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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
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
ontwerpverordening.
BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Dranken

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2007

Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 118, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat de ontwerpbegroting voor 2007, met toelichting bij het secretariaat,
Heemraadssingel 167 te Rotterdam, voor een ieder ter lezing is neergelegd en verkrijgbaar is
tegen voorafgaande betaling op rekeningnr. 62.48.23.032 van de ABN-AMRO-bank te
Rotterdam van € 7,50 onder vermelding van “begroting PD 2007”. De behandeling van de
ontwerpbegroting vindt plaats in de openbare vergadering van 6 november 2006, aanvang 14.00
uur, bij de Wijnacademie, gebouw “De Twee Markten”, Trompplein 5 te Maarn.
Geïnteresseerden in het bijwonen van deze vergadering wordt in verband met de capaciteit van
de vergaderzaal verzocht zich schriftelijk te melden bij de secretaris van het productschap via
het adres Postbus 26155, 3002 ED Rotterdam.
Ontwerp- Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden
Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007
Verordening d.d. ……………. van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de
aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder c van het
Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels
omtrent registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden;
Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden
Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd 2007.
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
artikelen 11, 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap
Dranken;
besluit:
vast te stellen een Verordening houdende regels1terzake van de aan de onder het Productschap
Dranken volgens artikel 3 lid 2 onder c van het Instellingsbesluit ressorterende ondernemingen
op te leggen regels omtrent registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en
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bescheiden (Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en
bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd 2007).
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze Verordening wordt verstaan onder:
1. Deze Verordening neemt over de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie en van
het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit van 6 mei 2002, Stb. 264), hierna te
noemen “Instellingsbesluit”.
2.
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.

l.

In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:
het Bestuur
: het bestuur van het Productschap;
de Voorzitter
: de voorzitter van het Productschap;
de Commissie
: de Commissie voor gedistilleerd ex artikel 5 lid 1 sub c van
het Instellingsbesluit;
secretaris
: de secretaris van de Commissie voor gedistilleerd in het
bijzonder belast met de aangelegenheden van de
ondernemingen bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het
Instellingsbesluit;
gedistilleerde dranken
: alcoholhoudend product, zoals omschreven in artikel 1 lid 2
van de Verordening (EG) nr 1576/89 van de Raad van 29
mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften
betreffende de definitie, de aanduiding en de
aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken
(Publicatieblad L 160, 12 juni 1989) behorend tot GN-code
2208 van de Verordening (EG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987,
waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande
alcoholaccijns verschuldigd;
zwak gedistilleerde drank
: alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van
minder dan 15% vol, behorend tot GN-code 2208 van de
Verordening (EG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor
in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns
verschuldigd is;
bereiden
: iedere bewerking- met uitzondering van bottelen- waardoor
uit grondstoffen een gedistilleerde en/of zwak
gedistilleerde drank vervaardigd wordt of de samenstelling
daarvan wijzigt;
alcoholgehalte
: het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een temperatuur
van 20 graden C, uitgedrukt in volumeprocenten;
ethylalcohol
: ethylalcohol uit landbouwproducten, zoals omschreven in
artikel 1 lid 3 onder h van de Verordening (EG) nr.
1576/89;
distillaat
: distillaat uit landbouwproducten, zoals omschreven in
artikel 1 lid 3 onder i van de Verordening (EG) nr 1576/89;
import
: het rechtstreeks voor eigen rekening uit een EU
lidstaat of derde land ethylalcohol, distillaat,
gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken in
het economisch verkeer in Nederland (doen)
brengen, inklaren en/of verhandelen.
exporthandel
: het bedrijfsmatig buiten Nederland in het economisch
verkeer brengen van gedistilleerde en/of zwak
gedistilleerde dranken;
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m. groothandel

n.

bottelen

o.

bottelarij

Artikel 2

: het voor eigen rekening of risico verkopen van
gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken, welke niet
zelf door de ondernemer zijn bereid, aan wederverkopers
waaronder begrepen hotels, café-, restaurant- en
aanverwante bedrijven, alsmede het niet voor eigen
rekening of risico verkopen van gedistilleerde en of zwak
gedistilleerde dranken welke niet zelf door de ondernemer
zijn bereid aan wederverkopers, indien het bedrijf tevens
van zijn opdrachtgever gedistilleerd in voorraad heeft;
: het afvullen van verpakkingen welke bestemd zijn om aan
de consument af te leveren met een gedistilleerde en/of
zwak gedistilleerde drank;
: de onderneming waarin voor rekening van een ander
gebotteld wordt;
§ 2 Registratie

1. Degene die een onderneming drijft op het gebied waarvoor het Productschap is ingesteld en
valt binnen de werkingssfeer van de Commissie is verplicht jaarlijks uiterlijk op 31 januari
aan de secretaris mede te delen onder welke van de hieronder genoemde categorieën zijn
onderneming valt:
a. ondernemingen waar ethylalcohol en distillaat worden bereid;
b. ondernemingen waar gedistilleerde dranken worden bereid;
c. ondernemingen waar zwak gedistilleerde dranken worden bereid;
d. ondernemingen waar de importhandel wordt uitgeoefend;
e. ondernemingen waar de exporthandel wordt uitgeoefend;
f. ondernemingen waar de groothandel wordt uitgeoefend;
g. ondernemingen waar de bottelarij wordt uitgeoefend.
2.

Indien ondanks herhaald verzoek van de secretaris, gegevens als bedoeld in het eerste lid
niet worden verstrekt, wordt de onderneming ambtshalve door de secretaris ingedeeld.

Artikel 3
1. Krachtens deze Verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens voorzover
deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of krachtens de wet niet
anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de betrokken belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden. Rechtstreekse toegang tot de
registratie hebben de secretaris en de overige leden van het personeel van het
Productschap, alsmede met de controle op het financiële beheer van het Productschap
belaste leden van het personeel van een door het bestuur aangewezen
accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht
onderwerpt, voor zover het kennisnemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk
is,
c. in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is
van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de Staat, andere publiekrechtelijk
organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te stellen publiekrechtelijke
instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens voortvloeit uit het doel van de
registratie en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden door de verstrekking van
deze gegevens niet onevenredig wordt geschaad.
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2. Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen,
waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen
blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.
3. De secretaris en de overige leden van het personeel van het secretariaat zijn met het oog op
de Wet op de Persoonsregistratie verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover
een ieder, met uitzondering van de accountants en de leden van vorenbedoeld
accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde toestemming van de betrokken
belanghebbende.
Artikel 4

§ 3 Gegevensverstrekking

1. Degene die een onderneming drijft op het gebied waarvoor het Productschap is ingesteld en
valt binnen de werkingssfeer van de Commissie is verplicht, telkens wanneer het bestuur dit
bepaalt, aan de secretaris binnen twee weken alle gegevens te verstrekken omtrent door het
bestuur te bepalen onderwerpen, welke voor de vervulling van de taak van het Productschap
nodig zijn.
2. Gegevens, als bedoeld in het voorgaande lid, zullen slechts worden gevraagd, indien uit
hoofde van door de secretaris ingewonnen informaties redelijkerwijze moet worden
aangenomen, dat bedoelde gegevens niet reeds elders aanwezig en binnen een voor het
Productschap aanvaardbare termijn voor het Productschap beschikbaar zijn.
3. Voorzover de in dit artikel bedoelde gegevens betrekking hebben op de opgave van de
bereide of geïmporteerde gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken, dienen deze
gegevens eenmaal per jaar vergezeld te gaan van een gewaarmerkte verklaring betreffende
de juistheid van de opgaven van het betrokken jaar, onder verantwoordelijkheid van een
accountant aangesloten bij een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.
Artikel 5
1. De ondernemer is verplicht toe te staan, dat door of vanwege het Productschap, voor zover
nodig in verband met de voorbereiding of het toezicht op de naleving van de verordeningen
van het Productschap, inzage wordt genomen van de boeken en bescheiden van een door
hem gedreven onderneming. De ondernemer is hiertoe slechts verplicht, indien hij de
gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, dan wel van verstrekte gegevens de juistheid niet
heeft doen staven door een verklaring van een accountant, aangesloten bij een organisatie,
welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.
2. De inzage vindt slechts plaats door de secretaris of personen, die daartoe aan de ondernemer
een schriftelijke opdracht van de secretaris kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het
doel waarvoor de inzage plaatsvindt.
3. De secretaris geeft een opdracht als bedoeld in het voorgaande lid uitsluitend aan leden van
het personeel van het secretariaat en aan de leden van het personeel van door het bestuur
aangewezen accountantskantoren, aangesloten bij een organisatie, welke haar leden aan
tuchtrecht onderwerpt.
§ 4 Strafbepaling
Artikel 6
1. Overtredingen van het bij of krachtens de Verordening bepaalde zijn strafbare feiten .
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§ 5 Slotbepalingen
Artikel 7
1. De Verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2. De Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden
Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 8
De Verordening kan worden aangehaald als "Verordening registratie, verstrekking van gegevens
en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd
2007".
Maarn,
voorzitter
secretaris
TOELICHTING
Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden
Productschap Dranken/Commissie voor Gedistilleerd 2003
§ 1. Algemeen
Met deze Verordening worden regels op het gebied van registratie, verstrekking van gegevens
en inzage van boeken en bescheiden ten behoeve van de Commissie voor gedistilleerd van het
Productschap Dranken (hierna: het Productschap) vastgesteld.
Het Productschap is een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan als bedoeld in de Wet op de
bedrijfsorganisatie (hierna: Wbo) ingesteld bij wet op 1 juli 2002. Het Productschap is ingesteld
als opvolger van het Productschap voor Bier, het Bedrijfschap voor Frisdranken en Waters, het
Productschap voor Gedistilleerde Dranken en het Bedrijfschap voor de Detailhandel in
Alcoholhoudende Dranken, welke allen van rechtswege zijn opgehouden te bestaan op 1 juli
2002. De inhoud van deze Verordening is materieel gelijk aan de voormalige verordeningen van
elk van de bovengenoemde, in het Productschap opgegane, schappen. Om die reden is
notificatie bij de Europese Unie niet noodzakelijk.
Het Productschap heeft tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening in
ondernemingen in de drankensector te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van
die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen.
Het bestuur van het Productschap (hierna: het Bestuur) is samengesteld uit vertegenwoordigers
van organisaties van werkgevers en werknemers in de drankensector. Het Bestuur wordt
bijgestaan door een viertal commissies ex. artikel 88a Wbo, te weten: Commissie voor bier,
Commissie voor frisdranken en waters, Commissie voor gedistilleerd en Commissie voor
slijters, die hun werkterrein hebben liggen in de bewuste sector binnen het Productschap.
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§ 2. Doelstellingen die worden nagestreefd en
de te verwachten (neven)effecten van de Verordening
De doelstelling van de Verordening is om mogelijkheden te creëren voor het Productschap om
ondernemingen te controleren en registreren. Met de Verordening wordt het mogelijk gemaakt
om vanuit het Productschap Dranken controle uit te oefenen over de ingeschreven
ondernemingen. Het gaat hierbij met name om de ondernemingen te wijzen op de mogelijkheid
dat het Productschap Dranken inzage kan verkrijgen in de boekhouding en indien nodig geacht
andere stukken. Dit met het oog op controle.
§ 3. Nadere motivering van publieke regelgeving i.c. de Verordening
Het Productschap is als publiekrechtelijk orgaan ingesteld voor alle ondernemingen in de
drankensector. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die zich zouden onttrekken
aan de controle en registratie door het Productschap Dranken. Door het ontbreken van een
geheel overdekkende controle- en registratieplicht, zouden ondernemingen kunnen profiteren.
§ 4. De afweging van private alternatieven
Voor een individueel bedrijf of privaatrechtelijke organisatie is het niet goed mogelijk zelf
activiteiten te organiseren op het gebied van controle en/of registratie. Dit maakt dat het
Productschap zich onderscheidt van een privaatrechtelijke organisatie. Laatstgenoemde
organisatie treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt niet het algemeen belang.
§ 5. De uitvoerings- en handhavingsaspecten
Het gaat hier om een Verordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel voor
rekening van het Productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
§ 6. De verhouding tot andere wetgeving en
tot bestaande en komende internationale en communautaire regelingen
Naar het oordeel van het bestuur vallen de werkzaamheden niet onder het begrip steun als
bedoeld in artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun nooit
méér bedragen dan Euro 100.000 over drie jaar. Melding kan op grond van de de-minimis-regel
achterwege blijven.
§ 7. De structuur van de Verordening en
de onderbouwing van de gekozen structuur
De Verordening is opgebouwd uit bepalingen op het gebied van registratie- en
gegevensverstrekking. Dit alles binnen een strafrechtelijk kader.
Gelet op de inhoud van de bepalingen, het brede draagvlak binnen de branches en de aard van
de door de bepalingen te regelen onderwerpen, meent het Bestuur dat de bepalingen van het
Productschap Dranken voldoen aan de eisen van proportionaliteit en doelmatigheid.
§ 8. Het algemeen en sectoraal belang van de Verordening
Zonder deze regeling zouden er geen mogelijkheden bestaan om ondernemingen te controleren
en te laten registreren. Als gevolg hiervan heeft de Verordening tevens een positief effect op het
doorgeven van juiste informatie van allerlei aard.
Voor de sector dranken schept registratie en de mogelijkheid tot controle door het Productschap
op de door de ondernemingen doorgegeven informatie duidelijkheid en eenzelvigheid.
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§ 9 artikelsgewijs
Artikel 1
In het 2e lid sub k. is de definitie van import tekstueel aangepast. De wijziging dient ter
verduidelijking en is geen inhoudelijke wijziging van de definitie van import. Verder is
importhandel gewijzigd in “import”, omdat in de nieuwe definitie het begrip “handel” gedekt is.
Artikel 4
In het 3e lid is de tekst aangepast. Het betreft hier geen inhoudelijke wijziging. De verplichting
tot het doen van opgave van een gewaarmerkte verklaring voor de hier genoemde activiteiten
gold ook onder de voorgaande verordening.
Maarn,
voorzitter
secretaris
Ontwerp- Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor Slijters 2007
Verordening d.d. ……… van het Productschap Dranken houdende regels ter zake van de aan de
onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder d van het Instellingsbesluit
Productschap Dranken ressortende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2007.
(Heffingsverordening 2007 Productschap Dranken/Commissie voor slijters).
Het Bestuur van het Productschap Dranken,
gelet op:
artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (hierna Wbo) en
artikelen 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (hierna het
Instellingsbesluit)
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 d van het Instellingsbesluit (hierna de Commissie
voor slijters);
besluit:
vast te stellen de navolgende Verordening.
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel l.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
de Wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie
b.
de Raad: de Sociaal-Economische Raad
c.
het Productschap: het Productschap Dranken
d.
het Bestuur: het bestuur van het Productschap Dranken
e.
de Voorzitter: de voorzitter van het Productschap;
f.
het Instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Productschap Dranken
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g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

de Commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet, hier: de Commissie
voor slijters ex artikel 5 lid 1 d van het Instellingsbesluit (hierna de Commissie voor
slijters)
de Commisievoorzitter: de voorzitter van de Commissie
de Commissiesecretaris: de secretaris van de Commissie
de Verordening: de Heffingsverordening 2007 Productschap Dranken/Commissie voor
slijters.
een onderneming: de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft als
bedoeld in artikel 3 lid 2 onder d van het Instellingsbesluit;
de ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft, danwel
degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
k. en l. zowel gezamenlijk en als ieder afzonderlijk ook aan te duiden als "de
onderneming" of "de ondernemingen"
de verkoopplaats: elke voor het publiek toegankelijke plaats waar een onderneming
wordt uitgeoefend;
de Heffing: de door het bestuur per verkoopplaats van de onderneming vastgestelde
Heffing als bedoeld in artikel 5 van de Verordening;
de slijter: de onderneming die op eigen vergunning en zelfstandige inschrijving in de
registers van de Kamer van Koophandel voor eigen rekening en risico een onderneming
drijft, daaronder begrepen de z.g. franchise-ondernemers en/of deelnemers in z.g.
vrijwillig filiaalbedrijven of andere vormen van commerciële samenwerking binnen één
naam of één formule;
§ 2 Heffingen, toepassingsgebied, wijze van betaling

Artikel 2
1.

Aan de ondernemingen wordt voor iedere verkoopplaats voor het jaar 2007 een Heffing
opgelegd van Euro 125,--

2.

De onderneming is verplicht de Heffing binnen dertig dagen na dagtekening van de
Heffingsnota te voldoen.

3.

Indien de onderneming na het verstrijken van de in het tweede lid van dit artikel
genoemde termijn de Heffing, niet of niet volledig heeft voldaan, wordt hem een
aanmaning gezonden, met aanzegging dat het Productschap aanspraak wenst te maken op
de wettelijke rente te rekenen over het openstaande bedrag, aanvangende veertien dagen
na dagtekening van de aanmaning.

4.

Indien de onderneming binnen veertien dagen na in het derde lid van dit artikel genoemde
herinnering, de Heffing niet of niet volledig heeft voldaan, wordt hem een schriftelijke
aanmaning gezonden om alsnog binnen tien dagen te voldoen. Aan de onderneming
worden alsdan tevens de vanwege de aanmaning gemaakte administratiekosten in
rekening gebracht.

5.

Indien de onderneming weigerachtig blijft binnen tien dagen te voldoen aan het gestelde
in de aanmaning als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, gaat het Productschap over
tot incasso van het openstaande bedrag van de Heffing verhoogd met de
administratiekosten en de wettelijke rente, alsmede van alle binnen- en
buitengerechtelijke kosten door het Productschap voor de incasso gemaakte en nog te
maken kosten, zulks tot aan het moment van volledige voldoening.

6.

Een door de onderneming tegen de opgelegde Heffing aangetekend bezwaar of beroep,
resp. ingediend verzoek als bedoeld artikel 4 van deze Verordening, heeft ten aanzien van
het voldoen van de Heffing geen schorsende werking.
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Artikel 3.
1.

Aan een onderneming, die al dan niet rechtstreeks lid is van een organisatie van
ondernemingen die één of meer leden in het bestuur van het Productschap heeft benoemd
en die voorts over het jaar 2007 de volledige contributie aan deze organisatie heeft
betaald, wordt een aftrek van 10% toegestaan op het door hem krachtens deze
Verordening verschuldigde, tenzij deze aftrek in een bedrag uitgedrukt méér zou
bedragen dan de helft der aan de organisatie door de onderneming verschuldigde
contributie, in welk geval slechts een bedrag, gelijk aan de helft der aan de organisatie
betaalde contributie, in mindering komt op dat bedrag der Heffing. De aftrek wordt
slechts verleend indien uit de door bovenbedoelde organisaties verstrekte opgave blijkt
dat de contributie over het jaar 2006 volledig is betaald. De Commissievoorzitter kan
vragen om de opgave te doen vergezellen van een verklaring van een NivraRegisteraccountant of Nova-Accountants-Administratieconsulent.

2.

Onder een rechtstreeks lid wordt in dit verband verstaan een lid dat volledig contributie
betaalt en volledig en zonder enige beperking vanwege groepsverband of dergelijke, ten
opzichte van anderen of groepen van anderen een zelfstandig volwaardig stemrecht kan
uitoefenen.

3.

Andere ondernemersorganisaties kunnen ten behoeve van hun leden, die al dan niet
rechtstreeks lid zijn, een verzoek bij het Bestuur indienen om eveneens te worden
toegelaten tot de aftrekregeling als bedoeld in het eerste lid.

4.

Een organisatie die verzoekt om toelating als bedoeld in lid 3 van dit artikel doet, dient:

a.

een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te zijn en

b.

krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheden te kunnen uitstrekken tot
tenminste een belangrijk gedeelte van het terrein, waarop het Productschap en/of de
Commissie een taak te vervullen hebben en

c.

te voldoen aan de relevante kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de
Richtlijnen representativiteit organisaties van de Raad.

d.

tot de werkingssfeer van de Commissie behorende ondernemingen, waarvan het gewogen
aantal niet onbetekenend is, te hebben en

e.

met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van de
ondernemingen een positie van enige betekenis in te nemen binnen de groep van
ondernemingen die zij beoogd te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
representativiteit binnen die groep, de deelname aan arbeidsvoorwaarden overleg, 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

g.

haar activiteiten landelijk te ontplooien al dan niet door middel van een federatie met een
of meerdere gelijksoortige organisaties.

5.

Een onderneming die, al dan niet rechtstreeks, lid is van meerdere organisaties van
ondernemingen als bedoeld in dit artikel, kan per Heffingsjaar slechts één keer een beroep
doen op de kortingsregeling als bedoeld in dit artikel.
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§ 3 Verzoeken om vrijstelling
Artikel 4.
Van de betaling van de Heffing, in de Verordening bedoeld, kunnen, binnen de vier weken na
de inwerkingtreding van de Verordening, uitsluitend op verzoek van de betrokken
heffingsplichtige onderneming, door de Commissievoorzitter namens het Bestuur, geheel of
gedeeltelijk worden vrijgesteld die onderneming of groepen van ondernemingen die objectief
aantoonbaar:
a.

over het jaar 2006 in de uitoefening van de detailhandel niet meer dan 1000 liter sterk
alcoholische dranken met een gemiddelde consumptiesterkte van 35% hebben verkocht,
of

b.

kwijtschelding resp. vermindering verkrijgen conform de hiervoor geldende regeling
van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel voor het jaar 2007; het verzoek dient
rechtsgeldig te zijn ondertekend en voorzien te zijn van de naam en het adres van de
verzoeker. Voorts bevat het verzoek de dagtekening, de gronden en de motivatie te
bevatten die aanleiding zijn voor het indienen van het verzoek. Het verzoek dient per
aangetekend schrijven te worden gericht aan het Bestuur van het Productschap Dranken.
Op het verzoek zal door de Commissievoorzitter, namens het Bestuur, binnen zes
weken na ontvangst worden beslist. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd.
De verzoeker wordt alsdan hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
§ 4 Opleggen en inning van de Heffingen,
beslissingen op verzoekschriften en bezwaarschriften en het voeren van procedures

Artikel 5
1.

Werkzaamheden verbandhoudend het opleggen en de inning van de Heffing worden
verricht door de Commissiesecretaris, namens het Bestuur. Werkzaamheden ter zake
kunnen door de Commissiesecretaris, namens het Bestuur, aan derde(n) ter uitvoering
worden gegeven.

2.

Op verzoekschriften als bedoeld in artikel 4 van deze Verordening alsmede op alle
overige verzoeken inzake de Heffing zal door de Commissievoorzitter, namens het
Bestuur, (inclusief de in dat kader te stellen voorwaarden) worden beslist.

3.

Op bezwaarschriften naar aanleiding van beslissingen op verzoekschriften als bedoeld
in artikel 5 lid 1 van deze Verordening, alsmede op alle overige bezwaarschriften naar
aanleiding van de opgelegde Heffing zal door de Commissie, namens het Bestuur,
worden beslist.
Het bezwaarschrift dient, voorzien van de naam en het adres van de belanghebbende en
rechtsgeldig ondertekend, binnen 6 weken na de beslissing op het verzoekschrift resp.
na de datum als vermeld op de heffingsnota te worden gericht aan het Bestuur van het
Productschap Dranken. Voorts dient het bezwaarschrift de dagtekening, de
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar te bevatten die aanleiding zijn voor het indienen van het bezwaar en dient per
aangetekend schrijven te worden ingediend. Op het bezwaar zal door de Commissie,
namens het Bestuur, binnen zes weken na ontvangst worden beslist. Deze termijn kan
met vier weken worden verlengd. De indiener wordt alsdan hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld.

4.

De Commissie voert, namens het Bestuur, verweer bij beroepsprocedures en treedt op
als eisende dan wel als verwerende procespartij in alle voorkomende binnen- en
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buitengerechtelijke procedures inzake voorbereiding tot de incasso en de incasso van de
Heffing.
5.

Voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 de leden 1 t/m 4 van deze Verordening
kan door de Commissie, namens het Bestuur, zogewenst advies van deskundige(n)
worden ingewonnen, resp. kunnen aan deskundige(n), namens het Bestuur,
werkzaamheden worden opgedragen.
§ 5 Afkondiging en inwerkingtreding

Artikel 6
De Verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Deze Verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie. Is deze dag gelegen ná 1 januari 2007, dan werkt de Verordening terug tot
1 januari 2007.
Artikel 8.
Deze Verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening 2007 Productschap
Dranken/Commissie voor slijters.
Schiedam,
voorzitter
secretaris
TOELICHTING
Heffingsverordening 2007 Productschap Dranken/Commissie voor slijters.
§ 1. algemeen
Het Productschap Dranken (het Productschap) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie als
bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (WBo) ingesteld bij Instellingsbesluit Productschap
Dranken (Besluit d.d. 6 mei 2002 Staatsblad 264) <hierna het Instellingsbesluit> voor
ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 a,b,c en d van het Instellingsbesluit.
Met deze verordening wordt de Heffing van het Productschap ten behoeve van de Commissie
voor slijters (hierna de Commissie) vastgesteld. De Commissie is een commissie van het
Productschap ex artikel 88 a van de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld op grond van artikel
5 lid 1 d van het Instellingsbesluit, welke Commissie is ingesteld voor aangelegenheden in de
slijterssector.
Het Bestuur van het Productschap Dranken (hierna het Bestuur) is samengesteld uit
vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers in de drankensector, welke
organisaties zijn genoemd in Bijlage B van het Instellingsbesluit.
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De leden van de Commissie worden benoemd door de ondernemers verenigd in de SlijtersUnie,
de vereniging van slijters gevestigd te Eindhoven en de werknemers, verenigd in FNV
Bondgenoten en de Dienstenbond CNV.
De Heffing wordt opgelegd aan ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder d van het
Instellingsbesluit: ondernemingen met maximaal 5 verkoopplaatsen waarin wordt uitgeoefend
de detailhandel in sterkalcoholhoudende dranken, al dan niet gezamenlijk met zwakalcoholische
dranken en alcoholvrije dranken, welke ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de
Commissie voor slijters van het Productschap.
§ 2. doelstelling die worden nagestreefd en
de te verwachten (neven)effecten van de verordening
De werkzaamheden en/of de projecten van het Productschap in het algemeen en van de
Commissie voor slijters in het bijzonder (hierna de werkzaamheden), worden betaald uit de
opbrengst van de jaarlijks aan de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder d van het
Instellingsbesluit op te leggen Heffingen. De werkzaamheden worden onderstaand onder § 3.
Werkzaamheden nader omschreven. De werkzaamheden van het Productschap worden mede uit
deze opbrengst betaald.
§ 3. Werkzaamheden
De werkzaamheden dienen ter ondersteuning van de slijters. Het gaat hier met nadruk niet om
commerciële ondersteuning van individuele ondernemingen, maar om een bijdrage te leveren
aan de versterking van de structuur van de slijterij en de innovatie van de branche. Getracht
wordt deze doelstelling door middel van collectieve belangenbehartiging in de breedste zin des
woords te realiseren. Hiertoe worden door zowel intern als extern werkzaamheden verricht
zoals:
a. door het signaleren van ontwikkelingen en aanstaande wetgeving,
b. overleg over veelvoorkomende onderwerpen als
1. intern: signaleren van nieuwe wet- of regelgeving, onderzoek naar de behoefte van nieuwe of
aanvullende wet- of regelgeving, verbetering van de sociaal-economische omstandigheden
van de branche als geheel en de werkgevers en werknemers die daarin werkzaam zijn,
onderzoek naar de behoefte aan onderwijs en het gewenste niveau hiervan en het entameren
van passende maatregelen hieromtrent, overleg over onderwerpen als bijvoorbeeld
arbeidsomstandigheden, vakbeurzen en veiligheid op de werkplek
2. extern: overleg met overheid op het gebied van wetgeving en gemeentelijke bepalingen,
onderwijsinstanties, milieu.
De werkzaamheden zijn branche-breed inzoverre de betrokken ondernemingen vallen onder de
werkingssfeer van de Commissie, soms initiërend, soms vraaggestuurd en complementair op de
activiteiten van de private organisaties van werknemers en werkgevers in de branche.
§ 4. Nadere motivering van publieke regelgeving i.c. de Verordening
Zonder een collectieve Heffing waaraan alle ondernemingen uit de branche een bijdrage leveren,
dit ter voorkoming van het z.g. free-riders gedrag, zouden de werkzaamheden, gelet op de
kleinschaligheid van de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder d, niet op een
zinvolle wijze gerealiseerd kunnen worden. Een publiekrechtelijke Heffing is derhalve naar de
mening van het Bestuur het aangewezen instrument.
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§ 5. De afweging van de private alternatieven
De private organisaties van werkgevers en werknemers zullen hun activiteiten logischerwijs
vooral richten op en bestemmen voor de aangesloten leden. De werkzaamheden van het
Productschap daarentegen dienen algemene en maatschappelijke belangen en zullen om die
reden slechts waarde kunnen hebben wanneer zij ten behoeve van alle bij de branchebetrokkenen worden uitgevoerd en derhalve collectief gefinancierd worden.
Bij de beoordeling van de vraag of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, wordt
bovendien de vraag gesteld of er sprake is van een complementaire activiteit en vanzelfsprekend
of de werkzaamheid en de activiteit voorziet in een duidelijke branchebehoefte.
§ 6. De structuur van de Heffing en
de onderbouwing van de gekozen structuur
De Heffing wordt opgelegd per verkoopplaats van ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2
onder d van het Instellingsbesluit. Er is gekozen voor één vaste Heffing, ongeacht bijvoorbeeld
omzet van de onderneming, het aantal personeelsleden of het aantal m2 oppervlak van de
verkoopplaats.
Gelet op de hoogte van de Heffing, het brede draagvlak binnen de branche en de aard van de
door de Heffing gefinancierde werkzaamheden en projecten, meent het bestuur dat de Heffing
voldoet aan de eisen van proportionaliteit en doelmatigheid.
§ 7 De verhouding tot andere wetgeving en
tot bestaande en komende internationale en communautaire regelingen
De werkzaamheden zijn niet selectief gericht. Zij worden ten behoeve van alle ondernemingen
in de branche verricht. Naar het oordeel van het bestuur vallen de werkzaamheden niet onder het
begrip steun als bedoeld in artikel 87 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal
de steun nooit méér bedragen dan Euro 100.000,- over drie jaar. Melding kan op grond van de
de-minimis regel achterwege blijven.
§ 8 geschatte opbrengst
De geschatte opbrengst van de Heffing zal bedragen:
aantal heffingsplichtigen 1850 x Euro 125,--/- korting ex artikel 3 500 x Euro 12,50

231.250,6.250,Euro 225.000,-

ARTIKELSGEWIJS
artikel 1
Om der wille van de handzaamheid en de leesbaarheid van de heffingsplichtigen, in dit artikel
zijn naast de specifieke definities, herhaald de definities en terminologie van het
Instellingsbesluit.
artikel 2
Dit artikel bepaalt dat bij de heffingsplichtige onderneming een Heffing wordt geheven groot
Euro 125,-- voor iedere verkoopplaats waarin de onderneming activiteiten ontplooit. Het
Productschap legt geen omzet- of personeelsgerelateerde Heffing op. De Heffing wordt geheven
per verkoopplaats van iedere onderneming die per 1 januari 2007 actief is. De opbrengst van de
Heffing wordt geraamd op Euro 231.250,- bruto, -/- aftrek op basis van de z.g. Schilthuiskorting
Euro 6.250,-, derhalve op netto Euro 225.000,-.
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artikel 3
Artikel 126 lid 6 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie biedt de mogelijkheid om aan
heffingsplichtigen die lid zijn van een erkende organisatie van ondernemers en die aan deze
organisatie in het jaar 2006 volledige contributie hebben betaald, een aftrek op de Heffing toe te
staan. (de z.g. Schilthuiskorting). Ook dit jaar heeft het bestuur besloten deze aftrek toe te staan.
artikel 4
Van de Heffing kunnen, vanwege gering inkomen, op verzoek geheel of gedeeltelijk worden
vrijgesteld de heffingsplichtige ondernemingen die objectief aantoonbaar voldoen aan de criteria
als gesteld in dit artikel.
artikel 5
Het Bestuur machtigt de Commissiesecretaris de uitvoerende werkzaamheden inzake de Heffing
te verrichten. De beslissing op verzoekschriften inzake de Heffing is gemandateerd aan de
Commissievoorzitter. De beslissing op bezwaarschriften wordt gemandateerd aan de
Commissie, evenals het voeren van verweer in beroepsprocedures en het optreden als
procespartij bij binnen- en buitengerechtelijke procedures inzake de Heffing.
artikel 7
De inwerkingtreding van de Verordening is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007.
Hiertoe is bepaald om te voorkomen dat door een publicatie van de Verordening later dan 31
december 2006 de begrote inkomsten niet meer in overeenstemming zouden zijn.
Schiedam,
voorzitter
secretaris
Ontwerp- Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor frisdranken en waters 2007
Verordening d.d. ……… van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de
onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder a van het Instellingsbesluit
Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2007;
Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2007.
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
artikelen 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder a van het Instellingsbesluit Productschap
Dranken;
besluit:
vast te stellen de navolgende verordening.
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§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1.
1.

Deze verordening neemt de terminologie over van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Wet
van 27 januari 1950, Staatsblad K 22) en het Instellingsbesluit Productschap Dranken
(Besluit d.d. 6 mei 2002, Staatsblad 264), voorzover daarvan hieronder niet wordt
afgeweken.

2.

In deze verordening wordt voorts verstaan onder:
a. het Bestuur: het bestuur van het Productschap Dranken;
b. de Commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, hier: de Commissie voor frisdranken en waters ex artikel 5 lid 1 a van
het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
c. frisdrank: de drank als bedoeld onder post 2202 van de Gecombineerde
Nomenclatuur als bedoeld in de EEG-verordening nr. 2658/87 van 23 juli 1987 (Pb
L256), met uitzondering van vruchtendranken als bedoeld in Richtlijn 2001/112/EG van
20 december 2001 (Pb 2002, L10) en alcoholvrij bier;
d. het Instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
e. ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming als bedoeld in deze
Verordening drijft;
f. onderneming: een onderneming als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a van het
Instellingsbesluit;
g. omzet: de omzet in hectoliters als fabrikant van frisdranken, siropen, waters en
poeders, respectievelijk de geldomzet als groothandelaar in bier en frisdranken, siropen,
waters en poeders;
h. poeders: instantvormen van frisdranken en/of siropen;
i. het Productschap: het Productschap Dranken;
j. secretaris: de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie;
k. siroop: de stroperige waar bestaande uit een mengsel waarvan suikers, waters, aroma's
en/of sap kenmerkende bestanddelen zijn;
l. verkoopkantoor: een hier te lande gevestigde onderneming die de verkoop van bier,
fris-dranken, waters, siropen en/of poeders op de Nederlandse markt coördineert voor de
aangesloten bedrijven en/of als agent voor een buitenlandse onderneming;
m. de Verordening: de Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor
frisdranken en waters 2006;
n. water: de drank als bedoeld onder post 2201 van de Gecombineerde Nomenclatuur
van de EEG-verordening van 23 juli 1987 (Pb L256);
o. de Wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie.
§ 2 Heffingen, toepassingsgebied, wijze van betaling

Artikel 2.
1.

Aan de ondernemers als bedoeld in de Verordening wordt voor het kalenderjaar 2007 een
heffing opgelegd overeenkomstig de navolgende schaal:
Ongeacht de grootte van de omzet: een basisheffing van € 100,-en daarenboven:
A.

Als fabrikant van frisdranken en waters:
* van 0 - 2.000.000 hl € 0,0225 per hl geproduceerde frisdrank en waters
* boven 2.000.000 hl € 0,0125 per hl geproduceerde frisdrank en waters
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B.

Als fabrikant van siropen:
* € 0,045 per hl geproduceerde siroop

C.

Als fabrikant van poeders:
* € 0,045 per 100 kg geproduceerd poeder;

D.

Als groothandelaar in bier en/of frisdranken, siropen en waters:
OMZET
Van
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
boven

E.

€0
€
100.000
€
225.000
€
450.000
€
900.000
€ 1.400.000
€ 2.300.000
€ 3.400.000
€ 4.500.000
€ 6.800.000
€ 9.000.000
€ 11.300.000
€ 13.600.000
€ 18.100.000
€ 22.700.000
€ 27.200.000
€ 31.800.000
€ 36.300.000
€ 40.800.000
€ 45.400.000
€ 68.000.000
€ 90.800.000
€ 113.500.000
€ 136.100.000
€ 181.500.000
€ 226.900.000
€ 272.300.000
€ 317.700.000
€ 363.000.000
€ 408.400.000
€ 453.800.000
€ 567.225.000
€ 680.650.000
€ 794.115.000
€ 907.560.000

HEFFING
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

€
100.000
€
225.000
€
450.000
€
900.000
€ 1.400.000
€ 2.300.000
€ 3.400.000
€ 4.500.000
€ 6.800.000
€ 9.000.000
€ 11.300.000
€ 13.600.000
€ 18.100.000
€ 22.700.000
€ 27.200.000
€ 31.800.000
€ 36.300.000
€ 40.800.000
€ 45.400.000
€ 68.000.000
€ 90.800.000
€ 113.500.000
€ 136.100.000
€ 181.500.000
€ 226.900.000
€ 272.300.000
€ 317.700.000
€ 363.000.000
€ 408.400.000
€ 453.800.000
€ 567.225.000
€ 680.650.000
€ 794.115.000
€ 907.560.000

€
60
€
90
€
150
€
200
€
290
€
430
€
670
€
850
€ 1.140
€ 1.420
€ 1.700
€ 2.000
€ 2.550
€ 3.130
€ 3.690
€ 4.260
€ 4.830
€ 5.400
€ 5.960
€ 8.510
€ 11.400
€ 14.200
€ 17.100
€ 19.900
€ 22.700
€ 25.600
€ 28.400
€ 34.100
€ 39.700
€ 45.400
€ 51.100
€ 56.800
€ 71.000
€ 85.100
€ 99.300

Als verkoopkantoor, tenzij de ondernemer reeds op grond van het onder B, C en/of
D bedoelde wordt aangeslagen, een bedrag van € 410,- .
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2.

De in het eerste lid bedoelde heffing is voor fabrikanten gebaseerd op de door hen in het
kalenderjaar 2006 bereikte omzetten in hectoliters c.q. kilo’s en voor groothandelaren op
de in 2005 bereikte omzetten in Euro's.

3.

Ten aanzien van een onderneming, gevestigd na 1 januari 2007, geldt als de omzet,
bedoeld in het voorgaande lid, de geschatte omzet in 2007.

4.

De vaststelling der heffing geschiedt namens het Bestuur door de secretaris door middel
van toezending of uitreiking aan de in het eerste lid bedoelde personen van een
gedagtekende heffingsaanslag.

5.

Aan alle ingeschreven ondernemingen wordt onverminderd het bepaalde in artikel 3 voor
het jaar 2007 een korting op de heffing – met uitzondering van de basisheffing – verleend
van 30%, indien en voorzover de heffing over het jaar 2006 op eerste aanzegging – en
derhalve zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder inning bij dwangbevel – is betaald.

Artikel 3
1.

Aan een onderneming, die lid is van een organisatie van ondernemingen die één of meer
leden in het bestuur van de Commissie voor Frisdranken en Waters van het Productschap
heeft benoemd en die voorts over het jaar 2006 de volledige contributie aan deze
organisaties heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan op het door hem krachtens deze
verordening verschuldigde. De aftrek wordt slechts verleend indien uit de door
bovenbedoelde organisaties verstrekte opgave blijkt dat de contributie over het jaar 2006
volledig is betaald.

2.

Op de basisheffing wordt geen aftrek toegestaan. De aftrek beloopt 50% van het bedrag
dat de betrokkene in het jaar 2006 als contributie aan de betreffende organisatie, of diens
rechtsvoorgangers, heeft betaald, zulks met inachtneming van het wettelijk maximum van
50% van het heffingsbedrag. Deze aftrek wordt naar boven tot een veelvoud van € 1,-afgerond. Tenzij de betreffende organisatie de nodige gegevens verstrekt is degene, die
voor deze aftrek in aanmerking wenst te komen, gehouden aan de secretaris, optredende
namens het Bestuur, op eerste verzoek de bescheiden over te leggen, waaruit het bedrag
van de betaalde contributie blijkt.

3.

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

4.

Een organisatie die verzoekt om toelating als bedoeld in lid 3 van dit artikel doet, dient:
a.

een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te zijn en

b.

krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheden kan uitstrekken tot
tenminste een belangrijk gedeelte van het terrein, waarop de Commissie voor
Frisdranken en Waters van het productschap een taak te vervullen hebben en

c.

te voldoen aan de relevante kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de
Verordening representativiteit organisaties van de Sociaal-Economische Raad.

d.

tot de werkingssfeer van de Commissie behorende ondernemingen, waarvan het
gewogen aantal niet onbetekenend is, te hebben en

e.

met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van de
ondernemingen een positie van enige betekenis in te nemen binnen de groep van
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ondernemingen die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
representativiteit binnen die groep, de deelname aan arbeidsvoorwaarden overleg,
het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden
geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid en
f.

haar activiteiten landelijk te ontplooien al dan niet door middel van een federatie
met een of meerdere gelijksoortige organisaties.

5. Een onderneming die, al dan niet rechtstreeks, lid is van meerdere organisaties van
ondernemingen als bedoeld in dit artikel, kan per heffingsjaar slechts één keer een beroep
doen op de kortingsregeling als bedoeld in dit artikel.
Artikel 4.
1.

De ondernemers zijn verplicht aan de secretaris, die optreedt namens het Bestuur, op
eerste verzoek gegevens omtrent hun omzet, die van belang zijn voor de vaststelling van
de heffing, bedoeld in artikel 2, te verstrekken.

2.

Indien de heffingsplichtige ten aanzien van het in het eerste lid bepaalde in gebreke blijft,
is de secretaris namens het Bestuur bevoegd op basis van een door hem te schatten omzet
een door de heffingsplichtige aan het Productschap verschuldigde heffing vast te stellen.

3.

Bij de vaststelling als bedoeld in het tweede lid is de secretaris namens het Bestuur
gerechtigd kosten ad € 150,-- in rekening te brengen aan de nalatige heffingsplichtige.

4.

De secretaris doet namens het Bestuur van zijn voornemen de verschuldigde heffing vast
te stellen schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de nalatige heffingsplichtige,
alsmede, doch niet binnen een termijn van 14 dagen, mededeling per aangetekend
schrijven van de vastgestelde heffing.

Artikel 5.
1.

Krachtens deze Verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens
voorzover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of krachtens
de wet niet anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de betrokken
belanghebbende:
a.
slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;
b.
niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden. Rechtstreekse toegang tot
de registratie heeft het personeel van het Productschap, alsmede met de controle op
het financiële beheer van het Productschap belaste leden van het personeel van een
door het bestuur aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie,
welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt, voor zover het kennisnemen van de
gegevens voor die controle noodzakelijk is;
c.
in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het
belang is van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de Staat, andere
publiekrechtelijk organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te
stellen publiekrechtelijke instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens
voortvloeit uit het doel van de registratie en de persoonlijke levenssfeer van de
geregistreerden door de verstrekking van deze gegevens niet onevenredig wordt
geschaad.
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2.

Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen, waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere omstandigheden zou
kunnen blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.

3.

Het personeel van het secretariaat is met het oog op de Wet bescherming
persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een ieder, met
uitzondering van de accountants en de leden van vorenbedoeld accountantskantoor en
behoudens de eerdergenoemde toestemming van de betrokken belanghebbende.

Artikel 6.
1.

De ondernemer is verplicht de secretaris en de daartoe aangewezen medewerkers,
alsmede het personeel van het in artikel 5 bedoelde accountantskantoor, in staat te stellen
de gegevens, als bedoeld in artikel 4, desgewenst te controleren door middel van inzage
van boeken en bescheiden van de betrokken onderneming, voor zover de ondernemer de
juistheid van de verstrekte gegevens niet heeft doen staven door een door de secretaris
namens het Bestuur gevraagde verklaring van een accountant die lid is van een
organisatie, die haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

2.

De inzage vindt plaats door personen, die daartoe een schriftelijke opdracht van de
secretaris optredende namens het Bestuur kunnen overleggen. Deze opdracht vermeldt het
doel, waarvoor de inzage plaatsvindt.

Artikel 7.
Namens het Bestuur is de voorzitter van de Commissie bevoegd om op een daartoe strekkend
verzoek een krachtens de Verordening vastgestelde heffing te verminderen, dan wel geheel of
gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot betaling der heffing te verlenen, indien hem dit
billijk voorkomt.
§ 3 Slotbepalingen
Artikel 8.
De volgende verordeningen worden ingetrokken:
a. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters
2003;
b. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters
2004;
c. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters
2005;
d. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters
2006.
Artikel 9.
De Verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 10.
De Verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie. Is deze dag gelegen na 1 januari 2007, dan werkt de Verordening terug tot 1
januari 2007.
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Artikel 11.
Deze Verordening kan worden aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken /
Commissie voor frisdranken en waters 2007.
Maarn,
voorzitter
secretaris
TOELICHTING
Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2007
§ 1. Algemeen
Het Productschap Dranken (hierna: het Productschap) is een publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie als bedoeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie (hierna: Wbo) ingesteld bij
Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit d.d. 6 mei 2002, Staatsblad 264) <hierna het
Instellingsbesluit> voor ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 a, b, c en d van het
Instellingsbesluit. De inhoud van de onderhavige Verordening is materieel gelijk aan de
verordening van het Productschap Dranken ten behoeve van de onder de Commissie voor
Frisdranken en Waters vallende ondernemingen voor het jaar 2005. Die verordening is niet
genotificeerd daar zij geen normen of technische voorschriften bevatte. Om die reden is
notificatie bij de Europese Unie thans evenmin noodzakelijk.
Met deze Verordening wordt de Heffing van het Productschap ten behoeve van de Commissie
voor frisdranken en waters (hierna: de Commissie) vastgesteld. De Commissie is een commissie
ex artikel 88a van de Wbo van het Productschap ingesteld op grond van artikel 5 lid 1 a van het
Instellingsbesluit, welke Commissie is ingesteld voor aangelegenheden in de frisdranken en
waterssector met inbegrip van de drankengroothandel in frisdranken, waters, siropen en bier.
Het Bestuur van het Productschap Dranken (hierna: het Bestuur) is samengesteld uit benoemde
personen van organisaties van werkgevers en werknemers in de drankensector. Het gaat hier om
de organisaties genoemd in bijlage B bij het Instellingsbesluit.
De leden van de Commissie worden benoemd door de ondernemers verenigd in de Vereniging
Nederlandse Frisdranken Industrie, Associatie Watercoolers Nederland, Nederlandse Vereniging
van Siropenfabrikanten en de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en
Horecabenodigdheden , gevestigd te Rotterdam en de werknemers, verenigd in FNV
Bondgenoten, Dienstenbond CNV, CNV Bedrijvenbond en de Unie.
De Heffing wordt opgelegd aan ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a van het
Instellingsbesluit.
§ 2. Doelstellingen die worden nagestreefd en
de te verwachten (neven)effecten van de verordening
De werkzaamheden en/of de projecten van het Productschap in het algemeen en van de
Commissie voor frisdranken en waters in het bijzonder (hierna: de werkzaamheden), worden
betaald uit de opbrengst van de jaarlijks aan de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2
onder a van het Instellingsbesluit op te leggen Heffingen. De werkzaamheden worden
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onderstaand onder § 3 (“Werkzaamheden”) nader omschreven. De werkzaamheden van het
Productschap worden mede uit deze opbrengst betaald.
§ 3. Werkzaamheden
De werkzaamheden dienen ter ondersteuning van de frisdranken- en waterssector (inclusief de
drankengroothandel en de siroopindustrie). Het gaat hier met nadruk niet om commerciële
ondersteuning van individuele ondernemingen, maar om een bijdrage te leveren aan de
versterking van de structuur van de sector en de innovatie van de branche. Getracht wordt deze
doelstelling door middel van collectieve belangenbehartiging in de breedste zin des woords te
realiseren. Hiertoe worden door zowel intern als extern werkzaamheden verricht zoals:
a.
b.

het signaleren van ontwikkelingen en aanstaande wetgeving,
overleg over veelvoorkomende onderwerpen als milieu- en kwaliteitsaangelegenheden,
scholing en ARBO-zorg.

ad a.
intern: signaleren van nieuwe wet- of regelgeving, onderzoek naar de behoefte van nieuwe of
aanvullende wet- of regelgeving, verbetering van de sociaal-economische omstandigheden van
de branche als geheel en de werkgevers en werknemers die daarin werkzaam zijn, onderzoek
naar de behoefte aan onderwijs en het gewenste niveau hiervan en het entameren van passende
maatregelen hieromtrent, overleg over onderwerpen als bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden,
vakbeurzen en veiligheid op de werkplek;
ad b.
extern: overleg met overheid op het gebied van wetgeving en gemeentelijke bepalingen,
onderwijs-instanties, milieu.
De werkzaamheden zijn branchebreed voorzover de betrokken ondernemingen vallen onder de
werkingssfeer van de Commissie, soms initiërend, soms vraaggestuurd en complementair op de
activiteiten van de private organisaties van werknemers en werkgevers in de branche.
§ 4 Nadere motivering van publieke regelgeving i.c. de Verordening
De private organisaties van werkgevers en werknemers zullen hun activiteiten logischerwijs
vooral richten op en bestemmen voor de aangesloten leden. De werkzaamheden van het
Productschap daarentegen dienen algemene en maatschappelijke belangen en zullen om die
reden slechts waarde kunnen hebben wanneer zij ten behoeve van alle bij de branchebetrokkenen
worden uitgevoerd en derhalve collectief gefinancierd worden.
Bij de beoordeling van de vraag of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, wordt bovendien
de vraag gesteld of er sprake is van een complementaire activiteit en vanzelfsprekend of de
werkzaamheid en de activiteit voorziet in een duidelijke branchebehoefte.
§ 5. De afweging van de private alternatieven
Zonder een collectieve Heffing waaraan alle ondernemingen uit de branche een bijdrage leveren,
dit ter voorkoming van het z.g. free-riders gedrag, zouden de werkzaamheden, gelet op de
kleinschaligheid van de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a, niet op een
zinvolle wijze gerealiseerd kunnen worden. Een publiekrechtelijke Heffing is derhalve naar de
mening van het Bestuur het aangewezen instrument.
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§ 6. De structuur van de Heffing en
de onderbouwing van de gekozen structuur
De Heffing wordt opgelegd per onderneming als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a van het
Instellingsbesluit. Er is gekozen voor een vaste basisheffing en een variabele heffing die
gerelateerd is aan de omvang van de omzet. Voor het jaar 2007 wordt een korting op de heffing
van 30% (met uitzondering van de basisheffing) toegepast teneinde de reserves, geëtiketteerd
voor de Commissie Frisdranken en Waters, te doen afnemen. Op dit moment zijn de reserves
hoger dan het Bestuur van het productschap, op voorstel van de Commissie Frisdranken en
Waters, nodig acht. Zie verder de toelichting op de begroting 2007.
Gelet op de hoogte van de Heffing, het brede draagvlak binnen de branche en de aard van de
door de Heffing gefinancierde werkzaamheden en projecten, meent het bestuur dat de Heffing
voldoet aan de eisen van proportionaliteit en doelmatigheid.
§ 7 De verhouding tot andere wetgeving en
tot bestaande en komende internationale en communautaire regelingen
De heffing drukt gelijkelijk op het nationale product en het geïmporteerde product. In die zin is
geen sprake van een invoerheffing in de zin van artikel 23/25 van het EG-Verdrag, noch van een
binnenlandse heffing welke qua resultaat discriminatoir uitpakt jegens het buitenlandse product
in de zin van artikel 90 EG-verdrag.
De werkzaamheden van het schap zijn niet selectief gericht. Zij worden ten behoeve van alle
ondernemingen in de branche verricht. Naar het oordeel van het bestuur vallen de
werkzaamheden niet onder het begrip steun als bedoeld in artikel 87 van het EG-verdrag. Zo dit
toch het geval mocht zijn, dan zal de steun nooit méér bedragen dan € 100.000,- over drie jaar.
Melding kan op grond van de de-minimis-regel achterwege blijven.
§ 8 geschatte opbrengst
De geschatte opbrengst van de Heffing zal bedragen:
Basisheffing: aantal heffingsplichtigen 200 x € 100,-Variabele heffing:
-/- heffingskorting 30% ex artikel 2 lid 5
-/- korting ex artikel 2

€
€
€
€
€

20.000,-595.650,-178.695,-- -/171.955,-- -/265.000,--

ARTIKELSGEWIJS
artikel 1
In dit artikel zijn de definities van alle gehanteerde begrippen opgenomen. Deze definities
komen overeen met die welke in de vorige verordening werden gehanteerd.
artikel 2
Dit artikel bepaalt dat bij de heffingsplichtige onderneming een Heffing wordt geheven voor
iedere onderneming die valt onder de definitie van artikel 3 lid 2 sub a Instellingsbesluit. De
opbrengst van de Heffing (inclusief de basisheffing) wordt geraamd op € 615.650,-- bruto, -/aftrek op basis van de z.g. Schilthuiskorting € 171.955,-- en minus de heffingskorting van 30%
€ 178.695 derhalve op netto € 265.000,--.
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artikel 3
Artikel 126 lid 6 van de Wet op de bedrijfsorganisatie biedt de mogelijkheid om aan
heffingsplichtigen die lid zijn van een erkende organisatie van ondernemers en die aan deze
organisatie in het jaar 2006 volledige contributie hebben betaald, een aftrek op de Heffing toe te
staan. (de z.g. Schilthuiskorting). Ook dit jaar heeft het bestuur besloten deze aftrek toe te staan.
artikel 5
De verplichtingen inzake geheimhouding zijn gelijk aan die welke in de Verordening registratie,
verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken /
frisdranken en waters 2003 zijn opgenomen.
Artikel 7
Van de Heffing kunnen heffingsplichtige ondernemingen op verzoek geheel of gedeeltelijk
worden vrijgesteld. Ter invulling van het ontheffingenbeleid heeft het bestuur van het
Productschap in zijn vergadering van 13 november 2002 de notitie “Kwijtscheldingsbeleid
heffingen sector frisdranken en waters Productschap Dranken” vastgesteld.
Artikel 9
Ingeval publicatie van deze Verordening plaatsvindt ná 31 december 2006 en de
inwerkingtreding is bepaald op de dag na deze publicatie kunnen heffingsplichtigen een pro rata
heffingsaanslag verlangen, als gevolg waarvan in het begrotingsjaar de begrote inkomsten niet
met de begrote uitgaven in overeenstemming zouden zijn. Gekozen is voor de inwerkingtreding
van de Verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007.
Maarn,
voorzitter
secretaris
Ontwerp- Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor Bier 2007
Verordening van het Productschap Dranken van ………….., houdende regels terzake van de
aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder b van het
instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor
het jaar 2007; Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2007.
Het bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
artikel 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
Het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder b van het Instellingsbesluit Productschap
Dranken (hierna: de Commissie voor bier);
besluit:
Vast te stellen de navolgende verordening.
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VERORDENING
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1.
In deze verordening wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Productschap Dranken
(Besluit 6 mei 2002, Stb. 264) overgenomen, hierna te noemen het “Instellingsbesluit”.
§ 2 De heffing
Artikel 2.
De heffing zoals bedoeld in artikel 14 van het Instellingsbesluit van het Productschap Dranken
is voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,75 cent per hl bier, welke in Nederland is geproduceerd en
afgezet dan wel afkomstig is uit de brouwketel van een aan de moedermaatschappij van de
binnenlandse producent gelieerde dochteronderneming in het buitenland en in Nederland
afgezet, met dien verstande dat producenten van bier met een productie van minder dan 10.000
hl per jaar van deze heffing zijn vrijgesteld.
§ 3 Slotbepalingen
Artikel 3.
Deze verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4.
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.
2. Indien de benodigde goedkeuring later wordt verkregen treedt de verordening zoveel later
(na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie) retroactief vanaf 1 januari 2007 in
werking.
Artikel 5.
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken /
Commissie voor bier 2007.
Artikel 6.
Bij inwerkingtreden van de Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier
2007 worden de volgende verordeningen ingetrokken;
Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003
Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2004
Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2005
Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2006
Maarn,
voorzitter
secretaris
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Toelichting:
Het Productschap Dranken (hierna: het Productschap) is een publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (hierna: Wet bo) ingesteld
bij Instellingsbesluit Productschap Dranken, Besluit d.d. 6 mei 2002, staatsblad 264, (hierna: het
Instellingsbesluit) voor ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a, b, c en d van het
Instellingenbesluit.
Met deze verordening wordt de heffing ten behoeve van de Commissie voor bier (hierna: de
Commissie) voor het jaar 2007 vastgesteld. De Commissie is een commissie ex artikel 88a van
de Wet bo van het Productschap ingesteld op grond van artikel 5 lid 1 onder b van het
Instellingsbesluit, welke commissie is ingesteld voor aangelegenheden in de biersector met
inbegrip van de binnenlandse groothandel en detailhandel in bier.
§2 Doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten
(neven)effecten van de verordening
Ten behoeve van de financiering van de onder § 3 genoemde werkzaamheden wordt de
onderhavige heffing opgelegd.
§3 Werkzaamheden
Milieu
- Convenant inzake kratten bestemd voor herhaald gebruik in de bier- en frisdrankindustrie.
In het kader van dit convenant bestaat een regulier overleg met betrokken departementen.
Verantwoorde consumptie van alcohol
- Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva)
Via deze Stichting wordt een actieve bijdrage geleverd aan een verantwoorde consumptie
van alcoholhoudende dranken, en het tegengaan van alcoholmisbruik.
- Commissie Alcohol Research (SAR)
De SAR verricht onderzoek naar het effect van matige consumptie van alcoholhoudende
dranken op het menselijke lichaam. Dit onderzoek wordt binnen TNO uitgevoerd door het
Alcohol Research Centrum. Het Alcohol Documentatie Centrum verzamelt
wetenschappelijke literatuur.
Communicatie en Voorlichting
De Commissie Bier heeft een belangrijke taak ter zake van de informatievoorziening over tal
van onderwerpen waaronder statistische gegevens en ander feitenmateriaal en het verstrekken
van informatie over de Bierverordening en de Verpakkingsverordening. Jaarlijks komen alle
ingeschreven bedrijven bijeen om over actuele zaken te worden geïnformeerd en om relevante
onderwerpen te bespreken.
§4 Nadere motivering van publieke regelgeving i.c. de Verordening
§5 De afweging van de private alternatieven
De werkzaamheden zijn niet alleen in het belang van de hele keten doch dienen eveneens een
algemeen belang. Uitsluitend daar waar aangelegenheden niet door de betrokken privaatrechtelijke organisaties kunnen worden ingevuld, is gekozen voor een publiekrechtelijke
aanpak. Een publieke heffing ligt dan ook in de rede.
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§6 De structuur van de heffing en de onderbouwing
van de gekozen structuur
De heffing bedraagt 0,75 cent per hectoliter. Wederom is gekozen voor een vast bedrag per
hectoliter en niet bijvoorbeeld voor een vast bedrag per onderneming om aldus de heffing naar
draagkracht te berekenen. In artikel 2 is de bestendige gedragslijn vastgelegd dat brouwerijen
met een productie kleiner dan 10.000 hl/jaar worden vrijgesteld van de heffing. Zowel om
administratieve als om praktische redenen is ervoor gekozen de kleinere brouwerijen van
heffing uit te sluiten. Binnen deze categorie worden regelmatig nieuwe bedrijven geopend doch
vinden ook sluitingen plaats. Via de objectieve grens van 10.000 hl/jaar wordt de kleinere en
ook de categorie startende ondernemers van heffing uitgesloten.
§7 Geschatte opbrengst
Voor 2007 is een bedrag begroot van € 87.825
Ontwerp- Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007
Verordening d.d. …………… van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling van de
heffing voor het jaar 2007; Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor
gedistilleerd 2007
Het bestuur van het Productschap Dranken,
gelet op:
artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (hierna: Wbo) en
artikel 12 en artikel 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap
Dranken;
besluit
de navolgende verordening vast te stellen:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
grondstoffen: de in Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei
1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de
aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken gedefinieerde
ethylalcohol uit landbouwproducten en distillaat uit landbouwproducten
(Publikatieblad L 160, 12 juni 1989);
2.
gedistilleerde dranken: zijnde een alcoholhoudende vloeistof:
1.
bestemd voor menselijke consumptie;
2.
met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten
als vermeld in Bijlage III van Verordening (EEG) 1576/89 van de Raad van 29
mei 1989 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum-
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alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en
verkregen:
x hetzij rechtstreeks door distillatie van natuurlijke gegiste producten, al
dan niet in aanwezigheid van aroma’s en/of door aftrekking van
plantaardige stoffen en/of door toevoeging van aroma’s, suikers of
andere zoetstoffen, en/of van andere landbouwproducten, aan
ethylalcohol uit landbouwproducten, en/of aan distillaat uit
landbouwproducten en/of aan eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EGverordening van 29 mei 1989;
x hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank met:
1.
een of meer andere gedistilleerde dranken;
2.
ethylalcohol of distillaat uit landbouwproducten of eau-de-vie
zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;
3.
een of meer alcoholische dranken;
4.
een of meer dranken;
x hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met
water;
4. behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli
1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd
is.
zwak gedistilleerde drank: alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van
minder dan 15 procent vol, behorend tot GN-code 2208 van de Verordening
(EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier
te lande alcoholaccijns verschuldigd is;
alcoholgehalte: het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een temperatuur van 20
graden C, uitgedrukt in volumeprocenten;
bereiden: iedere bewerking - met uitzondering van bottelen - waardoor uit
grondstoffen een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank vervaardigd
wordt of de samenstelling daarvan wijzigt;
bottelen: het afvullen van verpakkingen welke bestemd zijn om aan de
consument af te leveren met een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank;
import: het rechtstreeks voor eigen rekening uit een EU lidstaat of derde land
betrokken ethylalcohol, distillaat, gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde
dranken in het economisch verkeer in Nederland (doen) brengen, inklaren en/of
verhandelen.
ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als
bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit;
productschap: het Productschap Dranken;
bestuur: het bestuur van het Productschap Dranken;
secretaris: de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie;
commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
hier: de Commissie voor Gedistilleerd ex artikel 5 lid 1 c van het Instellingsbesluit
Productschap Dranken.
3.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

§ 2 Heffingen & jaarbijdragen
Artikel 2
1.

Aan degenen die een onderneming drijven waarin uit grondstoffen
gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid die in Nederland
in het economisch verkeer worden gebracht, wordt een heffing opgelegd, welke
bedraagt € 4,24 per hectoliter alcohol, omgerekend tot een sterkte van 100%
vol.
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2.

Aan degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde dranken en/of
zwak gedistilleerde dranken voor de eerste maal in Nederland worden
geïmporteerd, en bij wie deze producten niet reeds aan heffing onderhevig zijn
krachtens lid 1, wordt een heffing opgelegd, welke bedraagt € 4,24 per
hectoliter alcohol omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

3.

De in het eerste lid bedoelde heffing is eveneens verschuldigd door degenen die
een onderneming drijven waarin gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde
dranken worden bereid anders dan uit de grondstoffen en wel berekend per hl
alcohol omgerekend tot een sterkte van 100% vol. van de op deze wijze
verkregen gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken.

Artikel 3
1.

Van ondernemers als bedoeld in deze Verordening wordt een jaarbijdrage
geheven.

2.

De jaarbijdrage bedraagt:
a. voor degenen die een onderneming drijven waarin grondstoffen worden
bereid:
- € 570 bij een totale hoeveelheid vanaf 5 hectoliter omgerekend tot
een sterkte van 100% vol op jaarbasis:
- geen heffing is verschuldigd indien de totale hoeveelheid bereide
grondstoffen omgerekend tot een sterkte van 100% vol op
jaarbasis wordt aangewend ter bereiding van gedistilleerde en/of
zwak gedistilleerde dranken door de onderneming zelf.
Indien de totale hoeveelheid grondstoffen aan derden geleverd
minder dan 5 hectoliter bedraagt, wordt deze geacht te zijn bereid
in voornoemde zin;
b. voor degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde
dranken en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid:
- € 25 bij een totale hoeveelheid van minder dan 5 hectoliter
omgerekend tot een sterkte van 100% vol op jaarbasis
- € 115 bij een totale hoeveelheid vanaf 5 hectoliter omgerekend tot
een sterkte van 100% vol op jaarbasis:
c. voor degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde en/of
zwak gedistilleerde dranken voor de eerste keer in het verkeer in
Nederland worden gebracht:
- € 25 bij een totale hoeveelheid van minder dan 5 hectoliter
omgerekend tot een sterkte van 100% op jaarbasis;
- € 115 bij een totale hoeveelheid vanaf 5 hectoliter omgerekend
tot een sterkte van 100% op jaarbasis;
d. voor degenen die zijn ingeschreven als groothandelaar in
gedistilleerde dranken: € 25;
e. voor degenen die een onderneming drijven waarin de detailhandel in
gedistilleerde dranken als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder d van het
Instellingsbesluit wordt uitgeoefend: € 3,40 voor iedere afzonderlijke
vestiging als detailhandel;
f. voor degenen die een onderneming drijven waar voor rekening van een
ander gebotteld wordt: € 25.

3.

De Jaarbijdrage als bedoeld onder d. is niet verschuldigd door degenen die de
groothandel in gedistilleerd uitoefenen, indien en voorzover door de Commissie voor
frisdranken en waters aan de Commissie voor gedistilleerd jaarlijks een door het
Bestuur in overleg met de Commissies vast te stellen bedrag wordt voldaan, hetwelk
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geacht wordt de gezamenlijke Jaarbijdrage van de bedoelde ondernemingen te
vervangen.
4.

De jaarbijdrage als bedoeld onder e. is niet verschuldigd door degenen die een
onderneming drijven waarin de detailhandel in gedistilleerde dranken wordt uitgeoefend,
indien en voor zover door de Commissie voor slijters aan de Commissie voor
gedistilleerd jaarlijks een door het Bestuur in overleg met de Commissies vast te stellen
bedrag, hetwelk geacht kan worden de gezamenlijke jaarbijdrage van bedoelde
onderneming te vervangen, wordt voldaan.

Artikel 4
1.

De oplegging van de in artikel 2 genoemde heffing geschiedt door de secretaris
namens het Bestuur door toezending of uitreiking van een heffingsaanslag.

2.

Degenen die een onderneming drijven waarin gemiddeld per maand 500
hectoliter of meer gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken,
omgerekend tot een sterkte van 100% vol,
b. worden bereid, in de zin van artikel 2 leden 1 en 3, danwel,
c. in Nederland worden geïmporteerd in de zin van artikel 2 lid 2,
ontvangen een heffingsaanslag per maand.

3.

Degenen die een onderneming drijven waarin gemiddeld minder dan 500
hectoliter per maand gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken,
omgerekend tot een sterkte van 100% vol,
b. worden bereid, in de zin van artikel 2 leden 1 en 3, danwel,
c. in Nederland worden geïmporteerd in de zin van artikel 2 lid 2,
ontvangen een heffingsaanslag per kwartaal.

4.

Degenen die een onderneming drijven waarin per jaar gemiddeld minder dan 5
hectoliter gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend
tot een sterkte van 100% vol,
b. worden bereid, in de zin van artikel 2 leden 1 en 3, danwel,
c. in Nederland worden geïmporteerd in de zin van artikel 2 lid 2,
ontvangen een heffingsaanslag per jaar.

5.

De bepaling van de gemiddelde hoeveelheid als bedoeld in de leden 2 t/m 4 van dit
artikel, geschiedt op basis van de hoeveelheid bereide en geïmporteerde dranken in het
jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de periodieke heffingsaanslag wordt
opgelegd.

6.

De betaling op bovengenoemde heffingsaanslagen moet geschieden binnen één
maand na dagtekening van deze heffingsaanslag.

7.

Ingeval de opgave van een onderneming waarmede de heffingsaanslag als
bedoeld in lid 1 wordt vastgesteld ontbreekt, kan de secretaris namens het
Bestuur ambtshalve de heffing over dat tijdvak opleggen.

8.

De secretaris is namens het Bestuur gerechtigd kosten ad € 150,-- in rekening te
brengen ingeval de opgave ten behoeve van de heffing niet tijdig wordt
verstrekt wordt. Een opgave wordt geacht niet tijdig ontvangen te zijn indien
twee maanden verstreken zijn na de maand respectievelijk het kwartaal
respectievelijk het jaar waarover de heffing verschuldigd is.
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Artikel 5
1.

Ondernemers als bedoeld in deze Verordening zijn gehouden vóór het einde
van de eerste maand na iedere heffingsperiode als vermeld in artikel 4, aan de
secretaris opgave te doen van de hoeveelheid gedistilleerde en/of zwak
gedistilleerde dranken die is bereid in de zin van artikel 2 leden 1 en 3, over de
voorafgaande maand respectievelijk kwartaal respectievelijk jaar.

2.

Ondernemers als bedoeld in deze Verordening zijn gehouden vóór het einde
van de eerste maand na iedere heffingsperiode als vermeld in artikel 4 aan de
secretaris opgave te doen van de hoeveelheid gedistilleerde en/of zwak
gedistilleerde dranken die in de voorafgaande maand respectievelijk kwartaal,
respectievelijk jaar, voor de eerste maal in het verkeer in Nederland werden
gebracht in de zin van artikel 2 lid 2.

Artikel 6
1.

Op aanwijzing van de secretaris kan een medewerker van de Commissie of een
accountantskantoor dat lid is van een organisatie die haar leden aan
tuchtrechtspraak onderwerpt, bij een onderneming ten behoeve van de juiste
vaststelling van de heffing onderzoek verrichten naar de hoeveelheid verwerkte
en/of geïmporteerde alcohol alsmede de hoeveelheid verwerkte en/of
geïmporteerde gedistilleerde dranken.

2.

Het onderzoek als genoemd in lid 1 zal slechts verricht kunnen worden indien
de onderneming, na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand, in gebreke blijft de
in lid 1 bedoelde gegevens te verstrekken aan de Commissie.

3.

De kosten zullen worden gedragen door de onderneming waar de medewerker
of het accountantskantoor het onderzoek als bedoeld in het eerste lid verricht.

4.

De onderneming is verplicht alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is
voor het verrichten van dit onderzoek.

Artikel 7
1. Krachtens deze Verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens voorzover
deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of krachtens de wet niet
anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de betrokken belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij
betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden. Rechtstreekse toegang tot de
registratie hebben de secretaris en de overige leden van het personeel van het
Productschap, alsmede met de controle op het financiële beheer van het Productschap
belaste leden van het personeel van een door het bestuur aangewezen
accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht
onderwerpt, voor zover het kennisnemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk
is.
c. in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is
van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de Staat, andere publiekrechtelijk
organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te stellen publiekrechtelijke
instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens voortvloeit uit het doel van de
registratie en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden door de verstrekking van
deze gegevens niet onevenredig wordt geschaad.
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2. Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen,
waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen
blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.
3. De secretaris en de overige leden van het personeel van het secretariaat zijn met het oog op
de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding van de gegevens
tegenover een ieder, met uitzondering van de accountants en de leden van vorenbedoeld
accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde toestemming van de betrokken
belanghebbende.
§ 3 Slotbepalingen
Artikel 8
1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

2.

De navolgende verordeningen worden ingetrokken
1. Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor gedistilleerd 2006
2. Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor gedistilleerd 2005
3. Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor gedistilleerd 2004
4. Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor gedistilleerd 2003

3.

Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken/
Commissie voor gedistilleerd 2007.

Maarn,
Namens het bestuur:
voorzitter
secretaris
TOELICHTING
Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor Gedistilleerd 2007
§ 1 Algemeen
Het Productschap Dranken (hierna: het Productschap) is een publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (hierna: Wbo) ingesteld bij
Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit d.d. 6 mei 2002, Staatsblad 264) hierna het
Instellingsbesluit, voor ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a, b ,c en d van het
Instellingsbesluit.
Met deze Verordening wordt de Heffing van het Productschap ten behoeve van de Commissie
voor Gedistilleerd (hierna: de Commissie) vastgesteld. De Commissie is een Commissie ex
artikel 88a van de Wbo van het Productschap ingesteld op grond van artikel 5 lid 1 onder c van
het Instellingsbesluit, welke Commissie is ingesteld voor aangelegenheden in de
gedistilleerdsector.
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Het Bestuur van het Productschap Dranken (hierna: het Bestuur) is samengesteld uit
vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers in de drankensector, welke
organisaties zijn genoemd in Bijlage B van het Instellingsbesluit.
De leden van de Commissie worden benoemd door de ondernemers verenigd in de Vereniging
VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde
Dranken, de Vereniging van Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en
Gedistilleerd, de Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en Likeuren, de
Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden, de
Slijtersunie en de werknemers, verenigd in FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en CNV
Bedrijvenbond.
De Heffing wordt opgelegd aan ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c van het
Instellingsbesluit.
§ 2. Doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de
verordening
De werkzaamheden en/of projecten van het Productschap in het algemeen en van de Commissie
voor Gedistilleerd in het bijzonder (hierna: de werkzaamheden), worden betaald uit de
opbrengst van de jaarlijks aan de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c van het
Instellingsbesluit op te leggen Heffingen. De werkzaamheden worden onderstaand in § 3 nader
omschreven. De werkzaamheden van het Productschap worden mede uit deze opbrengst
betaald.
§ 3. Werkzaamheden
De werkzaamheden dienen ter ondersteuning van de gedistilleerdsector. Het gaat hier met
nadruk niet om commerciële ondersteuning van individuele ondernemingen, maar om een
bijdrage te leveren aan de versterking van de structuur van de sector, invulling te geven aan de
maatschapelijke positie van de sector en de innovatie van de branche. Getracht wordt deze
doelstelling door middel van collectieve belangenbehartiging in de breedste zin des woords te
realiseren. Hiertoe worden zowel intern als extern werkzaamheden verricht zoals:
a.
b.

het signaleren van ontwikkelingen en aanstaande wetgeving,
overleg over veelvoorkomende onderwerpen als verantwoord alcoholgebruik, fiscale
zaken, milieu- en kwaliteitsaangelegenheden, scholing en ARBO-zorg.

ad a. intern: signaleren van nieuwe wet- of regelgeving, onderzoek naar de behoefte van nieuwe
of aanvullende wet- of regelgeving, uitdragen van een verantwoord alcoholconsumptie,
verbetering van de sociaal-economische omstandigheden van de branche als geheel en de
werkgevers en werknemers die daarin werkzaam zijn, onderzoek naar de behoefte aan onderwijs
en het gewenste niveau hiervan en het entameren van passende maatregelen hieromtrent, overleg
over onderwerpen als bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, vakbeurzen en veiligheid op de
werkplek;
ad b. extern: overleg met overheid op het gebied van wetgeving en gemeentelijke bepalingen,
onderwijsinstanties, milieu.
De werkzaamheden zijn branchebreed voorzover de betrokken ondernemingen vallen onder de
werkingssfeer van de Commissie, soms initiërend, soms op verzoek van de sector en
complementair op de activiteiten van de private organisaties van werknemers en werkgevers in
de branche.
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§ 4 Nadere motivering van publieke regelgeving i.c. de Verordening
Zonder een collectieve Heffing waaraan alle ondernemingen uit de branche een bijdrage leveren,
dit ter voorkoming van het z.g. free-riders gedrag, zouden de werkzaamheden, gelet op de
kleinschaligheid van de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c, niet op een
zinvolle wijze gerealiseerd kunnen worden. Een publiekrechtelijke Heffing is derhalve naar de
mening van het Bestuur het aangewezen instrument.
§ 5. De afweging van de private alternatieven
De private organisaties van werkgevers en werknemers zullen hun activiteiten logischerwijs
vooral richten op en bestemmen voor de aangesloten leden. De werkzaamheden van het
productschap daarentegen dienen algemene en maatschappelijke belangen en zullen om die
reden slechts waarde kunnen hebben wanneer zij ten behoeve van alle bij de branchebetrokkenen
worden uitgevoerd en derhalve collectief gefinancierd worden.
Bij de beoordeling van de vraag of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, wordt bovendien
de vraag gesteld of er sprake is van een complementaire activiteit en vanzelfsprekend of de
werkzaamheid en de activiteit voorziet in een duidelijke branchebehoefte.
§ 6. De structuur van de Heffing en
de onderbouwing van de gekozen structuur
De Heffing wordt opgelegd per onderneming als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c van het
Instellingsbesluit. Er is gekozen voor een vast heffingsbedrag per hectoliter pure alcohol in
gedistilleerde drank in Nederland bereid en/of geïmporteerd die hier te lande wordt afgezet.
Daarnaast wordt een jaarbijdrage opgelegd.
Gelet op de hoogte van de Heffing, het brede draagvlak binnen de branche en de aard van de
door de Heffing gefinancierde werkzaamheden en projecten, meent het bestuur dat de Heffing
voldoet aan de eisen van proportionaliteit en doelmatigheid.
§ 7 De verhouding tot andere wetgeving en
tot bestaande en komende internationale en communautaire regelingen
De werkzaamheden zijn niet selectief gericht. Zij worden ten behoeve van alle ondernemingen in
de branche verricht. Naar het oordeel van het bestuur vallen de werkzaamheden niet onder het
begrip steun als bedoeld in artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit toch het geval mocht zijn, dan
zal de steun nooit méér bedragen dan Euro 100.000,- over drie jaar. Melding kan op grond van
de de-minimis-regel achterwege blijven.
§ 8 Geschatte opbrengst
De geschatte opbrengst van de Heffing zal bedragen:
Jaarbijdrage: .............................................................. € 20.000,Heffing: ..................................................................... € 851.498,TOTAAL

€ 871.498,-
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Artikelsgewijs
artikel 1
In dit artikel zijn de definities van alle gehanteerde begrippen opgenomen. Deze definities
komen nagenoeg overeen met die welke in de vorige verordening werden gehanteerd. De
toevoeging in het 3e lid, sub 4 is een verduidelijking van de omschrijving van het begrip
“gedistilleerd” zoals ook reeds was opgenomen bij de omschrijving van “zwak gedistilleerd”.
In het 3e lid sub 7 is de definitie van import ingevoegd. Een dergelijke definitie ontbrak, zodat
deze omissie hiermee ongedaan is gemakt. De definitie is ontleend aan de omschrijving van dit
begrip zoals die gehanteerd werd in de Verordening registratie, verstrekking van gegevens en
inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken/Commissie voor Gedistilleerd 2003
artikel 2
Dit artikel bepaalt dat bij de heffingsplichtige onderneming een Heffing wordt geheven voor
iedere onderneming die valt onder de definitie van artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit.
De opbrengst van de Heffing wordt geraamd op Euro 851.498,-.
De tekstuele aanpassing van het 1e lid is gedaan ten einde mogelijke verwarring omtrent
afhankelijkheid van de verschuldigdheid van heffing van het productschap en verschuldigdheid
van accijnsafdracht, tegen te gaan: De verschuldigdheid van de productschapheffing staat los
van de verschuldigdheid van accijns over gedistilleerd. Uitgangspunt is en blijft dat de heffing
voor het productschap ontstaat wanneer 1. een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank
wordt bereid ten behoeve van de Nederlandse markt, of, 2. uit het buitenland in Nederland in het
verkeer wordt gebracht (import).Nederlands gedistilleerd bestemd voor de export valt buiten het
heffingsbereik.
Artikel 3
In het 2e lid sub a t/m f. zijn de bedragen van de jaarbijdragen aangepast. De eerdere bedragen
werden sinds de tachtiger jaren van de twintigste eeuw gehanteerd en luiden sinds 2002 in
euro’s. De bedragen zijn na de afschaffing van de gulden geen afgeronde bedragen meer, zodat
hierbij de jaarbijdragen zijn afgerond naar het naast hogere bedrag. De jaarbijdragen voor
producenten en importeurs zijn gelijkgetrokken. In het verleden was de jaarbijdrage voor
importeurs lager dan voor producenten. Verder is de jaarbijdrage voor slijters ongewijzigd
gebleven, aangezien dit al een afgerond bedrag was. Overigens zal worden bezien in hoeverre de
leden 3 en 4 in de toekomst zullen worden gehandhaafd gezien de bestaande heffingen en
bijdragen van andere publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties.
Artikel 4
Leden 2. en 3.; vanwege de tekstuele aanpassing van artikelen 1 en 2 zijn ook in deze bepalingen
de begrippen overeenkomstig gewijzigd.
Lid 8 het bedrag waarmee een heffing kan worden verhoogd in geval van een ambtshalve
aanzegging door de secretaris is verhoogd van € 45 tot € 150. overigens is nog niet eerder
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Artikelen 5 en 6 lid 2
De voorgaande tekst bleek in de praktijk aanleiding te geven tot enige onduidelijkheid en is
derhalve aangescherpt.
Maarn,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp- Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2007
Verordening van het Productschap Dranken van …………. houdende vaststelling van de
bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en
Voorlichting voor het jaar 2007. (Verordening Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en
Voorlichting 2007)
Het bestuur van het Productschap Dranken heeft,
gelet op:
de artikelen 93 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en
artikel 12 en artikel 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap
Dranken;
de navolgende verordening vastgesteld
Artikel 1

§ 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
1. grondstoffen: de in Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot
vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en
de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken gedefinieerde ethylalcohol uit
landbouw-producten en distillaat uit landbouwproducten (Publikatieblad L 160, 12
juni 1989);
2. gedistilleerde dranken: zijnde een alcoholhoudende vloeistof:
1.
bestemd voor menselijke consumptie;
2.
met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de
producten
als vermeld in Bijlage III van Verordening (EEG) 1576/89 van de
Raad van 29 mei 1989 met een minimum-alcoholgehalte van 14
procent vol, een minimum-alcoholgehalte van 15 procent vol
bevattend; en
3.
verkregen:
x hetzij rechtstreeks door distillatie van natuurlijke gegiste producten,
al dan niet in aanwezigheid van aroma’s en/of door aftrekking van
plantaardige stoffen en/of door toevoeging van aroma’s, suikers of
andere zoetstoffen, en/of van andere landbouwproducten, aan
ethylalcohol uit landbouwproducten, en/of aan distillaat uit
landbouwproducten en/of aan eau-de-vie zoals gedefinieerd in de
EG-verordening van 29 mei 1989;
x hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank met:
1.
één of meer andere gedistilleerde dranken;
2.
ethylalcohol of distillaat uit landbouw
producten of eau-de-vie zoals gedefinieerd
in de EG-verordening van 29 mei 1989;
3.
één of meer alcoholische dranken;
4.
één of meer dranken;
x hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met
water;
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4.

behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van
23 juli 1987,waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande
alcoholaccijns verschuldigd is.
3. zwak gedistilleerde drank: alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van
minder dan 15 procent vol, behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EEG)
nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande
alcoholaccijns verschuldigd is;
4. alcoholgehalte: het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een temperatuur van 20
graden C, uitgedrukt in volumeprocenten;
5. bereiden: iedere bewerking - met uitzondering van bottelen - waardoor uit grondstoffen een
gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank vervaardigd wordt of de samenstelling
daarvan wijzigt;
6. bottelen: het afvullen van verpakkingen die bestemd zijn om aan de consument af te leveren
met een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank;
7. import: het rechtstreeks voor eigen rekening vanuit een EU lidstaat of een derde land
betrokken ethylalcohol, distillaat, gedistilleerde of zwak gedistilleerde dranken, in het
economisch verkeer in Nederland (doen) brengen, inklaren en/of verhandelen.
8. ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als bedoeld in
artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
9. productschap: het Productschap Dranken;
10.commissie: de Commissie voor gedistilleerd als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van
het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
11. secretaris: de secretaris van de Commissie voor gedistilleerd.
§ 2 Onderwerp van de verordening
Artikel 2
1. Er is een Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting dat ten doel heeft
geldmiddelen te verstrekken ter medefinanciering van onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten die ten goede komen of kunnen komen van de gedistilleerdsector.
2. De middelen van dit Fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.
3. Het Fonds wordt als een afzonderlijke hoofdfunctie opgevoerd in de begroting van het
productschap en wordt beheerd door de Commissie.
Artikel 3
De baten van het Fonds bestaan uit:
a.

de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen
verminderd met eventuele inningskosten;

b.

rente van belegde gelden;

Artikel 4
1. De middelen van het Fonds zijn bestemd voor bijdragen ter financiering van met name de
volgende activiteiten:
a. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de consumptie en de productie
van gedistilleerde dranken en alcohol, het alcoholmisbruik en daarmee verband
houdende werkzaamheden;
b. uitvoering van literatuurstudies, marktonderzoekingen, de begeleiding
van milieuproblematiek en soortgelijke onderwerpen en projecten;
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c. het produceren en verstrekken van informatie in de ruimste zin van het
woord, verband houdende met het bovenstaande;
d. de bevordering van belangstelling voor en kennis van gedistilleerde dranken.
2. De Commissie beslist over de bestemming van de middelen van het Fonds.
§ 3 Heffingen
Artikel 5
1.

Aan degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde en/of zwak
gedistilleerde dranken worden bereid die in Nederland in het economisch
verkeer worden gebracht, wordt een heffing van € 1,32 opgelegd per hectoliter
alcohol, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

2.

Aan degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde dranken en/of
zwak gedistilleerde dranken voor de eerste maal in Nederland worden
geïmporteerd, en bij wie deze producten niet reeds aan heffing onderhevig zijn
krachtens lid 1, wordt een heffing van € 1,32 opgelegd per hectoliter alcohol,
omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

3.

De in het eerste lid bedoelde heffing is eveneens verschuldigd voor degenen die
een onderneming drijven waarin gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde
dranken worden bereid anders dan uit de grondstoffen en wel berekend per
hectoliter alcohol, omgerekend naar van 100% vol. van de op deze wijze
verkregen gedistilleerde dranken.

Artikel 6
1.

2.

De ondernemer is verplicht op grond van artikel 5 van de Heffingsverordening
Productschap Dranken/Commissie Gedistilleerd 2007 de secretaris opgave te doen van
de hoeveelheid van de per heffingsperiode bereide en geïmporteerde gedistilleerde en/of
zwak gedistilleerde dranken. De secretaris draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van de
aldus verkregen informatie.
Oplegging van de heffing geschiedt door toezending door de secretaris van een
heffingsaanslag conform de in artikel 5 van deze verordening vastgestelde heffing aan de
ondernemer.

Artikel 7
1.

Krachtens deze verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens
voorzover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of krachtens
de wet niet anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de betrokken
belanghebbende:
x
slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;
x
niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming,
waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden.
Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben de secretaris en de overige leden
van het personeel van het Productschap, alsmede met de controle op het
financiële beheer van het Productschap belaste leden van het personeel van een
door het bestuur aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie,
welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt, voor zover het kennisnemen van de
gegevens voor die controle noodzakelijk is.
x
in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het
belang is van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de Staat, andere
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publiekrechtelijk organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te
stellen publiekrechtelijke instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens
voortvloeit uit het doel van de registratie en de persoonlijke levenssfeer van de
geregistreerden door de verstrekking van deze gegevens niet onevenredig wordt
geschaad.
2. Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen,
waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen
blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.
3. De secretaris en de overige leden van het personeel van het secretariaat zijn met het oog op
de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding van de gegevens
tegenover een ieder, met uitzondering van de accountants als genoemd in boek 9, titel 2 BW
en de leden van vorenbedoeld accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde
toestemming van de betrokken belanghebbende.
§ 4 Slotbepalingen
Artikel 8
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
2. De volgende verordeningen worden hierbij ingetrokken
a. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en
Voorlichting 2006
b. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en
Voorlichting 2003 .
3. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bestemmingsheffing
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2007.
Maarn,
Voor het bestuur:
voorzitter
secretaris

Algemeen

TOELICHTING

Het Productschap Dranken (hierna: het Productschap) is een publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie als bedoeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld bij
Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit d.d. 6 mei 2002, Staatsblad 264) hierna het
Instellingsbesluit, voor ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a, b ,c en d van het
Instellingsbesluit.
Met deze verordening wordt de bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie voor
Gedistilleerd (hierna: de Commissie) voor het jaar 2007 vastgesteld. De Commissie is een
Commissie ex artikel 88a van de Wbo van het Productschap ingesteld op grond van artikel 5 lid
1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken, welke Commissie is ingesteld voor
aangelegenheden in de gedistilleerdsector.
De Wet op de Bedrijfsorganisatie bepaalt dat verordeningen waarin een bestemmingsheffing is
opgenomen jaarlijks moeten worden vastgesteld.
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Deze heffing komt bovenop de heffing op grond van de Verordening Heffingen Productschap
Dranken/Commissie Gedistilleerd.
Er is een Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting ingesteld. De bestedingen
van dit fonds wordt bepaald door de Commissie voor gedistilleerd.
De middelen van dit Fonds worden gebruikt voor de collectieve financiering van onder andere
de voorlichting over gedistilleerde dranken, onderzoeksactiviteiten op het gebied van de
productie en consumptie van gedistilleerde dranken en alcohol, en projecten in het kader van de
milieuproblematiek.
Hiertoe wordt ondermeer de navolgende activiteiten gefinancierd:
Gegevensregistratie en onderzoek
1. Stichting Alcohol Research. De bijdrage aan de SAR wordt aangewend voor onderzoek
door TNO-voeding naar de gevolgen van matig alcoholgebruik op het menselijk
lichaam.
Voorlichting alcoholgebruik/volksgezondheid
2. STIVA. De Commissie voor gedistilleerd neemt bestuurlijk deel in de Stichting
Verantwoord Alcoholgebruik. Via deze stichting waarin de producenten en importeurs
van alcoholhoudende dranken zijn vertegenwoordigd, wordt voorlichting gegeven over
alcohol, overleg gevoerd over maatschappelijke aspecten en toegezien op de naleving
van de Reclame Code voor Alcoholhoudende Drank door de gehele branche. Vanuit
STIVA wordt tevens deelgenomen aan de BOB campagne die zich richt op het
terugdringen van alcoholgebruik in het verkeer.
3. Voorlichting. Dit betreft de voorlichtingswerkzaamheden voor de Commissie voor
gedistilleerd zelf. Hieronder vallen PR-werkzaamheden, voorlichtingsdrukwerk over
taken, internet, workshops , werkzaamheden en bevoegdheden van de Commissie voor
gedistilleerd, een vaste pagina in het Drankendetail, bijeenkomsten van de Gedistilleerd
Sociëteit en nieuwjaarsreceptie.
4. Statistieken. Hieronder vallen onderzoek en verzameling van statistische gegevens over
de afzet van diverse soorten gedistilleerde dranken in Nederland en daarbuiten.
5. Sociaal economische activiteiten. Het Productschap Dranken werkt samen met
Productschap wijn op terrein van sociaal economische zaken. De hieruit voortvloeiende
projecten waaronder opzet van een digitale Risico Inventarisatie en Evaluatie,
voorlichtingsfolder zieke werknemers, tilwijzer worden vanuit dit fonds bekostigd waar
het deelname van Commissie betreft.
6. Internationaal. Reeds vele jaren neemt de Commissie deel aan het Europese overleg van
producenten van gedistilleerd in Brussel via het lidmaatschap van de Conféderation
Européenne des Producteurs de Spiritueux. Deze organisatie richt zich op de
belangenbehartiging op Europees niveau ten behoeve van de sector en speelt een
belangrijke rol waar het beleidsmatige ontwikkelingen betreft op het terrein van
levensmiddelenrecht, fiscale zaken en verantwoorde alcoholconsumptie.
Deze activiteiten worden uit publieke middelen gefinancierd aangezien het hier het collectief
belang van de gehele branche betreft, waaraan alle bij de Commissie voor gedistilleerd
ingeschreven ondernemingen behoren bij te dragen. Tevens wordt op deze wijze freerider
gedrag vermeden.
Het bestuur acht het noodzakelijk de in artikel 4 van deze Verordening genoemde activiteiten
door middel van een bestemmingsheffing te financieren, omdat met de genoemde activiteiten
zowel het algemeen belang als het gemeenschappelijk belang van de gedistilleerdbranche is
gediend.
Met het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van alcoholgebruik op de gezondheid en
de maatschappelijke voorlichting daarover, is een algemeen belang gediend. Ook de campagnes
ten aanzien van de afvalproblematiek en glasrecycling zijn van belang bij de bewustwording
van de maatschappij ten aanzien van het milieu.
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Het sectorale belang bestaat uit het belang van de alcoholbranche bij een goede uitvoering van
het sociaal economische wetgeving, kennis omtrent Arbo ontwikkelingen en voorschriften en
een zorgvuldig toezicht op de naleving van de Reclame Code voor Alcoholhoudende Drank.
Ook gegevens die inzicht geven op de ontwikkelingen van de afzet van gedistilleerd dragen bij
aan transparantie van de sector. Met name de kleinere bij de Commissie voor gedistilleerd
ingeschreven bedrijven hebben niet de draagkracht om genoemde activiteiten op individuele
basis te financieren.
De heffing dient te worden betaald door de bedrijven die hetzij gedistilleerde drank en/of zwak
gedistilleerde dranken bereiden in Nederland, hetzij deze dranken voor de eerste maal in
Nederland in het verkeer brengen (import).
De werkzaamheden zijn niet selectief gericht. Zij worden ten behoeve van alle ondernemingen in
de branche verricht. Naar het oordeel van het bestuur vallen de werkzaamheden niet onder het
begrip steun als bedoeld in artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit toch het geval mocht zijn, dan
zal de steun nooit méér bedragen dan Euro 100.000,- over drie jaar. Melding kan op grond van
de de-minimis-regel achterwege blijven.
De structuur van de heffing staat vermeld in artikel 5 van deze verordening en de hoogte van de
heffing is ten opzichte van het jaar 2003 niet gewijzigd.
De “deminimis” regeling is van toepassing aangezien geen enkel bedrijf steun of anderszins
voordeel geniet van de uitgaven die het Fonds doet, die gelijk of hoger is dan de in de regeling
genoemde grens.
De begroting voor het jaar 2007 van het FWO stelt een bedrag van € 265.089 aan inkomsten.
Artikelsgewijs
artikel 1
In dit artikel zijn de definities van alle gehanteerde begrippen opgenomen. Deze definities
komen nagenoeg overeen met die welke in de Heffingsverordening Productschap
Dranken/Commisie voor Gedistilleerd 2007 worden gehanteerd. Daarom is het 2e lid sub 4.
dienovereenkomstig gewijzigd alsmede het 7e lid van dit artikel. Voor inhoudelijke toelichting
wordt verwezen nar de toelichting bij deze verordening.
artikel 5 & 6
Dit artikel bepaalt dat bij de heffingsplichtige onderneming een heffing wordt geheven voor
iedere onderneming die valt onder de definitie van artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit.
De opbrengst van de heffing wordt geraamd op Euro 265.089,-.
Als gevolg van de aanscherping van de bovengenoemde bepalingen in artikel 1, wijzigen tevens
e begrippen in de artikelen 5 en 6.
Maarn,
Voor het bestuur:
voorzitter
secretaris
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Ontwerp- Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2007
Verordening d.d. ……….. van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling
bestemmingsheffing ten behoeve van het Gedistilleerd Informatiecentrum voor het jaar 2007;
(Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2007)
Het bestuur van het Productschap Dranken,
Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de
artikelen 12 en 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;
Gezien het verzoek van de VIP, vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van
gedistilleerde dranken en
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap
Dranken;
besluit de navolgende verordening vast te stellen:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als
bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
b.
onderneming: een onderneming waarin uit grondstoffen gedistilleerde en/of
zwak gedistilleerde dranken worden bereid, voor de eerste maal beschikbaar
komen, dan wel worden bereid anders dan uit grondstoffen en beschikbaar
komen voor ge- of verbruik in Nederland;
b.
productschap: het Productschap Dranken;
c.
bestuur: het bestuur van het Productschap Dranken;
d.
commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
hier: de Commissie voor Gedistilleerd ex artikel 5 lid 1 c van het Instellingsbesluit
Productschap Dranken,
e.
secretaris: de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie.
Artikel 2
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Productschap
Dranken/ Commissie voor gedistilleerd 2007 van overeenkomstige toepassing.
§ 2 Heffingen
Artikel 3
1.

Aan de ondernemers die op of na de datum van inwerkingtreding van deze
verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 1, wordt voor het
jaar 2007 een heffing opgelegd.

2.

Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van de sociaal economische
ontwikkeling van de gedistilleerdsector door middel van voorlichting en
professionalisering van werkenden en ondernemingen in de sector.
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3.

De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op € 0,25 per hectoliter in het
verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken,
omgerekend tot een sterkte van 100% vol.
§ 3 Overige bepalingen

Artikel 4
De artikelen 4 tot en met 7 van de Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor
gedistilleerd 2007 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
1.

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Bestemmingsheffing
Gedistilleerd Informatiecentrum 2007.

2.

De navolgende verordeningen worden ingetrokken:
a. Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2006
b. Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2005
c. Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2004.

Maarn,
Namens het bestuur:
voorzitter
secretaris
TOELICHTING
Algemeen
Het Productschap Dranken (hierna: het Productschap) is een publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie als bedoeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld bij
Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit d.d. 6 mei 2002, Staatsblad 264) hierna het
Instellingsbesluit, voor ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a, b ,c en d van het
Instellingsbesluit.
Met deze verordening wordt ten behoeve van de Commissie voor Gedistilleerd (hierna: de
Commissie) een zogenaamde bestemmingsheffing vastgesteld. De Commissie is een Commissie
ex artikel 88a van de Wbo van het Productschap ingesteld op grond van artikel 5 lid 1 onder c
van het Instellingsbesluit Productschap Dranken, welke Commissie is ingesteld voor
aangelegenheden in de gedistilleerdsector.
Het bestuur van het Productschap Dranken (hierna: het bestuur) is samengesteld uit
vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers in de drankensector, welke
organisaties zijn genoemd in Bijlage B van het Instellingsbesluit Productschap Dranken.
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De leden van de Commissie worden benoemd door de ondernemers verenigd in de Vereniging
VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde
Dranken, de Vereniging van Agenten, Commissionairs, Makelaars en taxateurs in Wijn en
Gedistilleerd, , de Vereniging van Nederlandse Groothandelaren in Gedistilleerd en Likeuren,
de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden, de
Slijtersunie en de werknemers, verenigd in FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en CNV
Bedrijvenbond.
De Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde Dranken heeft
zich tot de Commissie Gedistilleerd gewend met het verzoek om een structurele
bestemmingsheffing op te leggen ter financiering van het Gedistilleerd Informatie Centrum.
De bestemmingsheffingen wordt opgelegd aan ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2
onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken.
Doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de
verordening
De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
financiering van de werkzaamheden van het Gedistilleerd Informatie Centrum.
De doelen die nagestreefd worden zijn het bevorderen van de afzet van gedistilleerd in
Nederland door het voeren van publiciteit, het onderhouden van public relations en het geven
van voorlichting door middel van de op die terreinen beschikbare hulpmiddelen en media.
De werkzaamheden omvatten het Gedistilleerd Educatie en Studiecentrum (GEEST) waarin de
Commissie Gedistilleerd samenwerkt met het Gedistilleerdmuseum te Schiedam. Er is een
bezoekerscentrum in het museum ingericht waarbij de beschikbare voorlichtingmaterialen en
literatuur van het museum en de commissie beschikbaar zijn gesteld voor het algemene publiek.
Dit informatiecentrum is tevens voorzien van een internet ontsluiting.
Verder wordt aan een aantal workshops gewerkt, die tot doel hebben de kennis en inzicht in
gedistilleerd te vergroten bij het publiek. Het betreft hier een proeverij van gelagerde jenevers
en workshop koken met gedistilleerd. Verder is een kookboek met gedistilleerd ontwikkeld en
uitgegeven.
Nadere motivering van publieke regelgeving i.c. de verordening
De private organisaties van werkgevers en werknemers zullen hun activiteiten logischerwijs
vooral richten op en bestemmen voor de aangesloten leden. De werkzaamheden van het
productschap daarentegen dienen algemene en maatschappelijke belangen en zullen om die
reden slechts waarde kunnen hebben wanneer zij ten behoeve van alle bij de branchebetrokkenen
worden uitgevoerd en derhalve collectief gefinancierd worden.
Bij de beoordeling van de vraag of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, wordt bovendien
de vraag gesteld of er sprake is van een complementaire activiteit en vanzelfsprekend of de
werkzaamheid en de activiteit voorziet in een duidelijke branchebehoefte. De onderhavige
verordening voldoet aan de maatschappelijke taak om met behulp van de gegenereerde fondsen
activiteiten ten behoeve van de algemene voorlichting en promotie van gedistilleerd te
verrichten.
De afweging van de private alternatieven
Zonder een collectieve heffing waaraan alle ondernemingen uit de branche een bijdrage leveren,
dit ter voorkoming van het z.g. free-riders gedrag, zouden de werkzaamheden, gelet op de
kleinschaligheid van de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c, niet op een
zinvolle wijze gerealiseerd kunnen worden. Een publiekrechtelijke heffing is derhalve naar de
mening van het bestuur het aangewezen instrument.
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De structuur van de heffing en
de onderbouwing van de gekozen structuur
De heffing wordt opgelegd per onderneming als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c van het
Instellingsbesluit Productschap Dranken. Er is gekozen voor een vast heffingsbedrag per
hectoliter in Nederland bereid danwel afgezet gedistilleerd.
Gelet op de hoogte van de heffing, het brede draagvlak binnen de branche en de aard van de
door de heffing gefinancierde werkzaamheden en projecten, meent het bestuur dat de heffing
voldoet aan de eisen van proportionaliteit en doelmatigheid.
De verhouding tot andere wetgeving en
tot bestaande en komende internationale en communautaire regelingen
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de werkzaamheden en projecten
die in het belang zijn van de sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De
werkzaamheden en projecten zijn niet selectief. Zij worden ten behoeve van alle ondernemingen
in de branche verricht. Naar het oordeel van het bestuur vallen de werkzaamheden niet onder het
begrip steun als bedoeld in artikel 87 van het EG-verdrag. Zo dit toch het geval mocht zijn, dan
zal de steun nooit méér bedragen dan € 100.000,- over drie jaar. Melding kan op grond van de
de-minimis-regel achterwege blijven.
De heffingsverordening is niet in strijd met overige Europees rechtelijke regelingen.
Geschatte opbrengst
De opbrengst van deze heffing zal € 50.000 bedragen.
Artikelsgewijs
artikel 1
In dit artikel zijn de definities van alle gehanteerde begrippen opgenomen.
artikel 2
Dit artikel bepaalt dat bij de heffingsplichtige onderneming een heffing wordt geheven voor
iedere onderneming die valt onder de definitie van artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit
Productschap Dranken. De opbrengst van de heffing wordt maximaal geraamd op € 50.000,-.
Maarn,
voorzitter
secretaris
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