per ha;
cultuurgrond in gebruik voor de teel van
pootaardappelen (bij de N.A.K. aangegeven)

groep 17.
groep 18.

groep 19.

groep 20.

€ 1,80 per ha;

€ 5,40 per ha;

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
zaaiuien:

€ 1,80 per ha;

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
poot- en plantuien (inclusief sjalotten):

€ 1,80 per ha;

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt
van zilveruien:

€ 1,80 per ha.

Artikel 3
1.

Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de
onderneming die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond :
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zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door de
verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen
en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt
cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft
ondergaan;
overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnemer) de
gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.
In afwijking van het eerste lid onderdelen a en b wordt cultuurgrond die door de
ondernemer zaaiklaar is verhuurd voor de teelt van vlas, gerekend tot het bedrijf van de
verhuurder.
2.

Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.

3.

Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in
evenredigheid met de aldaar bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare worden naar
beneden afgerond tot een veelvoud van aren.

8 3 Ambtshalve heffing
Artikel 4
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig
heeft verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur bevoegd de verschuldigde heffing
ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
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.
Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.

Artikel 5
1.

Aan de ondernemer, die als lid van een of meer door het bestuur aangewezen
ondernemersorganisaties over het jaar 2006 aan die organisatie of organisaties contributie
heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan op de voor hem krachtens deze verordening
geldende heffing.

2.

De in de bijlage bij deze verordening vermelde ondernemersorganisaties zijn aangewezen
door het bestuur.

Artikel 6
Een ondernemersorganisatie wordt op haar schriftelijk en gemotiveerd verzoek door het bestuur
aangewezen, indien zij één of meer leden in het bestuur heeft benoemd en overigens indien zij een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en voorts naar het oordeel van het bestuur:

a.
b.
c.
d.

e.

krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een
belangrijk gedeelte van het terrein waarop het hoofdproductschap een taak heeft te vervullen;
voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7
van de Verordening representativiteit organisaties van de Sociaal Economische Raad;
tot de werkingssfeer van het hoofdproductschap behorende leden heeft, waarvan het gewogen
aantal niet onbetekenend is;
met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een
positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te
organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die
groep, de deelname aan het arbeidsvoonvaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten
die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg
met de overheid, en
haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties,
landelijk ontplooit.

Artikel 7
Een verzoek tot aanwijzing van een ondernemersorganisatie als bedoeld in artikel 6 wordt
ingediend vóór 1 januari van het jaar 2007. De aanwijzing geldt niet eerder dan voor het
volgende kalenderjaar.
Artikel 8
1. De ondernemer heeft aanspraak op de in artikel 5 bedoelde aftrek, indien uit de door de in
de bijlage genoemde ondernemersorganisatie verstrekte opgaven blijkt dat de volledige
contributie over het jaar 2006 is betaald.
2. De ondernemersorganisaties dienen uiterlijk 15 augustus 2006 de betreffende gegevens bij
het hoofdproductschap aan te leveren.

3. Indien het hoofdproductschap de gegevens in de periode 16 augustus 2006 tot en met 15
oktober 2006 ontvangt, brengt het hoofdproductschap een bedrag van € 5,- per lid bij de
betreffende organisatie als administratiekosten in rekening. Bij ontvangst van de gegevens
na 15 oktober 2006 worden deze niet meer verwerkt.
Artikel 9
De aftrek, bedoeld in artikel 5, eerste lid, bedraagt 70% van de betaalde contributie met een
maximum van 50% van de voor de ondernemer geldende heffing.
Artikel 10
1. Voor de toepassing van de artikelen 5 tot en met 9 wordt onder contributie verstaan het
bedrag (exclusief BTW) dat de ondernemer voor het jaar 2006 aan de ondernemersorganisatie verschuldigd is. Het bedrag aan de te betalen contributie wordt bepaald aan de
hand van de door de ondernemer aan de betreffende ondernemersorganisatie verstrekte
opgaven betreffende het areaal akkerbouw.
2. Het bestuur kan, op voordracht van de commissie, bij besluit nadere voorschriften geven.
Artikel 11
De heffingen bedoeld in artikel 2 zijn bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van de
commissie.

5 5 Betaling van de heffing
Artikel 12
1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2. Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 13
In afwijking van artikel 12 is de nota terstond invorderbaar:
a.
zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe
blijkt; of
c.
zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 14
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag minder dan
€ 50,- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden

betrekking hebben.
Artikel 15
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 12 gestelde termijn heeft betaald,
kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde
bedrag in rekening worden gebracht, 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.

5 6 Slotbepalingen
Artikel 16
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de
secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de
met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens
personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk
is.
2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon eniof onderneming die gegevens
betrekking hebben.

Artikel 17
Een besluit als bedoeld in artikel 10, tweede lid wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar
bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
Artikel 18
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006, met
uitzondering van het in artikel 12 van de Verordening HPA registratie en verstrekking van
gegevens 2003 bepaalde.
Artikel 19
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA fïnancieringsheffing
teeltaangelegenheden jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

BIJLAGE
Als ondernemersorganisaties, bedoeld in artikel 5, tweede lid, worden aangewezen:

Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO)
Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO)
Westelijke Land-en Tuinbouworganisatie (WLTO)
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
Vereniging van Biologisch-Dynamische Boeren (BD-BV)
Nederlandse Vereniging voor de Ecologische Landbouw (NVEL)
Vereniging Beroepskring Agrariërs-GMV
Nederlandse Akkerbouw Vakbond - NAV

TOELICHTING

De doelstellingen die worden nagestreefd
Met de door het hoofdproductschap uit te voeren en (mede)gefinancierde activiteiten wordt
beoogd een duurzame (zowel in economische als in ecologische zin) productiewijze tot stand te
brengen. Door de financiering van projecten op het terrein van onderzoek, kwaliteit en milieu,
worden zaken aangepakt die individuele telers niet zelf kunnen laten uitvoeren. Door actief mee
te werken aan de verspreiding van kennis van uit genoemde projecten, wordt er tevens voor
gezorgd dat de primaire sector snel gebruik kan maken van de nieuwste ontwikkelingen.
Beheersing van ziekten en plagen, voedselveiligheid en milieuvriendelijkheid zijn aspecten die

daarbij hoog in het vaandel staan. Dit zijn aspecten die zowel voor de sector zelf als de
maatschappij als geheel van grote betekenis zijn.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe
deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn.
Voornoemde taken dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden, aangezien de daaruit
voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere
onderneming in de sector daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed
kunnen worden gehandhaafd. De sector van akkerbouwers bestaat uit zeer vele kleine en
middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke
activiteiten uit te (laten) voeren.
De primaire sector heeft ervoor gekozen om het bestuur van het HPA te kunnen adviseren
vanuit een specifiek daartoe ingestelde commissie. Deze Commissie Teeltaangelegenheden
heeft tot taak met het oog op het specifieke karakter van het beleidsterrein teeltaangelegenheden:
a.
gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur ten aanzien van
teeltaangelegenheden;
b.
het (doen) ontwerpen van, door het bestuur vast te stellen, verordeningen inzake
de teelt alsmede de financiering van projecten en instellingen;
C.
het formuleren van, door het bestuur vast te stellen, (meerjaren)begrotingen
inzake het benodigde budget voor de (mede) te financieren projecten en
instellingen;
d.
het nemen van besluiten over de besteding van het beschikbaar gestelde budget;
e.
het houden van toezicht op de (mede) gefinancierde projecten en instellingen;
f.
het voeren van extern overleg in relatie met het taakgebied;
het extern vertegenwoordigen van het hoofdproductschap inzake het
g.
beleidsterrein teeltaangelegenheden;
h.
inhoud te geven aan de samenwerking met de tuinbouwsectoren;
1.
het geven van advies inzake de financiering van de commissie alsmede de
ondersteunende secretariële en administratieve activiteiten door het
hoofdproductschap
het verlenen van ontheffingen in gevallen waarin bij verordening daartoe de
j.
mogelijkheid is geopend.
De Commissie Teeltaangelegenheden wordt door het bestuur benoemd op voordracht van de
LTO, NAV, CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten. De commissie is daardoor een goede
afspiegeling van de betreffende sector.
Ter financiering van de bestuurs- en huishoudelijke kosten van deze commissie wordt een
heffing bij de sector opgelegd.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen
in de akkerbouw. Alle ondernemingen betalen mee. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven
zouden zijn die wel profiteren van activiteiten, maar niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
De kerntaken van de commissie betreffen onderzoek, kwaliteit en milieu inzake akkerbouwgewassen. Omdat de akkerbouwers niet ieder voor zich bovengenoemde onderwerpen kunnen
aanpakken, is op verzoek van de brancheorganisaties gekozen voor een collectieve aanpak. De
sector verzoekt vervolgens de commissie om projecten op te starten die anders niet van de grond
zouden komen. Slechts met een publieke heffing zijn de beoogde, door maatschappij en sector

gewenste, doelen bereikbaar. Via de publieke heffing is er geen discriminatie tussen leden van
brancheorganisaties en niet-leden.
Het optreden van het hoofdproductschap ondersteunt geen private belangen van de individuele
ondernemingen.
De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffingen zijn ten opzichte van het jaar 2005 verhoogd, omdat door daling van de inkomsten
(lagere arealen en hogere Schilthuiskorting) en stijging van de inningskosten er een tekort was
ontstaan.
De heffing wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij de
onderneming behorende cultuurgrond. Hierdoor wordt bereikt dat alle akkerbouwers in
verhouding tot de grootte van hun bedrijf bijdragen in de kosten (huishoudelijke uitgaven) van de
Commissie Teeltaangelegenheden. Bovendien is het nemen van de oppervlakte per bedrijf als
heffingspunt administratief eenvoudig.
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op arealen die in Nederland liggen, zodat deze geen
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle bedrijfsgenoten waarvoor het hoofdproductschap is
ingesteld. In de sector teeltaangelegenheden gaat het om alle bedrijven met akkerbouwgewassen.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectormanager 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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De bruto opbrengst wordt geschat op € 1.710.000-. De in artikel 5 van de verordening voorziene
contributieaftrek wordt geschat op € 650.000-, zodat de netto opbrengst geraamd wordt op €
1.060.000,- zoals vermeld staat in de HPA-begroting 2006. (Hoofdstukken B3 en Hl).
Contributieaftrek
Artikel 126, zesde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie biedt de mogelijkheid om aan
heffingsplichtigen, die lid zijn van een ondernemersorganisatie, een aftrek op de heffing toe te
staan (de zogenaamde Schilthuis -of georganiseerdenaftrek).
Voorwaarde voor aftrek is dat de contributie over het jaar 2006 is betaald. De heffing wordt
eerst eind van het heffingsjaar opgelegd, waardoor betaling van de contributie controleerbaar is.
De tekst van artikel 6 correspondeert met de bepaling opgenomen in artikel 2, eerste lid van het
Besluit beleidsregel inzake de toepassing van de Schilthuisaftrek van de SER.
De filosofie achter deze aftrek van de heffing is van oudsher om de vrijheid van organisaties in
sectoren van het bedrijfsleven niet te belemmeren. De ontplooiing van de organisaties vormt
mede de basis voor productschappen. De door georganiseerde akkerbouwers verrichte inzet ten
behoeve van belangenbehartiging in de branche en de daarmee gepaard gaande
beleidsvoorbereidende activiteiten in publiek verband, rechtvaardigt een korting op de
verplichte heffing in de vorm van een aan de vrijwillige contributie gerelateerde korting. De
niet-georganiseerde ondernemer profiteert in gelijke mate van die publiekrechtelijke activiteiten.

Administratieve lastendruk
De heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemer nauwelijks lastendruk met zich
brengt. Voor het opleggen van de heffingen wordt gebruik gemaakt van de registraties van
LNV. De ondernemer verstrekt zijn gegevens op het door LNV verstrekte formulier en dient dit
vervolgens in bij de uitvoerende dienst van LNV, die deze gegevens doorgeeft aan het
hoofdproductschap.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Hef$ngsverordening HPA vlasfonds jaar 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . 2005, houdende vaststelling
bestemmingsheffing ten behoeve van de vlassector voor het jaar 2006 (Heffingsverordening
HPA vlasfonds jaar 2006).
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Vlas;
Besluit:

5

l Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a.
hoofdproductschap
b. bestuur
c.
secretaris
d. commissie
e.
ondernemer

Hoofdproductschap Akkerbouw;
bestuur van het hoofdproductschap;
secretaris van het hoofdproductschap;
Commissie Vlas;
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2
1. De ondernemer die in het jaar 2006 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van
vlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 8,17
per hectare.
2. De ondernemer die in het jaar 2006 een onderneming drijft, met als activiteit het kweken van
vlasrassen of het vertegenwoordigen in Nederland van buitenlandse kwekers van
vezelvlasrassen, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen
van € 1,59 per ha door de NAK te velde goedgekeurd zaaizaad van de oogst van het jaar dat
voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

3. De ondernemer die in het jaar 2006 een onderneming drijft, met als activiteit het bereiden
van zaaizaad van vezelvlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing
te betalen van € 1,59 per ton goedgekeurd zaaizaad van de oogst van het jaar dat voorafgaat
aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
4. De ondernemer die in het jaar 2006 een onderneming drijft, met als activiteit het verwerken
van vezelvlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van
€ 3,18 per ha verwerkt vlas van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de
bijdrage betrekking heeft.

5. De in het eerste lid bedoelde heffing wordt vastgesteld op basis van de door de ondernemer aan
het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en
verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens. De in het tweede tot en met vierde lid
bedoelde heffingen worden vastgesteld op basis van de door de ondernemer op verzoek van het
hoofdproductschap verstrekte gegevens door middel van een door het productschap vastgesteld
formulier.
6. De heffing is bestemd voor het Vlasfonds.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 3
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet tijdig of naar het oordeel
van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de
verschuldigde heffing 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.

3. Indien het hoofdproductschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in
het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening
worden gebracht.

5 4 Betaling van de heffing
Artikel 4
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de
eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in
rekening zijn gebracht, dan wel indien de secretaris van het hoofdproductschap zulks verlangt,
vóór een door deze te bepalen datum.
Artikel 5
In afwijking van artikel 4 is de aanslag terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijk
geeft of
c. de ondernemer zich in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijk
geeft.

Artikel 6
Het hoofdproductschap kan verrekening van bedragen kleiner dan € 5,-- achterwege laten.
Artikel 7
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 4 gestelde termijn heeft betaald,
kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening
worden gebracht, 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.

8 5 Slotbepalingen
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt
geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking de tweede dag na
publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1
januari 2006, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie
en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

De doelstellingen die worden nagestreefd
De publiekrechtelijke taken zijn door de Nederlandse vlassector toevertrouwd aan een orgaan
van het HPA, zijnde een zogenoemde commissie ex artikel 88a van de wet op de
bedrijfsorganisatie, de Commissie Vlas.
De leden van de commissie worden benoemd door organisaties van ondernemers en
werknemers op het gebied van de teelt van vlas, de venverkingsbedrijven, de kwekers en de
zaaizaadhandel.
Het hoofdproductschap vervult ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers
een complementaire rol en ontplooit activiteiten op sectorniveau waartoe deze organisaties op
eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. De taken onderzoek, kwaliteit en
afzetbevordering dienen in publiekrechtelijk kader te geschieden aangezien de vlassector bestaat
uit zeer vele kleine en middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in
staat zijn zelf zulke activiteiten uit te (laten) voeren.
De heffing is bedoeld voor het Vlasfonds van het Hoofdproductschap Akkerbouw. Vanuit dit
fonds worden de volgende activiteiten gefinancierd:
1. onderzoek ter verbetering van de teelt- en oogstmethoden, ter verbetering van de
kwaliteit van de vlasvezel,
2. bevordering van de afzet van vlasvezels.

De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie op verzoek van het vlasbedrijfsleven
ingesteld voor alle bedrijven in de bedrijfskolom.
Voor de financiering van activiteiten die van belang zijn voor de gehele sector, wordt gebruik
gemaakt van het instrument van de heffing. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat alle
bedrijven meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
De vlassector bestaat in hoofdzaak uit kleine ondernemingen. Deze zijn zelf niet of nauwelijks
in staat om onderzoek- of promotieactiviteiten ter hand te nemen. Ditzelfde geldt voor de
beroepsorganisaties die in de sector actief zijn. Om die reden is gekozen voor een
samenwerking van de gehele bedrijfskolom die vorm krijgt binnen het hoofdproductschap.
Dit heffingensysteem maakt dat het hoofdproductschap zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Deze laatste treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
niet het algemeen belang. Het optreden van het hoofdproductschap beïnvloedt de ontwikkeling
van private belangen niet op negatieve wijze. Evenmin ondersteunt het optreden van het
hoofdproductschap private belangen van individuele ondernemingen.
De uitvoering- en handhavingaspecten van de verordening
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoering- en handhavingaspecten geheel
voor rekening van het hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffing wordt opgelegd over 4 categorieën bedrijven, de teler, de kweker, de bereider van
zaaizaad en de verwerker.
De teler is verplicht de oppervlakte vezelvlas bij het hoofdproductschap op te geven. Hierdoor
wordt bereikt dat alle vlastelers in verhouding tot de omvang van hun vlasteelt bijdragen in de
kosten van de projecten voor onderzoek en promotie.
De kweker van vlasrassen of de vertegenwoordiger in Nederland van buitenlandse kwekers van
vezelvlasrassen betaalt een heffing per ha door de NAK te velde goedgekeurd zaaizaad van de
oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
De bereider van zaaizaad van vezelvlas betaalt een heffing per ton goedgekeurd zaaizaad van de
oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
De verwerker van vezelvlas betaalt een heffing per ha verwerkt vlas van de oogst van het jaar
dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
De drie laatstgenoemde categorieën betalen de heffing met het oog op de financiering van
afzetbevordering. De heffing is ingesteld op verzoek van de diverse geledingen in de
Nederlandse vlaskolom.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op vlasbedrijven in Nederland. Met deze heffingsstructuur
worden alle bedrijven die met vlas te maken hebben en die profijt hebben van de bestemming
van de heffing belast. De resultaten van de activiteiten die vanuit het Vlasfonds gefinancierd
worden, komen ten goede aan deze hele groep van bedrijven. De resultaten van het onderzoek
worden gepubliceerd.
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.

De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst wordt geschat op € 55.000,- zoals vermeld in de HPA-begroting 2006 (hoofdstuk
B).
Het algemeen belang van de activiteit
De vlassector is een kleine sector die op bepaalde punten sterk afwijkt van andere sectoren in de
landbouw. Dit hangt samen met het feit dat het de enige bedrijfstak in de landbouw is waarvan
de activiteiten in hoofdzaak gericht zijn op het voortbrengen van natuurlijke vezels voor de
vervaardiging van textiel. Voor het voortbestaan van deze sector is samenwerking tussen de
bedrijven noodzakelijk. Op die manier kan worden gewaarborgd dat de sector in staat blijft
adequaat in te spelen op de eisen en wensen van de samenleving in het algemeen en de
verbruiker van natuurlijke vezels in het bijzonder.
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze heffing zou de sector sociaal-economisch minder gestructureerd zijn en komen een
aantal gewenste projecten niet van de grond. De verbetering van teeltmethoden is in de eerste
plaats in het belang van de ongeveer 700 vlastelers in Nederland. Het bevorderen van de afzet is
in het belang van de gehele bedrijfskolom van zaaizaadleverancier tot en met handelaar en
verwerker.
Bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie
De Europese Commissie heeft bij besluit van 11 november 1999 kenbaar gemaakt geen bezwaar
te hebben tegen de toepassing van onderhavige steunmaatregel (N 459198).
Bij beschikking van 8 september 2004 heeft de Europese Commissie kenbaar gemaakt geen
bezwaar te hebben tegen de wijziging van de steunmaatregel (N 53412003).
Administratieve lastendruk
De administratieve lasten in het kader van onderhavige verordening zijn gering en bestaan
voornamelijk uit het jaarlijks invullen van een opgavenformulier, waarop gegevens m.b.t. de
verwerkte oppervlakte vlas dan wel de zaaizaadproductie moeten worden ingevuld.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- HefJingsverovdening HPA fonds pootaavdappelen jaav 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . . . . . . .. . ..2005 houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds pootaardappelen voor het jaar 2006
(heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
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l Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap
: Hoofdproductschap Akkerbouw;
bestuur van het hoofdproductschap;
b. bestuur
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
c. dagelijks bestuur
voorzitter van het hoofdproductschap;
d. voorzitter
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris die
e. sectorrnanager
speciaal belast is met de sector aardappelen;
Commissie Aardappelen;
f. commissie
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor
g. ondernemer
het hoofdproductschap is ingesteld;
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en
h. N.A.K.
pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;
beteelde open grond;
i. cultuurgrond
pootaardappelen die bij de N.A.K. zijn aangegeven.
j. aardappelen

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2

1. De ondernemer, die in het jaar 2006 een onderneming drijft, is verplicht voor dat jaar aan
het hoofdproductschap een heffing te betalen.
2. De heffing wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik en wordt berekend naar de
oppervlakte van de tot de onderneming behorende oppervlakte cultuurgrond, in gebruik
voor de teelt van aardappelen in het jaar 2006, op basis van de bij of krachtens de
Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
3. De heffing bedraagt over het jaar 2006 € 13,- per ha.

4. De heffing is bestemd voor het Fonds pootaardappelen.
Artikel 3
1.

Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de onderneming
die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond:
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door
de verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het
ploegen en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt
cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft
ondergaan;
c. overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
d. beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnemer) de
gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.

2. Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.

3. Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in evenredigheid
naar de in dat artikel bedoelde bedragen. Gedeelten van hectaren worden naar beneden
afgerond tot een veelvoud van aren.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 4
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig heeft
verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing
ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2. Indien de 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.

3. Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.

5 4 Betaling van de heffing
Artikel 5

1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2. Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 6
In afwijking van artikel 5 is de aanslag terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe
blijkt of
c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 7
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag minder dan
€ 50,-- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden
betrekking hebben.
Artikel 8
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald,
kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde
bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling dient te zijn

verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie.

8 5 Slotbepalingen
Artikel 9
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de
secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de
met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens
personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk
is.
2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon eniof onderneming die gegevens
betrekking hebben.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006, met
uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en verstrekking van
gegevens 2003 bepaalde.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA fonds pootaardappelen jaar
2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

De doelstellingen die worden nagestreefd
Doelstelling van de heffing is in het algemeen het vergroten van de afzet, waarvan elk bedrijf
kan profiteren. Het gaat hierbij met name om financiering van onderzoeksprojecten die als doel
hebben de teeltmethoden aan te reiken, waarbij ziekten en plagen beter beheersbaar zijn en die
tevens milieuvriendelijker zijn. Tevens worden de afzetbevorderende activiteiten van het
Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Pootaardappelen (NIVAP) gefinancierd. Het
nastreven van economische en ecologische duurzaamheid is zowel voor de pootaardappelsector
als de gehele maatschappij van belang.

De publiekrechtelijke kerntaken zijn toevertrouwd aan een orgaan van het HPA, zijnde een
zogenoemde commissie ex artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de Commissie
Aardappelen.
De leden van de commissie worden benoemd door organisaties van ondernemers en
werknemers op het gebied van de teelt van aardappelen, de aardappelbe- en verwerkende
industrie alsmede van de groothandel, de werkzaamheid van tussenpersonen en de detailhandel
in aardappelen en daaruit verkregen producten.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe
deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. De kerntaken onderzoek,
kwaliteit en milieu dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden aangezien de daaruit
voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere
onderneming in de sector daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed
kunnen worden gehandhaafd. De sector van aardappeltelers bestaat uit zeer vele kleine en
middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke
activiteiten uit te (laten) voeren.
De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
financiering van onderzoek, bestrijding van ziekten bij aardappelen en afzetbevordering. Voor een
individueel bedrijf is het niet mogelijk zelf activiteiten te financieren die op deze terreinen liggen.
De bestrijding van ziekten en plagen geschiedt via de financiering van projecten en de controle op
regels die het hoofdproductschap hieromtrent heeft gesteld.
De projecten betreffen met name voorlichting en kennisoverdracht inzake milieuvriendelijke
ziektebestrijding. Deze worden voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd (incidenteel in
samenhang met voorlichtingsorganisaties).De controleactiviteitenworden door controle-instanties
uitgevoerd.
Bestrijding van de ziekte phytophthora geschiedt door voorlichting aan akkerbouwers over
methoden en technieken voor de ziektebeheersing en motivatie van de telers om deze in te passen
in zijdhaar individuele bedrijfsstrategie. Tevens wordt hierbij de controle op de regels rond de
phytophthorabestrijding gefinancierd.
Bestrijding van aardappelmoeheid vindt plaats door het verlenen van een bijdrage aan de
Plantenziektekundige Dienst en NAK-Agro voor de kartering van percelen, welke noodzakelijk is
voor de uitvoering van de voorschriften ter bestrijding van aardappelmoeheid.
De afzetbevordering zal plaatsvinden door het NIVAP.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle
pootaardappeltelers. Alle pootaardappeltelers betalen mee. Zo wordt voorkomen dat er
bedrijven zouden zijn die wel profiteren van activiteiten, maar niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
Gezien het collectieve belang voor de gehele sector, waarbij het voor de individuele teler niet
mogelijk is de vermelde onderwerpen zelf aan te pakken, is gekozen voor een collectieve
publieke aanpak. Zodoende kan onderzoek op elkaar worden afgestemd, is meer geld voor
meerjarige projecten beschikbaar en worden volwaardige publicatie aan de sector beschikbaar
gesteld. Vergroting van afzetkansen, onderzoek en het beheersen van ziekten en plagen zijn in
het belang van de individuele teler en in het belang van de gehele sector.
Dit heffingensysteem maakt dat het hoofdproductschap zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Deze laatste treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
niet het algemeen belang. Het optreden van het hoofdproductschap beïnvloedt de ontwikkeling
van private belangen niet op negatieve wijze. Evenmin ondersteunt het optreden van het
hoofdproductschap 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 hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffing is ten opzichte van het jaar 2005 verlaagd in verband met de relatief hoge reserves. De
heffing wordt opgelegd over de oppervlakte pootaardappelen, die de telers verplicht zijn bij het
hoofdproductschap op te geven. Hierdoor wordt bereikt dat alle pootaardappeltelers in verhouding
tot de grootte van hun bedrijf bijdragen in de kosten van de projecten.
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op arealen die in Nederland liggen, zodat deze geen
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle telers van pootaardappelen in Nederland. Met deze
heffingsstructuur worden alle pootaardappeltelers die profijt hebben van de bestemming van de
heffing belast. De resultaten van afzetbevordering, onderzoek en voorlichting zijn voor ieder in
de sector beschikbaar.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectormanager 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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst wordt geschat op € 494.000,- zoals vermeld in de HPA-begroting 2006
(hoofdstukken B3 en H3).
De uitgaven hebben betrekking op de volgende bestemmingen:
- Onderzoek
€ 490.000,- Aardappelmoeheid
€ 315.000,- Masterplan Phytophthora
€ 38.000,- Pootgoed Contactcommissie
€ 40.000,- NIVAP
€ 85.000,Het verschil tussen heffingsopbrengst en uitgaven wordt gefinancierd uit de reserve.
Het algemeen belang van de activiteit
Zonder deze regeling zou er niet op deze schaal onderzoek en bestrijding van ziekten en plagen
plaatsvinden. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen niet tegelijkertijd dit soort activiteiten
zelf financieren.
De resultaten van het onderzoek en bestrijding van ziekten en plagen bevorderen de kwaliteit en
leveren een vermindering van de belasting van het milieu op. Dit is in het algemeen belang van
consument en milieu.
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze heffing zou de sector sociaal-economisch minder gestructureerd zijn en komen een
aantal gewenste projecten niet van de grond. Op verzoek van de ongeveer 3000
pootaardappeltelers is gekozen voor een collectieve aanpak, aangezien zij niet ieder voor zich in
staat zijn deze onderwerpen aan te pakken.
Vergroting van afzetkansen, onderzoek en het beheersen van ziekten en plagen zijn in het belang
van de individuele teler en in het belang van de gehele sector.

Bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie
De Europese Commissie heeft bij besluit van 18 juli 2001 goedkeuring verleend aan onderhavige
steunmaatregel, bekend onder nummer N 14612001.
Administratieve lastendruk
De heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemer nauwelijks lastendruk met zich
brengt. Voor het opleggen van de heffingen wordt gebruik gemaakt van de registraties van
LNV. De ondernemer verstrekt zijn gegevens op het door LNV verstrekte formulier en dient dit
vervolgens in bij de uitvoerende dienst van LNV, die deze gegevens doorgeeft aan het
hoofdproductschap.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris.

Ontwerp- HefJingsverordening HPA fonds consunzptieaardappelen jaar 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . . . . . . .. . ... 2005 houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds consumptieaardappelen voor het
jaar 2006 (heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
l Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a.
hoofdproductschap
:
b. bestuur
c.
dagelijks bestuur
d. voorzitter
e.
sectormanager
f.
g.

commissie
ondernemer

h.

gemeten maat

i.
j.

contractteelt
cultuurgrond

Hoofdproductschap Akkerbouw;
bestuur van het hoofdproductschap;
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
voorzitter van het hoofdproductschap;
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris die
speciaal belast is met de sector aardappelen;
commissie aardappelen;
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die
voor de teelt noodzakelijk zijn;
de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst;
beteelde open grond;

k.

N.A.K.

1.

aardappelen

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en
pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;
aardappelen, met uitzondering van:
1. aardappelen die door de ondernemer zijn aangegeven bij de
N.A.K.
2. aardappelen die worden geteeld met de bestemming te
worden verwerkt tot aardappelzetmeel
3. aardappelen die worden geteeld met de bestemming te
worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de onder 2
bedoelde teelt.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2

1. De ondernemer, die in het jaar 2006 een onderneming drijft, is verplicht voor dat jaar aan het
hoofdproductschap een heffing te betalen.
2. De heffing wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik en wordt berekend naar de
oppervlakte van de tot de onderneming behorende oppervlakte cultuurgrond, in gebruik voor
de teelt van aardappelen in het jaar 2006, op basis van de bij of krachtens de Verordening
HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
3. De heffing bedraagt over het jaar 2006 € 7,- per hectare.

4. De heffing is bestemd voor het Fonds consumptieaardappelen.
Artikel 3

1. Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de onderneming
die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond :
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door de
verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen
en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt
cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft
ondergaan;
c. overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
d. beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnemer) de
gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.
2. Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.

3. Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in evenredigheid
naar de in dat artikel bedoelde bedragen. Gedeelten van hectaren worden naar beneden
afgerond tot een veelvoud van aren.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 4
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig heeft
verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing
ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

2. Indien de 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.

3. Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.
4 Betaling van de heffing
Artikel 5
1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2. Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 6
In afwijking van artikel 5 is de aanslag terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe
blijkt of
c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 7
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag minder dan
€ 50,-- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden

betrekking hebben.
Artikel 8
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald,
kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde
bedrag in rekening worden gebracht, 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.

8 5 Slotbepalingen
Artikel 9
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;

b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de
secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de
met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens
personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk
is.
2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon eniof onderneming die gegevens
betrekking hebben.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt
geplaatst, wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na
publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1
januari 2006, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie
en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA fonds
consumptieaardappelen jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

De doelstellingen die worden nagestreefd
De collectief te financieren onderzoeksprojecten hebben als doel de teeltmethoden aan te reiken,
waarbij ziekten en plagen beter beheersbaar zijn en die tevens milieuvriendelijker zijn. Het
nastreven van economische en ecologische duurzaamheid is zowel voor de
consumptieaardappelsector als de gehele maatschappij van belang.
De publiekrechtelijke kerntaken zijn toevertrouwd aan een orgaan van het HPA, zijnde een
zogenoemde commissie ex artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de Commissie
Aardappelen.
De leden van de commissie worden benoemd door organisaties van ondernemers en
werknemers op het gebied van de teelt van aardappelen, de aardappelbe- en verwerkende
industrie alsmede van de groothandel, de werkzaamheid van tussenpersonen en de detailhandel
in aardappelen en daaruit verkregen producten.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe
deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. De kerntaken onderzoek,
kwaliteit en milieu dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden aangezien de daaruit
voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere

onderneming in de sector daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed
kunnen worden gehandhaafd. De sector van aardappeltelers bestaat uit zeer vele kleine en
middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke
activiteiten uit te (laten) voeren.
De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
financiering van maatregelen ter bevordering van de afzet.
Het gaat hierbij om met name financiering van onderzoek en bestrijding van ziekten bij
aardappelen. Voor een individueel bedrijf is het niet mogelijk zelf activiteiten te financieren die op
deze terreinen liggen.
De bestrijding van ziekten en plagen geschiedt via de financiering van projecten en de controle op
regels die het hoofdproductschap hieromtrent heeft gesteld.
De projecten betreffen met name voorlichting en kennisoverdracht inzake milieuvriendelijke
ziektebestrijding. Deze worden voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd (incidenteel in
samenhang met voorlichtingsorganisaties).De controle-activiteitenworden door controleinstanties uitgevoerd.
Bestrijding van de ziekte phytophthora geschiedt door voorlichting aan akkerbouwers over
methoden en technieken voor de ziektebeheersing en motivatie van de telers om deze in te passen
in zijdhaar individuele bedrijfsstrategie. Tevens wordt hierbij de controle op de regels rond de
phytophthorabestrijding gefinancierd.
Bestrijding van aardappelmoeheid vindt plaats door het verlenen van een bijdrage aan de
Plantenziektekundige Dienst en NAK-Agro voor de kartering van percelen, welke noodzakelijk is
voor de uitvoering van de voorschriften ter bestrijding van aardappelmoeheid.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle
consumptieaardappeltelers. Alle consumptieaardappeltelers betalen mee. Zo wordt voorkomen
dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van activiteiten, maar niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
Gezien het collectieve belang voor de gehele sector, waarbij het voor de individuele teler niet
mogelijk is de vermelde onderwerpen zelf aan te pakken, is gekozen voor een collectieve
publieke aanpak. Vergroting van afzetkansen en het beheersen van ziekten en plagen zijn in het
belang van de individuele teler en in het belang van de gehele sector.
Dit heffingensysteem maakt dat het hoofdproductschap zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Deze laatste treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
niet het algemeen belang. Het optreden van het hoofdproductschap beïnvloedt de ontwikkeling
van private belangen niet op negatieve wijze. Evenmin ondersteunt het optreden van het
hoofdproductschap 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 hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffing is ten opzichte van het jaar 2005 verlaagd, vanwege de gewenste afbouw van de
reserve, terwijl de uitgaven in de loop der jaren zijn verminderd.
De heffing wordt opgelegd over de oppervlakte consumptieaardappelen, die de telers verplicht
zijn bij het hoofdproductschap op te geven. Hierdoor wordt bereikt dat alle consumptieaardappeltelers in verhouding tot de grootte van hun bedrijf bijdragen in de kosten van de projecten.
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op arealen die in Nederland liggen, zodat deze geen
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft

De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle telers van consumptieaardappelen in Nederland. Met
deze heffingsstructuur worden alle consumptieaardappeltelers die profijt hebben van de
bestemming van de heffing belast. De resultaten van onderzoek en voorlichting zijn voor ieder
in de sector beschikbaar.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectormanager 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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst wordt geschat op € 490.000,- zoals vermeld in de HPA-begroting 2006
(hoofdstukken B3 en H3).
De uitgaven hebben betrekking op de volgende bestemmingen:
- Onderzoek
€ 223.000,- Masterplan Phytophthora
€ 70.000,- Kwaliteit- en milieubeleid
€ 165.000,- Marktinformatie
€ 110.000,Het verschil tussen heffingsopbrengst en uitgaven wordt uit de reserves gefinancierd.
Het algemeen belang van de activiteit
Zonder deze regeling zou er geen promotie plaatsvinden. Kleine en middelgrote ondernemingen
kunnen niet tegelijkertijd dit soort activiteiten zelf financieren.
Dit geldt in nog sterkere mate voor het doen van onderzoek, bestrijding van ziekten en plagen en
maatregelen die het milieu ten goede komen.
Kwaliteitsverbetering en vermindering van de belasting van het milieu zijn in het belang van
burger en consument.
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze heffing zou de sector sociaal-economisch minder gestructureerd zijn en komen een
aantal gewenste projecten niet van de grond. Op verzoek van de ongeveer 10.000
consumptieaardappeltelersis gekozen voor een collectieve aanpak.
Vergroting van afzetkansen en het beheersen van ziekten en plagen zijn in het belang van de
individuele teler en in het belang van de gehele sector.
Bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie
De Europese Commissie heeft bij besluit van 30 september 1998 kenbaar gemaakt geen bezwaar
te hebben tegen de toepassing van onderhavige steunmaatregel (met inachtneming van het
maximum bedrag) in het kader van de overname van steunmaatregelen van het Landbouwschap
door het Hoofdproductschap Akkerbouw (steunmaatregel nr. NN 94/98).
Een wijziging op de steunmaatregel bestaande uit de toevoeging van het onderdeel kwaliteit- en
milieubeleid is bij besluit van 25 november 2002 goedgekeurd (N 432102).
Administratieve lastendruk
De heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemer nauwelijks lastendruk met zich
brengt. Voor het opleggen van de heffingen wordt gebruik gemaakt van de registraties van
LNV. De ondernemer verstrekt zijn gegevens op het door LNV verstrekte formulier en dient dit
vervolgens in bij de uitvoerende dienst van LNV, die deze gegevens doorgeeft aan het
hoofdproductschap.

Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwevp- HefJingsvevordening HPA fonds aavdappelvevwevking jaar 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . . . . . . .. . ... 2005 houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds aardappelverwerking voor het jaar
2006 (Heffingsverordening HPA fonds aardappelverwerking jaar 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste, vierde en zesde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en op de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:
1 Begripsbepalingen
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
hoofdproductschap
bestuur
dagelijks bestuur
voorzitter
sectormanager
commissie
ondernemer
lidstaten
derde landen
voorgebakken
aardappelproducten
afgebakken
aardappelproducten
gedroogde
aardappelproducten

m.

overige
aardappelproducten

n.

aardappelproducten

Hoofdproductschap Akkerbouw;
bestuur van het hoofdproductschap;
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
voorzitter van het hoofdproductschap;
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris die
speciaal belast is met de sector aardappelen;
Commissie Aardappelen;
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
landen en gebieden die als lid deelnemen aan de Europese Unie;
andere dan de onder h genoemde landen en gebieden;
producten ex GN-code 2004 10 10
producten ex GN-code 2005 20 20
producten ex GN-code 2005 20 80;
producten ex GN-code 2005 20 20;
producten ex GN-code 2005 20 80;
producten ex GN-code 1105 10 00
producten ex GN-code 1105 20 00
producten ex GN-code 0712 90 05
producten ex GN-code 2004 10 91
producten ex GN-code 2005 20 10;
producten ex GN-code 2004 10 99
producten ex GN-code 07 10 10 00
producten ex GN-code 071 1 90 80;
producten, genoemd in de vorige 4 categorieën.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2
1. De ondernemer die aardappelproducten vervaardigt is verplicht over het jaar 2006 aan het
hoofdproductschap een heffing te betalen terzake van de verwerking van aardappelen tot:
a. verse verduurzaamde aardappelproducten, verduurzaamd door middel van verwerking anders
dan voorbakken, afbakken of drogen ofwel door middel van een
€ 107,- per 1000 ton aardappelen;
verpakkingswijze:
b. alle andere aardappelproducten:
€ 107,- per 1000 ton aardappelen.
2. Van de heffing zijn uitgezonderd de aardappelen die worden ingevoerd en in Nederland tot
aardappelproducten worden verwerkt.

3. Aan de in het eerste lid bedoelde ondernemer die lid is van de Vereniging voor de
Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) en over het jaar 2006 de volledige contributie
heeft betaald, wordt een korting toegestaan gelijk aan 25% van de verschuldigde heffing. De
aftrek wordt slechts toegestaan indien uit de door genoemde vereniging verstrekte opgaven
blijkt dat de contributie is betaald.
Artikel 3
De heffing bedoeld in artikel 2 is bestemd voor het Fonds aardappelverwerking.
Artikel 4
De ondernemer is verplicht door middel van een opgavenformulier aan het
hoofdproductschap gegevens te verstrekken voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in
artikel 2 enlof voor statistische doeleinden.
Het opgavenformulier, waarvan het model door de voorzitter, namens het bestuur, bij
besluit wordt vastgesteld, dient door de ondernemer volledig en naar waarheid te worden
ingevuld.
De opgave dient maandelijks te geschieden en wel uiterlijk op de vijftiende dag volgend op
de maand waarop de opgave betrekking heeft.
Indien in een bepaalde maand geen activiteiten als vermeld op het opgavenformulier hebben
plaatsgevonden, dient ook dit gegeven te worden opgegeven.
De ondernemer die ingevolge artikel 2 heffingsplichtig is legt, indien de sectormanager,
namens het bestuur, daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over,
waaruit blijkt de totale hoeveelheid in het jaar 2006 verwerkte hoeveelheid aardappelen tot
aardappelproducten en de totale hoeveelheid ingevoerde aardappelen welke tot
aardappelproducten zijn verwerkt.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens
het hoofdproductschap van de in het eerste lid bedoelde opgave.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 5
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 4, niet, niet tijdig of niet volledig heeft
verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing
ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

2. Indien de 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.

3. Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.

5 4 Betaling van de heffing
Artikel 6
1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum
2. Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 7
In afwijking van artikel 6 is de nota terstond invorderbaar:
a.
zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan
blijkt; of
c.
zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 8
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag minder dan
€ 50,- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden

betrekking hebben.
Artikel 9
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 6 gestelde termijn heeft betaald,
kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde
bedrag in rekening worden gebracht, 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.

5 5 Slotbepalingen
Artikel 10
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon enlof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de

secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de
met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens
personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk
is.
2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon eniof onderneming die gegevens
betrekking hebben.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA Fonds aardappelverwerking
jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

De doelstellingen die worden nagestreefd
Doelstelling van de heffing is verbetering van productieprocessen en vermindering van
milieubelasting. Het gaat hierbij om met name financiering van onderzoek en milieubeleid.
Enerzijds wordt beoogd de omzet van de aardappelvenverkers te vergroten, waardoor het
inkomen toe kan nemen en anderzijds wordt beoogd het milieu minder te belasten.
De publiekrechtelijke kerntaken zijn toevertrouwd aan een orgaan van het HPA, zijnde een
zogenoemde commissie ex artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de Commissie
Aardappelen.
De leden van de commissie worden benoemd door organisaties van ondernemers en
werknemers op het gebied van de teelt van aardappelen, de aardappelbe- en verwerkende
industrie alsmede van de groothandel, de werkzaamheid van tussenpersonen en de detailhandel
in aardappelen en daaruit verkregen producten.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe
deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. De kerntaken onderzoek en
milieu dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden aangezien de daaruit voortvloeiende
maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere onderneming in de sector
daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed kunnen worden gehandhaafd. De
sector van aardappelvenverkers bestaat ook uit kleine en middelgrote ondernemers. Vooral de
kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke activiteiten uit te (laten) voeren.

De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
financiering van onderzoek en milieu. Doelstelling van de heffing is verbetering van
productieprocessen en vermindering van milieubelasting.
Het gaat hierbij met name om verbetering van de bewaarkwaliteit, informatie-uitwisseling,
meting ingangskwaliteit en nieuwe veredelingstechnieken om de kwaliteit van aardappelrassen
te verhogen.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle aardappelverwerkers. Al deze bedrijven betalen mee aan het fonds aardappelverwerking. Zo wordt
voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van activiteiten, maar niet
meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
Gezien het collectieve belang voor de gehele sector, waarbij het voor de individuele
aardappelverwerker niet mogelijk is de vermelde onderwerpen zelf aan te pakken, is gekozen
voor een collectieve publieke aanpak. Zodoende kan onderzoek op elkaar worden afgestemd, is
meer geld voor meerjarige projecten beschikbaar en worden volwaardige publicaties aan de
sector beschikbaar gesteld.
Dit heffingensysteem maakt dat het hoofdproductschap zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Deze laatste treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
niet het algemeen belang. Het optreden van het hoofdproductschap beïnvloedt de ontwikkeling
van private belangen niet op negatieve wijze. Evenmin ondersteunt het optreden van het
hoofdproductschap 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 hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
Het heffingsbedrag is ten opzichte van vorig jaar verhoogd, onder meer omdat na afbouw van de
te hoge reserve de heffingsopbrengst weer meer in overeenstemming met de uitgaven moet
worden gebracht.
De heffing wordt opgelegd over de hoeveelheid verwerkte Nederlandse aardappelen, die
aardappelverwerkersverplicht zijn op te geven bij het hoofdproductschap. Hiermee wordt bereikt
dat alle verwerkers naar rato meebetalen aan activiteiten, die in het belang worden geacht van de
aardappelverwerkende sector.
Het gaat hier om een ornzetheffing van in Nederland verwerkte aardappelen, zodat er geen invloed
is op het handelsverkeer tussen de lidstaten.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle aardappelverwerkers. Met deze heffingsstructuur
worden alle in Nederland gevestigde ondernemingen die profijt van de bestemming van de
heffing hebben belast. De resultaten van onderzoek en voorlichting zijn voor ieder in de sector
beschikbaar.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectormanager 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.

De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst wordt geschat op € l80.000,- zoals vermeld in de HPA-begroting 2006
(hoofdstukken B3 en H3).
De uitgaven hebben betrekking op de volgende bestemmingen:
- Onderzoek
€ 250.000,- Milieubeleid
€ 150.000Het verschil tussen de heffingsopbrengst en de uitgaven wordt uit de reserve gefinancierd.
De Schilthuisaftrek geldt voor de leden van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende
Industrie. Het betreft een korting van 25% op de heffing.
Artikel 126, zesde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie bepaalt dat de aftrek niet meer dan
de helft van de heffing kan bedragen. Aan deze bepaling is met de bepaling van een korting van
25% op de heffing voldaan.
Met de Schilthuisaftrek wordt voorkomen dat door een cumulatie van contributie en heffing
sommige ondernemers ontmoedigd zouden worden lid te blijven of te worden van de
desbetreffende vereniging.
Ten aanzien van de eis in artikel 126, zesde lid Wbo dat de betreffende ondernemers lid moeten
zijn van een ondernemersorganisatie die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is, is
artikel 5.1 Besluit beleidsregels Bestuurskamer (PBO-blad 29 december 2003, nr. 76) van
belang.
De betreffende criteria om in aanmerking te komen voor de aftrek zijn dat het moet gaan om de
ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een
belangrijk gedeelte van het terrein waarop het hoofdproductschap een taak heeft te vervullen;
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7
van de Verordening representativiteit organisaties van de Sociaal Economische Raad;
c. tot de werkingssfeer van het hoofdproductschap behorende leden heeft, waarvan het gewogen
aantal niet onbetekenend is;
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een
positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te
organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die
groep, de deelname aan het arbeidsvoonvaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten
die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg
met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties,
landelijk ontplooit.
Totale hoogte van de Schilthuisaftrek is ongeveer € 50.000,-.
Het algemeen belang van de activiteit
Zonder deze regeling zou er niet op deze schaal onderzoek plaatsvinden. De resultaten van het
onderzoek bevorderen de kwaliteit van de productieprocessen en leveren een vermindering van de
belasting van het milieu op. Dit is in het algemeen belang van consument en milieu.
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze heffing zou de sector sociaal-economisch minder gestructureerd zijn en komen een
aantal gewenste projecten niet van de grond. Voor een individueel bedrijf is het niet goed mogelijk
zelf activiteiten te financieren die op deze terreinen liggen. Op verzoek van de brancheorganisaties
is gekozen voor een collectieve aanpak, hetgeen het belang van de individuele teler en het belang
van de gehele sector dient.
Bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie
De Europese Commissie heeft bij besluit van 30 september 1998 kenbaar gemaakt geen
bezwaar te hebben tegen de toepassing van onderhavige steunmaatregel (met inachtneming van

de maximum bedragen) in het kader van de overname van steunmaatregelen van het
Landbouwschap door het Hoofdproductschap Akkerbouw (steunmaatregel nr. NN 94/98),
Administratieve lastendruk
De aardappelverwerkende industrie verstrekt zijn gegevens éénmaal per kwartaal op een door
het hoofdproductschap voorgeschreven formulier. Het gaat om een vaste groep van 37 grote
verwerkers en middelgrote import- en exportbedrijven. Deze bedrijven zijn bekend met de
werkwijze van het invullen van de formulieren. Door toenemende automatisering wordt de
lastendruk minder en door de ondernemers als acceptabel aanvaard.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft.

Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . . . . . . .. . ... 2005 houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds Teeltaangelegenheden voor het jaar
2006 (heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
artikel 3 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:

5

l Begripsbepalingen

Artikel l
Deze verordening verstaat onder
a. hoofdproductschap
b. bestuur
c. dagelijks bestuur
d. voorzitter
e. sectormanager
f. commissie
g. ondernemer
h. braakland
i. cultuurgrond
j. N.A.K.

Hoofdproductschap Akkerbouw;
bestuur van het hoofdproductschap;
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
voorzitter van het hoofdproductschap;
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris
die speciaal belast is met teeltaangelegenheden;
Commissie Teeltaangelegenheden;
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het
daaropvolgende oogstjaar niet worden beteeld;
beteelde grond, braakland;
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te
Emmeloord;

k. gemeten maat

: de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die

1. contractteelt

: de teelt van gewassen of producten ingevolge een

voor de teelt noodzakelijk zijn;
overeenkomst.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2
1. De ondernemer, die in het jaar 2006 een onderneming drijft, is verplicht voor dat jaar aan het
hoofdproductschap een heffing te betalen.
2. De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan het
hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en
verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
3. De heffing wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij
de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
groep 1

cultuurgrond, in gebruik als braakland:

groep 2

cultuurgrond in gebruik voor de teelt van
triticale, veldbonen, koolzaad en
groenbemestingsgewassen:
€ 2,60 per ha;
cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
kapucijners en grauwe erwten en groene droog te € 2,60 per ha;
oogsten erwten en schokkers:

groep 3

€ 2,60 per ha;

groep 4

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan
snijrogge en haver:

groep 5

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne:€ 2,60 per ha;

groep 6

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
wintertarwe en wintergerst:

€ 3,00 per ha;

groep 7

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
vlas:

€ 2,60 per ha;

groep 8

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
karwijzaad en blauwmaanzaad:

€ 2,60 per ha;

groep 9

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
corn cob mix en korrelmais:

€ 2,60 per ha;

groep 10

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine € 2,60 per ha;
bonen:

groep 11

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
graszaad:

€ 2,60 per ha;

groep 12

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
zetmeelaardappelen:

€ 2,60 per ha;

€ 3,00 per ha;

groep 13

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
voederbieten:

groep 14

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
andere dan in de groepen 1 t/m 13 en 15 t/m 20
genoemde gewassen:

groep 15

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
suikerbieten:

groep 16

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
consumptieaardappelen:

groep 17
groep 18

groep 19

groep 20

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van
pootaardappelen (bij de N.A.K. aangegeven):
cultuurgrond in gebruik voor de teelt van
zaaiuien:

€ 2,60 per ha;

€ 2,60 per ha;

€ 9,60 per ha;

€ 7,XO per ha;

€ 7,XO per ha;
€ 2,60 per ha;

cultuurgrond in gebruik voor de teelt van
poot- en plantuien (inclusief sjalotten):

€ 2,60 per ha;

cultuurgrond in gebruik voor de teelt van
zilveruien:

€ 2,60 per ha.

4. De heffing is bestemd voor het Fonds teeltaangelegenheden.
Artikel 3
1. Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de
onderneming die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond :
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door de
verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen
en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt
cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft
ondergaan;
c. overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
d. beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnemer) de
gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.
In afwijking van het eerste lid onderdelen a en b wordt cultuurgrond die door de
ondernemer zaaiklaar is verhuurd voor de teelt van vlas, gerekend tot het bedrijf van de
verhuurder.
2. Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.

3. Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in
evenredigheid met de aldaar bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare worden
naar beneden afgerond tot een veelvoud van aren.

8 3 Ambtshalve heffing
Artikel 4
1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig heeft
verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur bevoegd de verschuldigde heffing
ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2. Indien de 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.

3. Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.

5 4 Betaling van de heffing
Artikel 5

1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2. Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 6
In afwijking van artikel 5 is de nota terstond invorderbaar:
a.
zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe
blijkt; of
c.
zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 7
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag minder dan €
50,- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden
betrekking hebben.
Artikel 8
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft
betaald, kan door de sectorrnanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het
niet-betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de
betaling dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid,
van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

8 5 Slotbepalingen
Artikel 9
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon enlof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de
secretarissen of andere personen van het
secretariaat van het hoofdproductschap en de met financiële controle op het
hoofdproductschap belaste accountant en diens personeel, voorzover het kennis nemen
van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon enlof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon enlof onderneming die gegevens
betrekking hebben.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006, met
uitzondering van het in artikel 12 verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens
2003 bepaalde
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden
jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
TOELICHTING

De doelstellingen die worden nagestreefd
Doelstelling van de heffing is het voorkomen van ziekten en plagen bij akkerbouwgewassen en vermindering van milieubelasting. Het gaat hierbij met name om financiering van onderzoek en milieubeleid.
De primaire sector heeft ervoor gekozen om het bestuur van het HPA te kunnen adviseren
vanuit een specifiek daartoe ingestelde commissie. De Commissie Teeltaangelegenheden wordt
door het bestuur benoemd op voordracht van de LTO, NAV, CNV Bedrijvenbond en FNV
Bondgenoten. De commissie is daardoor een goede afspiegeling van de betreffende sector.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe
deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn.

Voornoemde taken dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden, aangezien de daaruit
voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere
onderneming in de sector daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed
kunnen worden gehandhaafd. De sector van akkerbouwers bestaat uit zeer vele kleine en
middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke
activiteiten uit te (laten) voeren.
De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
financiering van onderzoek en milieubeleid.
Het gaat hierbij met name om verbetering van teeltmethoden die een hogere opbrengst en een
op de vraag gerichte kwaliteit tot stand brengen.
Tevens wordt een vergroting van de duurzaamheid beoogd door de input van mineralen en
chemische middelen te verlagen, zodat de omgeving (milieu, natuur) minder belast wordt. Ook
wordt de ontwikkeling van betere rassen gestimuleerd. Een deel van het geld wordt besteed aan
kennisoverdracht om onderzoeksresultaten in de praktijk te (laten) brengen.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen
in de akkerbouw. Alle ondernemingen betalen mee. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven
zouden zijn die wel profiteren van activiteiten, maar niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
Gezien het collectieve belang voor de gehele sector, waarbij het voor de individuele
akkerbouwer niet mogelijk is de vermelde onderwerpen zelf aan te pakken, is gekozen voor een
collectieve publieke aanpak. Zodoende kan onderzoek op elkaar worden afgestemd, is meer geld
voor meerjarige projecten beschikbaar en worden volwaardige publicaties aan de sector
beschikbaar gesteld.
Dit heffingensysteem maakt dat het hoofdproductschap zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Deze laatste treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
niet het algemeen belang. Het optreden van het hoofdproductschap beïnvloedt de ontwikkeling
van private belangen niet op negatieve wijze. Evenmin ondersteunt het optreden van het
hoofdproductschap 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 hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffingen zijn ten opzichte van het jaar 2005 gelijk gebleven. De heffing wordt opgelegd naar
het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende
cultuurgrond. Hierdoor wordt bereikt dat alle akkerbouwers in verhouding tot de grootte van hun
bedrijf bijdragen in de kosten van de projecten. Bij gewassen met een hogere gemiddelde
financiële opbrengst zijn de heffingen hoger vastgesteld dan de overige gewassen. Bovendien is
het nemen van de oppervlakte per bedrijf als heffingspunt administratief eenvoudig.
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op arealen die in Nederland liggen, zodat deze geen
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle bedrijfsgenoten waarvoor het hoofdproductschap is
ingesteld. In de sector teeltaangelegenheden gaat het om alle bedrijven met akkerbouwgewassen.
De resultaten van onderzoek en voorlichting zijn voor ieder in de sector beschikbaar.

Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectormanager 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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst wordt geschat op € 2.700.000,- zoals vermeld staat in de HPAbegroting 2006 (hoofdstukken B3 en H3).
De uitgaven hebben betrekking op ondermeer de volgende bestemmingen:
- Onderzoek
€ 2.200.000,- Gewasbeschermingsbeleid
€ 240.000,- Akkerbouw PR beleidskosten
€ 180.000,Het algemeen belang van de activiteit
Zonder deze regeling zou er niet op deze schaal onderzoek plaatsvinden. De resultaten van het
onderzoek bevorderen de kwaliteit en leveren een vermindering van de belasting van het milieu
op. Dit is in het algemeen belang van consument en milieu.
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze heffing zou de sector sociaal-economisch minder gestructureerd zijn en komen een
aantal gewenste projecten niet van de grond. Omdat de ongeveer 19.000 akkerbouwers niet
ieder voor zich bovenstaande onderwerpen kunnen aanpakken, is op verzoek van de
brancheorganisaties gekozen voor een collectieve aanpak. Onderzoek en beleid dat gericht is op
het voorkomen van ziekten en plagen en de vermindering van de belasting van het milieu
leveren een bijdrage aan de versterking van de economische positie van de betrokken
ondernemers en van de sector als geheel.
Bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie
De Europese Commissie heeft bij besluit van 30 september 1998 goedkeuring
verleend aan onderhavige steunmaatregel, bekend onder NN 94/98. Bij besluit
van 17 april 2002 is goedkeuring verleend aan het toevoegen van 3
heffingsgroepen, te weten zaaiuien, poot- en plantuien en zilveruien.
Administratieve lastendruk
De heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemer nauwelijks lastendruk met zich
brengt. Voor het opleggen van de heffingen wordt gebruik gemaakt van de registraties van
LNV. De ondernemer verstrekt zijn gegevens op het door LNV verstrekte formulier en dient dit
vervolgens in bij de uitvoerende dienst van LNV, die deze gegevens doorgeeft aan het
hoofdproductschap.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- HefJingsverordening HPA fonds uien jaar 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . . . . . . .. . ... 2005 houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds uien voor het jaar 2006
(heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
de artikelen 3 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:

5

l Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
:
a. Hoofdproductschap
b. bestuur
c. dagelijks bestuur
d. voorzitter
e. sectormanager
f. commissie
g. ondernemer :
h. uien
i.
j.

cultuurgrond :
gemeten maat

k. contractteelt :

Hoofdproductschap Akkerbouw;
bestuur van het hoofdproductschap;
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
Voorzitter van het hoofdproductschap;
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris
die speciaal belast is met de sector teeltaangelegenheden;
Commissie Teeltaangelegenheden;
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
zaaiuien, poot- en plantuien (inclusief sjalotten), zilveruien
geteeld in open grond;
beteelde open grond;
de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die
voor de teelt noodzakelijk zijn;
de teelt van gewassen of producten ingevolge een
overeenkomst.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2
1. De ondernemer, die in het jaar 2006 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van
uien, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen.
2. De heffing wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik en wordt berekend naar de
oppervlakte van de tot de onderneming behorende oppervlakte cultuurgrond, in gebruik
voor de teelt van uien in het jaar 2006, op basis van de bij of krachtens de Verordening
HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
3. De heffing bedraagt over het jaar 2006 voor zaai-, plant- en pootuien (inclusief sjalotten) €
10,- en voor zilveruien € 5,- per hectare.

4. De heffing is bestemd voor het Fonds uien.

Artikel 3
Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de onderneming
die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond:
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door de
verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen en
andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt
cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft
ondergaan;
c. overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
d. beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnemer) de
gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.
2. Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.

3. Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in evenredigheid
van het in dat artikel bedoelde bedrag. Gedeelten van hectaren worden naar beneden
afgerond tot een veelvoud van aren.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 4
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet tijdig of niet volledig
heeft verstrekt, is de sectorrnanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing
ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
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.
Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.

5 4 Betaling van de heffing
Artikel 5
1.

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen
datum.

2.

Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.

Artikel 6
In afwijking van artikel 5 is de nota terstond invorderbaar:
a.
zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan
blijkt; of
c.
zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 7
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag van minder dan €
50,- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden betrekking
hebben.
Artikel 8
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald,
kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde
bedrag in rekening worden gebracht, 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.

8 5 Slotbepalingen
Artikel 9
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de
secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de
met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens
personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk
is.
2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon eniof onderneming die gegevens
betrekking hebben.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2006, met
uitzondering van het in artikel 12 verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens
2003 bepaalde.

Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
De doelstellingen die worden nagestreefd
Doelstelling van de heffing is in het algemeen het vergroten van de afzet, waarvan elk bedrijf kan
profiteren. Het gaat hierbij om met name financiering van onderzoek en de verstrekking van
marktinformatie.
De primaire sector heeft ervoor gekozen om het bestuur van het HPA te kunnen adviseren
vanuit een specifiek daartoe ingestelde commissie. De Commissie Teeltaangelegenheden wordt
door het bestuur benoemd op voordracht van de LTO, NAV, CNV Bedrijvenbond en FNV
Bondgenoten. De commissie is daardoor een goede afspiegeling van de betreffende sector.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe
deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn.
Voornoemde taken dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden, aangezien de daaruit
voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere
onderneming in de sector daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed
kunnen worden gehandhaafd. De sector van akkerbouwers bestaat uit zeer vele kleine en
middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke
activiteiten uit te (laten) voeren.
Het onderzoek betreft teeltkundig onderzoek door de P P 0 (Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving) in Wageningen. Het onderzoek betreft bijvoorbeeld rasonderzoek zaaiuien,
onkruidbestrijding bij uien en bestrijding van koprot in uien.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle uientelers. Alle
uientelers betalen mee. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van
activiteiten, maar niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
Gezien het collectieve belang voor de gehele sector, waarbij het voor de individuele teler niet
mogelijk is de vermelde onderwerpen zelf aan te pakken, is gekozen voor een collectieve
publieke aanpak. Vergroting van afzetkansen en onderzoek zijn in het belang van de individuele
teler en in het belang van de gehele sector.
Dit heffingensysteem maakt dat het hoofdproductschap zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Deze laatste treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
niet het algemeen belang. Het optreden van het hoofdproductschap beïnvloedt de ontwikkeling
van private belangen niet op negatieve wijze. Evenmin ondersteunt het optreden van het
hoofdproductschap 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 hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffing voor de zaai-, poot- en plantuien is in 2006 verlaagd, vanwege de gewenste afbouw
van de reserve.
De heffing wordt opgelegd over de oppervlakte uien, die de telers verplicht zijn bij het
hoofdproductschap op te geven. Hierdoor wordt bereikt dat alle uientelers in verhouding tot de
grootte van hun bedrijf bijdragen in de kosten van de projecten.
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op arealen die in Nederland liggen, zodat deze geen
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle telers van uien in Nederland. Met deze
heffingsstructuur worden alle uientelers die profijt hebben van de bestemming van de heffing
belast. De resultaten van onderzoek en marktinformatie zijn voor ieder in de sector beschikbaar.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectormanager 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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst wordt geschat op € 225.000,- zoals vermeld in de HPA-begroting 2006
(hoofdstukken B3 en H3).
De uitgaven hebben betrekking op de volgende bestemmingen:
- Onderzoek
€ 250.000,- Marktinformatie
€ 55.000,- Handhaving regels
€ 15.000,Het verschil tussen heffingsopbrengst en de uitgaven wordt gefinancierd uit de reserve.
Het algemeen belang van de activiteit
Zonder deze regeling zou er geen promotie plaatsvinden. Kleine en middelgrote ondernemingen
kunnen niet tegelijkertijd dit soort activiteiten zelf financieren.
Dit geldt in nog sterkere mate voor het doen van onderzoek en bestrijding van ziekten en plagen.
Kwaliteitsverbetering is in het belang van burger en consument.
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze heffing zou de sector sociaal-economisch minder gestructureerd zijn en komen een
aantal gewenste projecten niet van de grond. Op verzoek van de ongeveer 4000 uientelers is
gekozen voor een collectieve aanpak.
Vergroting van afzetkansen, het beheersen van ziekten en plagen en de resultaten van onderzoek
zijn in het belang van de individuele teler en in het belang van de gehele sector.
Bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie
De Europese Commissie heeft bij besluit van 17 april 2002 goedkeuring verleend aan onderhavige
steunmaatregel, bekend onder nummer N6411200 1.

Administratieve lastendruk
De heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemer nauwelijks lastendruk met zich
brengt. Voor het opleggen van de heffingen wordt gebruik gemaakt van de registraties van
LNV. De ondernemer verstrekt zijn gegevens op het door LNV verstrekte formulier en dient dit
vervolgens in bij de uitvoerende dienst van LNV, die deze gegevens doorgeeft aan het
hoofdproductschap.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwevp- Hef3ngsvevovdening HPA fonds teeltbeschevnzing zetnzeelaardappelen 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . . . . . . . . . . 2005, houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen
Zetmeelaardappelen voor het jaar 2006 (heffingsverordening HPA teeltbescherming
zetmeelaardappelen jaar 2006)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:

5

1 Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
hoofdproductschap
bestuur
dagelijks bestuur
voorzitter
sectorrnanager

commissie
ondernemer
zetmeelaardappelen

Hoofdproductschap Akkerbouw;
bestuur van het hoofdproductschap;
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
voorzitter van het hoofdproductschap;
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde
functionaris die speciaal belast is met de sector
aardappelen;
Commissie Aardappelen;
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
1. aardappelen die worden geteeld met de bestemming te
worden verwerkt tot aardappelzetmeel,
2. aardappelen die worden geteeld met de bestemming te
worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de onder
1 bedoelde teelt, met uitzondering van aardappelen
die door de ondernemer zijn aangegeven bij de
N.A.K.;

i.

stichting TBM

j.
k.

cultuurgrond
gemeten maat

1.

contractteelt

Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen
Zetmeelaardappelen, gevestigd te Assen;
beteelde open grond;
de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren
die voor de teelt noodzakelijk zijn;
de teelt van gewassen of producten ingevolge een
overeenkomst.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2

1. De ondernemer, die in het jaar 2006 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van
zetmeelaardappelen, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te
betalen.
2. De heffing wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik en wordt berekend naar de
oppervlakte van de tot de onderneming behorende oppervlakte cultuurgrond, in gebruik voor
de teelt van zetmeelaardappelen in het jaar 2006, op basis van de bij of krachtens de
Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
3. De heffing bedraagt over het jaar 2006 € 7,50 per hectare.
4. De heffing is bestemd voor de Stichting TBM.

Artikel 3
1. Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de onderneming
die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond:
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door de
verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen en
andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt
cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft
ondergaan;
c. overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
d. beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnemer) de
gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.

2. Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.
3. Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in evenredigheid
van het in dat artikel bedoelde bedrag. Gedeelten van hectaren worden naar beneden
afgerond tot een veelvoud van aren.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 4

1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet tijdig of niet volledig
heeft verstrekt, is de sectorrnanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing
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.

3. Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.

5 4 Betaling van de heffing
Artikel 5
1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2. Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 6
In afwijking van artikel 5 is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan
blijkt; of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 7
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag van minder dan €
50,- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden betrekking
hebben.
Artikel 8
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald,
kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde
bedrag in rekening worden gebracht, 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.
5 5 Slotbepalingen
Artikel 9
De ingevolge deze verordening ontvangen gelden worden overgemaakt aan de Stichting TBM
onder de navolgende voorwaarden:
a. jaarlijks wordt binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar het verslag over de werkzaamheden
van de stichting TBM over het afgelopen boekjaar toegezonden aan het hoofdproductschap;
b. jaarlijks wordt binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar het financieel verslag van de
stichting TBM over het afgelopen boekjaar aan het hoofdproductschap toegezonden, vergezeld

van een accountantsverklaring van een registeraccountant.
Artikel 10
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon enlof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de
secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de
met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens
personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk
is.
2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon enlof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon enlof onderneming die gegevens
betrekking hebben.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006, met
uitzondering van het in artikel 12 verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens
2003 bepaalde.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA Teeltbescherming
zetmeelaardappelen jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

De doelstellingen die worden nagestreefd
De collectief te financieren activiteiten van de Stichting TBM hebben als doel de het
opbrengstniveau en de kwaliteit van zetmeelaardappelen op peil te houden en zo mogelijk te
verbeteren. Het nastreven van economische duurzaamheid is zowel voor de
zetmeelaardappelsector als de gehele maatschappij van belang.
De publiekrechtelijke kerntaken zijn toevertrouwd aan een orgaan van het HPA, zijnde een
zogenoemde commissie ex artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de Commissie
Aardappelen.
De leden van de commissie worden benoemd door organisaties van ondernemers en
werknemers op het gebied van de teelt van aardappelen, de aardappelbe- en verwerkende

industrie alsmede van de groothandel, de werkzaamheid van tussenpersonen en de detailhandel
in aardappelen en daaruit verkregen producten.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe
deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. De kerntaken onderzoek,
kwaliteit en milieu dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden aangezien de daaruit
voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere
onderneming in de sector daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed
kunnen worden gehandhaafd. De sector van aardappeltelers bestaat uit zeer vele kleine en
middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke
activiteiten uit te (laten) voeren.
De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
financiering van de activiteiten van de Stichting TBM. De activiteiten bestaan uit monitoring
van bodemgebonden ziekten, stimulering van kweekactiviteiten en keuring van pootgoed. Voor
een individueel bedrijf is het niet mogelijk zelf activiteiten te financieren die op deze terreinen
liggen.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle
zetmeelaardappeltelers. Alle zetmeelaardappeltelers betalen mee. Zo wordt voorkomen dat er
bedrijven zouden zijn die wel profiteren van activiteiten, maar niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
Gezien het collectieve belang voor de gehele sector, waarbij het voor de individuele teler niet
mogelijk is de vermelde activiteiten zelf aan te pakken, is gekozen voor een collectieve publieke
aanpak. Gezondheid van de bodem en pootgoed versterken de economische positie van de telers
en de zetmeelsector (teelt, verwerking en afzet) als geheel.
Dit heffingensysteem maakt dat het hoofdproductschap zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Deze laatste treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
niet het algemeen belang. Het optreden van het hoofdproductschap beïnvloedt de ontwikkeling
van private belangen niet op negatieve wijze. Evenmin ondersteunt het optreden van het
hoofdproductschap 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 hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffing is ten opzichte van het jaar 2005 gelijk gebleven.
De heffing wordt opgelegd over de oppervlakte zetmeelaardappelen, die de telers verplicht zijn bij
het hoofdproductschap op te geven. Hierdoor wordt bereikt dat alle zetmeelaardappeltelers in
verhouding tot de grootte van hun bedrijf bijdragen in de kosten van de projecten.
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op arealen die in Nederland liggen, zodat deze geen
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle telers van zetmeelaardappelen in Nederland. Met deze
heffingsstructuur worden alle zetmeelaardappeltelers die profijt hebben van de bestemming van
de heffing belast.

Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectormanager 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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst wordt geschat op € 325.000,- zoals vermeld in de HPA-begroting 2006
(hoofdstukken B3 en H3).
Dit bedrag wordt in zijn geheel besteed door de Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen
Zetmeelaardappelen.
Het algemeen belang van de activiteit
Zonder deze regeling zouden de hiervoor genoemde activiteiten van de Stichting niet op deze
schaal plaatsvinden. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen niet tegelijkertijd dit soort
activiteiten zelf financieren.
Kwaliteitsverbetering en vermindering van de belasting van het milieu zijn in het belang van
burger en consument.
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze heffing zou de sector sociaal-economisch minder gestructureerd zijn en komen een
aantal gewenste projecten niet van de grond. Op verzoek van de ongeveer 3000
zetmeelaardappeltelers is gekozen voor een collectieve aanpak.
Het opbrengstniveau en de kwaliteit van zetmeelaardappelen leveren een bijdrage aan de
versterking van de economische positie van de betrokken ondernemers en van de sector als geheel.
Bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie
De Europese Commissie heeft bij besluit van 25 oktober 1999 goedkeuring verleend aan
onderhavige steunmaatregel, bekend onder nummer N 526199.
Administratieve lastendruk
De heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemer nauwelijks lastendruk met zich
brengt. Voor het opleggen van de heffingen wordt gebruik gemaakt van de registraties van
LNV. De ondernemer verstrekt zijn gegevens op het door LNV verstrekte formulier en dient dit
vervolgens in bij de uitvoerende dienst van LNV, die deze gegevens doorgeeft aan het
hoofdproductschap.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwevp- Hef$ngsverovdening H P A fonds zetmeelaavdappelenjaav 2006

Verordening van het Hoofdproductschap akkerbouw van . . .. . .. . . . . . .. 2005 houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds zetmeelaardappelen voor het jaar
2006 (heffingsverordening HPA fonds zetmeelaardappelen jaar 2006)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op
de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Aardappelen;
Besluit:

5

1 Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap
:
b. bestuur
c. dagelijks bestuur
d. voorzitter
e. sectorrnanager
f. commissie
g. ondernemer :
h. zetmeelaardappelen

i.
j.

cultuurgrond :
gemeten maat

k. contractteelt :

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;
bestuur van het hoofdproductschap;
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
voorzitter van het hoofdproductschap;
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris
die speciaal belast is met de sector aardappelen;
Commissie Aardappelen;
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
1. aardappelen die worden geteeld met de bestemming te
worden verwerkt tot aardappelzetmeel,
2. aardappelen die worden geteeld met de bestemming te
worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de onder 1
bedoelde teelt, met uitzondering van aardappelen die door
de ondernemer zijn aangegeven bij de N.A.K.;
beteelde open grond;
de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die
voor de teelt noodzakelijk zijn;
de teelt van gewassen of producten ingevolge een
overeenkomst.

5 2 Heffingsbepalingen
Artikel 2
1. De ondernemer, die in het jaar 2006 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van
zetmeelaardappelen, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te
betalen.
2. De heffing wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik en wordt berekend naar de
oppervlakte van de tot de onderneming behorende oppervlakte cultuurgrond, in gebruik voor
de teelt van zetmeelaardappelen in het jaar 2006, op basis van de bij of krachtens de
Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
3. De heffing bedraagt over het jaar 2006 € 14,- per hectare.
4. De heffing is bestemd voor het Fonds zetmeelaardappelen.
Artikel 3
1. Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de onderneming
die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond:

a.

b.

c.
d.

zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door de
verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen en
andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt
cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft
ondergaan;
overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnemer) de
gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.

2. Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.

3. Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in evenredigheid
van het in dat artikel bedoelde bedrag. Gedeelten van hectaren worden naar beneden
afgerond tot een veelvoud van aren.

5 3 Ambtshalve heffing
Artikel 4

1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet tijdig of niet volledig heeft
verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing
ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2. Indien de 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.

3. Indien het hoofdproductschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in
het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde
heffing, kunnen de voor het hoofdproductschap daaruit voortvloeiende extra kosten in
rekening worden gebracht.

5 4 Betaling van de heffing
Artikel 5
1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap
aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de sectormanager, namens
het bestuur van het hoofdproductschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

2. Het hoofdproductschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het
hoofdproductschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het
hoofdproductschap te ontvangen bedragen over te gaan.
Artikel 6
In afwijking van artikel 5 is de nota terstond invorderbaar:
a.
zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan
blijkt; of
c.
zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.

Artikel 7
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag van minder dan €
50,-- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden betrekking
hebben.
Artikel 8
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald,
kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde
bedrag in rekening worden gebracht, 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.

5 5 Slotbepalingen
Artikel 9
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover
bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de
secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de
met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens
personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk
is.
2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of
aanduiding van de persoon eniof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege
in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon eniof onderneming die gegevens
betrekking hebben.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 3 1 december 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006, met
uitzondering van het in artikel 12 verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens
2003 bepaalde.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA Fonds zetmeelaardappelen
jaar 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
De doelstellingen die worden nagestreefd
De collectief te financieren onderzoeksprojecten hebben als doel de teeltmethoden aan te reiken,
waarbij ziekten en plagen beter beheersbaar zijn en die tevens milieuvriendelijker zijn. Het
nastreven van economische en ecologische duurzaamheid is zowel voor de
zetmeelaardappelsector als de gehele maatschappij van belang.
De publiekrechtelijke kerntaken zijn toevertrouwd aan een orgaan van het HPA, zijnde een
zogenoemde commissie ex artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de Commissie
Aardappelen.
De leden van de commissie worden benoemd door organisaties van ondernemers en
werknemers op het gebied van de teelt van aardappelen, de aardappelbe- en verwerkende
industrie alsmede van de groothandel, de werkzaamheid van tussenpersonen en de detailhandel
in aardappelen en daaruit verkregen producten.
Het hoofdproductschap dient ten opzichte van organisaties van ondernemers en werknemers een
complementaire rol te vervullen en alleen activiteiten op sectorniveau te ontplooien waartoe
deze organisaties op eigen kracht niet of onvoldoende in staat zijn. De kerntaken onderzoek,
kwaliteit en milieu dienen onder publiekrechtelijke kader te geschieden aangezien de daaruit
voortvloeiende maatregelen alleen maar geëffectueerd kunnen worden indien iedere
onderneming in de sector daaraan gehouden is en deze maatregelen zo nodig sectorbreed
kunnen worden gehandhaafd. De sector van aardappeltelers bestaat uit zeer vele kleine en
middelgrote ondernemers. Vooral de kleinere bedrijven zullen niet in staat zijn zelf zulke
activiteiten uit te (laten) voeren.
De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
financiering van maatregelen ter voorkoming van ziekten en plagen bij de zetmeelaardappelen,
alsmede voor onderzoek.
Het gaat hierbij om met name financiering van onderzoeksprojecten en bestrijding van ziekten bij
aardappelen. Voor een individueel bedrijf is het niet mogelijk zelf activiteiten te financieren die op
deze terreinen liggen.
De bestrijding van ziekten en plagen geschiedt via de financiering van projecten en de controle op
regels die het hoofdproductschap hieromtrent heeft gesteld.
De projecten betreffen met name voorlichting en kennisoverdracht inzake milieuvriendelijke
ziektebestrijding. Deze worden voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd (incidenteel in
samenhang met voorlichtingsorganisaties).De controle-activiteitenworden door controleinstanties uitgevoerd.
Bestrijding van de ziekte phytophthora geschiedt door voorlichting aan akkerbouwers over
methoden en technieken voor de ziektebeheersing en motivatie van de telers om deze in te passen
in zijdhaar individuele bedrijfsstrategie. Tevens wordt hierbij de controle op de regels rond de
phytophthorabestrijding gefinancierd.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle
zetmeelaardappeltelers. Alle zetmeelaardappeltelers betalen mee. Zo wordt voorkomen dat er
bedrijven zouden zijn die wel profiteren van activiteiten, maar niet meebetalen.
De afweging t.o.v. private alternatieven
Gezien het collectieve belang voor de gehele sector, waarbij het voor de individuele teler niet
mogelijk is de vermelde onderwerpen zelf aan te pakken, is gekozen voor een collectieve
publieke aanpak. Resultaten van onderzoek en beheersing van ziekten en plagen versterken de
economische positie van de telers en de zetmeelsector (teelt, verwerking en afzet) als geheel.

Dit heffingensysteem maakt dat het hoofdproductschap zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Deze laatste treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt
niet het algemeen belang. Het optreden van het hoofdproductschap beïnvloedt de ontwikkeling
van private belangen niet op negatieve wijze. Evenmin ondersteunt het optreden van het
hoofdproductschap 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 hoofdproductschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
De financiële gevolgen van de verordeningtde structuur van de heffing en onderbouwing
daarvan
De heffing is ten opzichte van het jaar 2005 verlaagd in verband met een gewenste vermindering
van de reserve.
De heffing wordt opgelegd over de oppervlakte zetmeelaardappelen, die de telers verplicht zijn bij
het hoofdproductschap op te geven. Hierdoor wordt bereikt dat alle zetmeelaardappeltelers in
verhouding tot de grootte van hun bedrijf bijdragen in de kosten van de projecten.
Het gaat hier om een heffing die alleen rust op arealen die in Nederland liggen, zodat deze geen
invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten heeft.
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle telers van zetmeelaardappelen in Nederland. Met deze
heffingsstructuur worden alle zetmeelaardappeltelers die profijt hebben van de bestemming van
de heffing belast. De resultaten van onderzoek en voorlichting zijn voor ieder in de sector
beschikbaar.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te doen
betalen, is de sectormanager 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.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De opbrengst wordt geschat op € 672.000,- zoals vermeld in de HPA-begroting 2006
(hoofdstukken B3 en H3).
De uitgaven hebben betrekking op de volgende bestemmingen:
- Onderzoek
€ 630.000,- Masterplan Phytophthora
€ 48.000,Het algemeen belang van de activiteit
Zonder deze regeling zou er niet op deze schaal onderzoek plaatsvinden. Kleine en middelgrote
ondernemingen kunnen niet tegelijkertijd dit soort activiteiten zelf financieren.
Dit geldt eveneens voor de bestrijding van ziekten en plagen en maatregelen die het milieu ten
goede komen.
Kwaliteitsverbetering en vermindering van de belasting van het milieu zijn in het belang van
burger en consument.
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze heffing zou de sector sociaal-economisch minder gestructureerd zijn en komen een
aantal gewenste projecten niet van de grond. Op verzoek van de ongeveer 3000
zetmeelaardappeltelers is gekozen voor een collectieve aanpak.
Onderzoek en het beheersen van ziekten en plagen en de vermindering van de belasting van het
milieu leveren een bijdrage aan de versterking van de economische positie van de betrokken
ondernemers en van de sector als geheel.

Bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie
De Europese Commissie heeft bij besluit van 25 oktober 1999 goedkeuring verleend aan
onderhavige steunmaatregel, bekend onder nummer N 526199.
Een wijziging op de steunmaatregel bestaande uit de toevoeging van het onderdeel kwaliteit- en
milieubeleid is bij besluit van 6 december 2002 goedgekeurd (N 448102).
Administratieve lastendruk
De heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemer nauwelijks lastendruk met zich
brengt. Voor het opleggen van de heffingen wordt gebruik gemaakt van de registraties van
LNV. De ondernemer verstrekt zijn gegevens op het door LNV verstrekte formulier en dient dit
vervolgens in bij de uitvoerende dienst van LNV, die deze gegevens doorgeeft aan het
hoofdproductschap.
Terugwerkende kracht
De verordening heeft terugwerkende kracht aangezien het doorlopende (jaarlijks vastgestelde)
heffingen betreft. De tuchtrechtelijk te handhaven bepalingen zijn van terugwerkende kracht
uitgezonderd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Hef$ngsverordening HPA coëxistentie teelt 2005
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . . . . . . . .. . .. . . . . . 2005 houdende regels
over de teelt van toegelaten gg-gewassen naast de teelt van niet gg-gewassen (verordening HPA
coëxistentie teelt 2005)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 17 en 18 van het Instellingsbesluit
Akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit de navolgende verordening vast te stellen:
l Begripsbepalingen

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a.
hoofdproductschap
b.
dagelijks bestuur
c.
voorzitter
d. sectormanager
e.
f.

commissie
coëxistentie

g.

ondernemer

h.

ggo-teler

Hoofdproductschap Akkerbouw;
dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
voorzitter van het hoofdproductschap;
als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris die
speciaal belast is met teeltaangelegenheden ;
Commissie Teeltaangelegenheden;
het naast elkaar bestaan van genetisch gemodificeerde, biologische en
gangbare teelten;
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor
het hoofdproductschap is ingesteld;
de ondernemer die gg-gewassen teelt of laat telen;

i.
j.

ggo-vrije teler
teler die teelt voor de 'ggovrij gedefinieerde' markt

k.

toegelaten

1.

gg-gewassen

m.
n.

aardappelen
aardappelopslag

o.
p.

suikerbieten
suikerbietenschieters

q.

r.
s.

suikerbietenopslag
(onkruidbieten)
maïs
isolatieafstand

t.

teeltcertificaat

u.

perceel

de ondernemer die geen gg-gewassen teelt;
de ondernemer die geen gg-gewassen teelt en bovendien aan kan
tonen (afnemer eist het) dat hij zijn producten integraal op de 'ggo-vrij
gedefinieerde' markt, bijvoorbeeld de biologische, afzet;
volgens Europese regelgeving (Richtlijn 2001/18/EG B of C en
Verordening 1829/2003/EG) toegelaten voor teelt;
genetisch gemodificeerde rassen van aardappelen, suikerbieten en
maïs;
planten van de soort Solanum tztbevosum;
aardappelplanten gegroeid uit op een perceel achtergebleven
aardappelknollen of zaad;
planten van de soort Beta vulgavis;
suikerbieten die al in het eerste jaar tot de vorming van zaad zijn
overgegaan (dit gaat gepaard gaat met stengelverlenging, of te wel het
'schieten');
suikerbieten gegroeid uit zaad gevallen op een perceel waarop in een
voorafgaand teeltseizoen suikerbieten zijn geteeld;
planten van de soort Zea mays;
horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de rij met gggewassen en het hart van de rij met niet gg-gewassen van dezelfde
plantensoort bij verschillende telers;
certificaat dat verkregen wordt door de teler indien na controle
aangetoond is dat hij voldoet aan de eisen;
een aaneengesloten gewas.

2 Verplichtingen

Artikel 2
De ggo-teler is er voor verantwoordelijk, vóór 1 februari van het jaar waarin hij van plan is
toegelaten gg-gewassen te telen, hiervan melding te maken aan en overleg te voeren met
telers, waarvan de percelen binnen de potentiële isolatieafstanden van de toegelaten gggewassen liggen.
De teler die teelt voor de 'ggo-vrij gedefinieerde' markt is, nadat de ggo-teler aan het
bepaalde in onderdeel a heeft voldaan, er voor verantwoordelijk vóór 1 februari bij de ggoteler te melden dat hij teelt voor de 'ggo-vrij gedefinieerde' markt. Dit zodat de ggo-teler
de benodigde isolatieafstand in acht kan nemen.
De ggo-teler is verplicht vóór 1 februari zijn voornemen om toegelaten gg-gewassen te
telen kenbaar te maken door middel van registratie bij het 'Register ggo-teelt'. Dit register
wordt in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit bijgehouden.
In afwijking van het in onderdeel c bepaalde vervalt bij veldproeven met toegelaten gggewassen (richtlijn 2001/18/EG B; Besluit ggo) de registratieverplichting. Registratie vindt
plaats door een vergunningsaanvraag bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu.
Artikel 3
De ggo-teler is verplicht de navolgende isolatieafstanden in acht te nemen:
a bij overige ggo-vrije telers: 3 meter voor aardappelen, 1,5 meter voor suikerbieten en 25
meter voor maïs:

b

bij een ggo-vrije teler die integraal teelt voor de 'ggo-vrij gedefinieerde' markt: 10 meter
voor aardappelen, 3 meter voor suikerbieten en 250 meter voor maïs.

Artikel 4
Zowel de ggo-teler als de ggo-vrije teler dienen maatregelen te nemen om de producten van
toegelaten gg-gewassen en niet gg-gewassen tijdens teelt, transport en opslag te scheiden
conform de regels van de Goede Landbouwpraktijk. Tijdens de teelt betreft dit :
a het bestrijden van aardappelopslag;
b het bestrijden van suikerbietenschieters;
c het bestrijden van suikerbietenopslag (onkruidbieten);

J 3 Ovevige bepalingen
Artikel 5
1. Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer
bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften stellen.

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van
bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.
3. De sectormanager is namens het bestuur bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer
ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 en daarbij nadere
voorschriften vast te stellen.
Artikel 6
Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 , 3 en 4 waarbij aan ondernemers verplichtingen
worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze
handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het hoofdproductschap
is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 7
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden aangewezen als feiten
waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.

J 4 Slotbepalingen
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op een door de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit te
bepalen datum.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA coëxistentie teelt 2005.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING

De Commissie Teeltaangelegenheden
Vanuit de specifiek daartoe ingestelde Commissie Teeltaangelegenheden heeft de primaire
sector ervoor gekozen om het bestuur van het HPA te kunnen adviseren.
De leden van de Commissie Teeltaangelegenheden worden door het bestuur benoemd op
voordracht van de LTO, NAV, CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten. De commissie is
daardoor een goede afspiegeling van de betreffende sector.
De Commissie heeft tot taak met het oog op het specifieke karakter van het beleidsterrein
teeltaangelegenheden:
a. gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur ten aanzien van
teeltaangelegenheden;
b. het (doen) ontwerpen van, door het bestuur vast te stellen, verordeningen inzake de teelt
alsmede de financiering van projecten en instellingen;
c. het formuleren van, door het bestuur vast te stellen, (meerjaren)begrotingen inzake het
benodigde budget voor de (mede) te financieren projecten en instellingen;
d. het nemen van besluiten over besteding van het beschikbaar gestelde budget;
e. het houden van toezicht op de (mede) gefinancierde projecten en instellingen;
f. het voeren van extern overleg in relatie tot het taakgebied;
g. het extern vertegenwoordigen van het hoofdproductschap inzake het beleidsterrein
teeltaangelegenheden;
h. het geven van advies inzake de financiering van de commissies alsmede de
ondersteunende secretariële en administratieve activiteiten door het hoofdproductschap;
i. het verlenen van ontheffingen in gevallen waarin bij verordening daartoe de
mogelijkheid is geopend.
Doelstelling van de regeling
De verordening vloeit voort uit het convenant Coëxistentie Primaire Sector van november 2004.
Het convenant geeft invulling aan de Nederlandse coëxistentiestrategie, die in het kader van de
Europese Coëxistentie richtsnoeren (20031556lEG) door de Europese Commissie van lidstaten
gevraagd wordt. De Europese Commissie geeft in haar richtsnoeren aan dat
coëxistentiemaatregelen opgesteld moeten worden om de keuze voor ondernemingen tussen de
teelt van toegelaten gg-gewassen naast niet- gg-gewassen mogelijk te maken, de mogelijke
economische effecten van vermenging van de verschillende gewassen minimaal te houden, en
de keuze tussen gg-producten en niet gg-producten mogelijk te maken. De Nederlandse
overheid heeft in haar beleidslijn van oktober 2003 aangegeven dat de verantwoordelijkheid
voor de invulling van de strategie in de eerste plaats bij het bedrijfsleven ligt, en dat het
vaststellen van coëxistentiemaatregelen door het bedrijfsleven dient plaats te vinden.
Doelstelling van de regeling is om invulling te geven aan coëxistentie, waarbij door middel van
maatregelen de gescheiden teelt van toegelaten gg-gewassen naast niet gg-gewassen mogelijk
wordt. De verordening bevat de verplichte maatregelen waarmee de economische schade die
mogelijk ontstaat door vermenging van toegelaten gg-gewassen met niet gg-gewassen
geminimaliseerd wordt.
Toelichting definities artikel l
Isolatieafstand:
De isolatieafstanden dienen in principe gerealiseerd te worden op het bedrijf van de ggo-teler. In
de ruimte van de isolatieafstand dienen gewassen van een andere plantensoort dan wel geen
gewassen te staan. Openbare ruimte (sloten, wegen e.d.) mogen meegerekend worden. Tussen
toegelaten gg-gewassen van verschillende telers of toegelaten gg-gewassen en niet gg-gewassen
van eenzelfde teler zijn de verplichte isolatieafstanden zoals die hier zijn opgenomen niet van
toepassing.

De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het hoofdproductschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen
in de akkerbouw. Alle ondernemingen dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen in
het kader van coëxistentie zoals die in het convenant zijn vastgesteld en in de verordening zijn
opgenomen. Zonder de verordening kan het naast elkaar bestaan van toegelaten gg-gewassen en
niet gg-gewassen in het geding komen.
De afweging ten opzichte van private alternatieven
Om te bewerkstelligen dat de gehele sector zich aan de verplichtingen (zoals opgenomen in de
publieke regelgeving) houdt, is het niet mogelijk door middel van bijvoorbeeld private
afspraken tot een zelfde resultaat te komen. Het algemeen verplichtende karakter van publieke
regelgeving geniet de voorkeur boven het vrijwillige karakter van private afspraken. Voor het
welslagen van de doelstellingen is het namelijk vereist dat de verplichtingen algemeen worden
nageleefd.
De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
De controle op de verplichtingen die in onderhavige verordening zijn opgenomen gebeurt door
de controle die plaatsvindt in het kader van teeltcertificeringsschemas waarin de verplichte
maatregelen zijn opgenomen of naar verwezen wordt. Bedoeld wordt bijvoorbeeld:
'Voedselveiligheidcertificaat Akkerbouw' dan wel de individuele schema's voor aardappel,
suikerbieten, gzp en de GMP11 code voor de teelt van diervoedermiddelen. Ggo-telers dienen te
beschikken over een teeltcertificaat voor het betreffende gg-gewas.
Op grond van artikel 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, zoals dat bij K.B. (Stb. 2002,
642) in werking is getreden per 1 januari 2003, worden de overtredingen van verbodsbepalingen
van deze verordening tuchtrechtelijk gehandhaafd. Op basis van de berechtingsrapporten van de
door het bestuur aangewezen toezichthouders worden door de voorzitter de zaken aanhangig
gemaakt bij het tuchtgerecht.
De rechtsgang van de tuchtrechtelijke handhavingsprocedure is geregeld in de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004, die per 1 april 2004 in werking is getreden.
De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld,
zijn:
a. berisping;
b. geldboete van ten hoogste € 4.500,-;
c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;
d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten
voor ten hoogste twee jaren.
Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de
waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de
overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135,-, kan een geldboete worden opgelegd van ten
hoogste € 11.250,-.
De financiële gevolgen van de verordening
De kosten van handhaving worden door de telers van aardappelen, suikerbieten en maïs in de
tarieven van controle in het kader van certificering opgebracht.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Het bestuur is bevoegd vrijstelling te verlenen. Een dergelijke vrijstelling zal alleen in zeer
bijzondere omstandigheden verleend worden. Hierbij valt te denken aan natuurrampen of
epidemieën.
De sectormanager is namens het bestuur bevoegd om ontheffingen te verlenen van het in artikel
2 , 3 en 4 bepaalde.
De omstandigheden waaronder ontheffing verleend kan worden, betreffen bijzondere
omstandigheden. Een ontheffing wordt bij grote uitzondering verleend, bijvoorbeeld indien de

bedrijfsvoering zodanig belemmerd wordt dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. De
sectormanager overlegt in voorkomend geval met de Stuurgroep Coëxistentie Afspraken.
De voorwaarden voor ontheffing zien erop toe dat de uitvoering van de verordening zoveel
mogelijk gehandhaafd blijft. Een ontheffing betreft een beperkte periode.
Een omstandigheid waarbij een ontheffing noodzakelijk is, is de zaaizaadproductie voor
suikerbiet (ontheffing van het bepaalde in artikel 4 onderdeel b).

Notificatie
De verordening is gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter voldoening
aan artikel 8, eerste lid, van Richtlijn nr. 98134lEG van het Europees Parlement en de Europese
Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en
technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij
(PbEG L 204), zoals gewijzigd bij Richtlijn nr. 98148lEG van 20 juli 1998 (PbEG L 217).
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Wqziging I Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van . . .. . . . . . . . .. . . 2005 tot wijziging van
de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 106 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5, 16, 17 en 18 van het Instellingsbesluit
Akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Aardappelen en de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel I
De Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 wordt gewijzigd als volgt:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. de onderdelen 1. tot en met p. vervallen.
2. na onderdeel k. wordt een nieuw onderdeel 1. toegevoegd, luidende als volgt:
1. gecombineerde opgave: een opgaveset waarmee door de ondernemer opgave wordt gedaan
voor landbouwtelling, gebruik gewaspercelen en verzamelaanvraag, bedoeld in artikel 25
van de Landbouwwet;
3. na onderdeel 1. wordt een nieuw onderdeel m. toegevoegd, luidende als volgt:
m. bedrijfskaart(en): een kaart waarop de door de ondernemer gebruikte gewaspercelen staan
aangegeven, alsmede de daarop geteelde of te telen gewassen;
4. na onderdeel m. wordt een nieuw onderdeel n. toegevoegd, luidende als volgt:
n. Dienst Regelingen: dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In de artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, tweede lid, 6, derde en vierde lid, 7, tweede lid wordt
LASER vervangen door Dienst Regelingen.

In artikel 6, tweede lid, vervalt de zinsnede 'dan wel door middel van het
landbouwtellingsformulier tezamen met het overzicht gewaspercelen gecombineerd met de
bedrij fskaart(en).

In artikel 6, derde lid, wordt na 'formulieren' toegevoegd: en bedrijfskaarten en vervalt de zin
'De bedrijfskaarten worden eveneens door LASER verstrekt, dan wel kunnen bij het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden opgevraagd.'.
Artikel I1
Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
De wijzigingen betreffen administratieve aanpassingen doordat de dienst LASER opgevolgd is
door de Dienst Regelingen en thans duidelijk is welke formulieren behoren bij de
gecombineerde opgave. Dit is de opgave waarmee de akkerbouwers hun gegevens verstrekken.
De Dienst Regelingen beheert tevens de basisregistratie percelen. De Dienst Basisregistraties
die voorheen het beheer voerde is opgegaan in de Dienst Regelingen.
Den Haag,
voorzitter
secretaris

Inhoudsopgave
jaargang 55 7 oktober 2005 nummer 59

Wettelijk voorgeschreven
uitgave van de SociaalEconomische Raad met
mededelingen, verordeningen en besluiten van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo).
Verschijnt wekelijks.
ISSN 0920-4865

Redactie:
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Telefoon: 070 - 3 499 499
Telefax: 070 - 3 832 535
E-mail: pboblad@ser.nl
De SER heeft een eigen
website op het Internet.
Deze is te vinden op
www.ser.nl
Opgave abonnementen,
opzeggingen en adreswijzigingen uitsluitend
schriftelijk bij de abonnementenadministratie van
de SER. Abonnementsprijs
€ 136,13 per jaar, losse
nummers € 3,40.

Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw

2
2

