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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.
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
Bestuurssamenstellingen

Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie
Hoofdbedrijfschap Ambachten
Voor het resterende deel van de zittingsperiode die loopt van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2008
van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten is de heer E. Bouwers door Federatie
Nederlandse Vakbeweging benoemd tot plaatsvervangend lid.

BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw
Ontwerp- Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van .. ……, houdende regels met
betrekking tot de communautaire steunverlening voor de verwerking van vezelvlas en
vezelhennep (Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006 )
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, artikel 49a van de Regeling In- en uitvoer landbouwgoederen, de
artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 16, derde lid, van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad
van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas
en -hennep (PbEG L 193);
Gehoord de Commissie Vlas;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a.
b.

hoofdproductschap
raadsverordening

:
:

c.

commissieverordening

:

Hoofdproductschap Akkerbouw:
Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad
van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas
1 en -hennep;
Verordening (EG) nr. 245/2001 van de Commissie van 5 februari 2001 tot vaststelling van
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d.

EG-verordeningen

:

e.

verwerker

:

f.

gelijkgestelde teler

:

g.

vezels

:

h.

vezelvlas

:

i.

vezelhennep

:

j.

verzamelaanvraag

:

k.

steunaanvraag

:

l.

koopcontract

:

m.

loonverwerkingscontract

:

n.

verwerkingsverbintenis

:

o.

verwerkstaat

:

p.

verkoopseizoen

:

q.

relatienummer

:

r.

importeur

:

s.

erkende importeur

:

uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG)
nr. 1673/2000 van de Raad houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector vezelvlas en -hennep;
de raadsverordening, de commissieverordening
en de ter uitvoering daarvan vastgestelde
verordeningen van de Raad en de Commissie;
de eerste verwerker van vezelvlas onderscheidenlijk vezelhennep, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b) van de raadsverordening, die is
erkend ingevolge artikel 3 van de commissieverordening alsmede de landbouwer, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, derde alinea, onder a) van de
raadsverordening, die zich ertoe verbindt
vezelvlas onderscheidenlijk vezelhennep voor
eigen rekening en risico te verwerken en die is
erkend ingevolge voornoemd artikel 3;
de met een verwerker gelijkgestelde teler bedoeld in artikel 2, eerste gedachtestreepje van de
commissieverordening;
vezels bedoeld in artikel 2, tweede gedachtestreepje, van de commissieverordening;
vlas bedoeld in artikel 1, eerste lid van de
raadsverordening;
hennep bedoeld in artikel 1, eerste lid van de
raadsverordening;
formulier, bedoeld in artikel 55 van de Regeling
GLB-inkomenssteun 2006;
aanvraag bedoeld in artikel 9 van de commissieverordening;
aankoop-verkoopcontract bedoeld in artikel 5
van de commissieverordening;
contract voor loonverwerking bedoeld in artikel
5 van de commissieverordening;
verbintenis bedoeld in artikel 5 van de commissieverordening;
overzicht bedoeld in artikel 6, tweede lid van de
commissieverordening;
de periode bedoeld in artikel 1, tweede lid, van
de commissieverordening;
relatienummer dat de Dienst Regelingen van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de landbouwer heeft toegekend;
de importeur van de uit derde landen afkomstige
producten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van
de raadsverordening;
de importeur van niet voor inzaai bestemd hennepzaad, die is erkend ingevolge artikel 5,
tweede lid, derde gedachtestreepje, van de
raadsverordening.

En neemt overigens over de terminologie van de EG-verordeningen.
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Artikel 2
1.

Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen
bepaalde, stelt het hoofdproductschap jaarlijks, overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van de
raadsverordening, op aanvraag een subsidie, en in voorkomend geval een aanvullende
subsidie, vast voor:
verwerkers: voor het tot vezels verwerken van vezelvlas en vezelhennep, afkomstig
van in Nederland gelegen percelen;
gelijkgestelde telers: voor het in de handel brengen van de in het eerste gedachtestreepje bedoelde vezels, welke zijn verkregen van de verwerker, met wie hij een
loonverwerkingscontract heeft gesloten.

2.

Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen
bepaalde stelt het hoofdproductschap voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met
2007/2008 jaarlijks op aanvraag een subsidie vast voor de productie van korte vlasvezels
en hennepvezels, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, tweede en derde alinea, van
de raadsverordening. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de verwerker
onderscheidenlijk de gelijkgestelde teler in de steunaanvraag opgeven welk percentage
aan onzuiverheden en scheven hij voor het betreffende verkoopseizoen in acht zal nemen.
Dit percentage moet voor korte vlasvezels liggen tussen 7,5 en 15 en voor hennepvezels
tussen 7,5 en 25.

3.

Het steunbedrag wordt mede vastgesteld op basis van de door de Dienst Regelingen van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het hoofdproductschap
verstrekte gegevens over beteelde oppervlakten vezelvlas en vezelhennep.

Artikel 3
1.

De erkenning als verwerker bedoeld in de artikelen 3 en 17, tweede lid, van de commissieverordening wordt bij het hoofdproductschap aangevraagd door middel van een bij het
hoofdproductschap te verkrijgen formulier. De erkenning wordt door het hoofdproductschap verleend en kan worden ingetrokken overeenkomstig het bepaalde in de EGverordeningen.

2.

De erkenning als importeur bedoeld in artikel17bis, tweede lid, van de commissieverordening, wordt bij het hoofdproductschap aangevraagd door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier. De erkenning wordt door het hoofdproductschap
verleend nadat is geverifieerd dat aan alle in het derde lid gestelde voorwaarden is voldaan.

3.

a.

b.

4.

De erkenning als importeur wordt slechts verleend aan in Nederland gevestigde
importeurs die ten genoegen van het hoofdproductschap een voldoende activiteit
gedurende 12 maanden, voorafgaand aan de erkenningsaanvraag, kunnen aantonen
in de handel in granen, zaden en of peulvruchten ten behoeve van diervoeders, dan
wel bewijsstukken, waaronder een bedrijfsplan, kunnen overleggen waaruit blijkt
dat de genoemde activiteiten op korte termijn zullen worden gestart;
De erkenning wordt tevens verleend aan in Nederland gevestigde organisaties die
kunnen aantonen hennepzaad te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en in
dat kader in aanmerking willen komen voor een erkenning als importeur.

De erkende importeur is verplicht:
a.
volledig en naar waarheid een voorraadboekhouding te voeren waarin worden opgenomen de aangevoerde partijen, de be- of verwerkte partijen en de afgeleverde partijen;
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b.

c.
d.

binnen 3 maanden na de in artikel 17bis, tweede lid, tweede alinea van de commissieverordening genoemde termijn van 12 maanden, verklaringen te overleggen
waaruit blijkt dat de ingevoerde partijen, waarvoor een certificaat, bedoeld in artikel
5, tweede lid, van de raadsverordening, is afgegeven, voldoen aan de voorwaarden,
bedoeld in voornoemd artikel 17bis, tweede lid, tweede alinea;
de onder a. bedoelde voorraadboekhouding en overige bewijsstukken over te leggen
aan de met controle en/of uitvoering van deze verordening belaste instanties, indien
deze zulks verzoeken;
alle op de voorraadboekhouding onderscheidenlijk administratie betrekking hebbende bescheiden gedurende een periode van ten minste 5 jaar in chronologische
volgorde te bewaren.

5.

Overeenkomstig artikel 17bis, tweede lid, derde alinea van de commissieverordening kan
het hoofdproductschap op verzoek van de erkende importeur overgaan tot verlenging van
de in het vierde lid onder b genoemde termijn van 12 maanden met één of twee periodes
van 6 maanden.

6.

Indien niet wordt voldaan aan een of meer voorwaarden, genoemd in het vierde lid, wordt
a.
in geval van een in Nederland gevestigde importeur, de erkenning door het hoofdproductschap ingetrokken voor een door het hoofdproductschap naar gelang van de
aard van de overtreding vast te stellen periode, gedurende welke geen certificaten
voor de invoer van niet voor de inzaai bestemd hennepzaad kunnen worden aangevraagd, maar reeds afgegeven certificaten wel mogen worden benut;
b.
in geval van een in een andere Lidstaat gevestigde importeur, de bevoegde autoriteit
van die Lidstaat hiervan in kennis gesteld.

7.

Het certificaat, bedoel in het vierde lid, onder b, moet door de importeur worden
aangevraagd bij het hoofdproductschap. Het certificaat wordt afgegeven door het
hoofdproductschap overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen en is geldig tot
en met een kwartaal na het kwartaal van afgifte. Het certificaat moet bij invoer aan de
douane worden overgelegd ter afschrijving en moet worden teruggezonden naar het
hoofdproductschap binnen twee maanden na afloop van het kwartaal, waarin de
geldigheidsduur van het certificaat is verstreken. Indien de ingevoerde hoeveelheid ten
hoogste 5% hoger is dan de op het certificaat genoemde hoeveelheid, wordt zij beschouwd
als op grond van dat certificaat te zijn ingevoerd.

Artikel 4
Het voornemen tot loonschonen bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de commissieverordening
moet op het in artikel 3, eerste lid, bedoelde formulier bij het hoofdproductschap kenbaar
worden gemaakt. De toestemming wordt door het hoofdproductschap verleend overeenkomstig
het bepaalde in de EG-verordeningen.
Artikel 5
De verwerker die na 1 januari van het betrokken verkoopseizoen het koopcontract of het
loonverwerkingscontract wil overdragen aan een andere verwerker, dient hiervoor vooraf
toestemming te vragen aan het hoofdproductschap. De toestemming wordt door het hoofdproductschap verleend overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen.
Artikel 6
1.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de verwerker onderscheidenlijk de
gelijkgestelde teler binnen de in de EG-verordeningen gestelde termijnen bij het hoofd-
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productschap de volgende, bij het hoofdproductschap te verkrijgen en door de verwerker
onderscheidenlijk gelijkgestelde teler volledig ingevulde en ondertekende documenten
indienen:
a. een kopie van de koopcontracten, de loonverwerkingscontracten en de verwerkingsverbintenissen;
b. een steunaanvraag voor de totale oppervlakten, waarop de in het eerste lid genoemde
documenten betrekking hebben;
c. verwerkstaten.
Deze documenten moeten voor vlas en hennep afzonderlijk worden ingediend en dienen
vergezeld te gaan van alle bewijsstukken waarvan zulks wordt verlangd bij of krachtens
de EG-verordeningen en deze verordening.
2.

De identificatie van het betrokken perceel als bedoeld in artikel 5 onder c van de commissieverordening geschiedt door vermelding van het volgnummer van het perceel, dat
door de landbouwerd is vermeld op de verzamelaanvraag, ingediend in het jaar waarop de
documenten, bedoeld in het eerste lid onder a, betrekking hebben.

3.

De gelijkgestelde teler dient tegelijk met de verwerkstaat de in artikel 6, tweede lid,
voorlaatste alinea, tweede volzin, van de commissieverordening genoemde documenten te
overleggen ten bewijze dat de vezels in de handel zijn gebracht. Het in genoemd lid bedoelde certificaat kan door de verwerker bij het hoofdproductschap worden aangevraagd.

4.

De verwerker moet binnen de in de EG-verordeningen gestelde termijn aan het hoofdproductschap mededelen:
de bestemming/gebruiksdoeleinden van de vezels,
de per maand verkochte hoeveelheden en daarmee corresponderende prijzen,
de voorraden aan vezels aan het einde van de maand.
Deze gegevens moeten op daartoe aangewezen formulieren worden vermeld.

Artikel 7
1.

Het hoofdproductschap stelt per verkoopseizoen de voor subsidie in aanmerking komende
hoeveelheid vezels per hectare vast overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen
en deelt de verwerker onderscheidenlijk gelijkgestelde teler mede welke hoeveelheid is
toegewezen voor de in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, opgegeven oppervlakten. Op
verzoek van een bedrijf dan wel groep van bedrijven kan het hoofdproductschap de
toegewezen hoeveelheid verlagen.

2.

Het hoofdproductschap verdeelt de in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de raadsverordening aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550
ton over de korte vlasvezels en de hennepvezels jaarlijks bij bestuursbesluit.

3.

Indien blijkt dat de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid korte vlasvezels en hennepvezels enerzijds en de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid lange vlasvezels
anderzijds niet geheel zijn benut, zal het hoofdproductschap, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 8, vierde lid, van de commissieverordening, de niet benutte hoeveelheden
herverdelen.

4.

Indien het hoofdproductschap besluit tot toepassing van artikel 3, vijfde lid, van de
raadsverordening, worden de voor het betreffende verkoopseizoen over te dragen
hoeveelheden vastgesteld bij bestuursbesluit.
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Artikel 8
1.

Indien de verwerker bij het indienen van de verwerkstaat daarom verzoekt, kan een
voorschot worden verleend, gelijk aan 80% van de subsidie voor de op de verwerkstaat
aangegeven geproduceerde vezels, mits bij het hoofdproductschap een zekerheid is
gesteld overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen.

2.

De in het eerste lid bedoelde zekerheid wordt gesteld hetzij in de vorm van een bedrag in
Euro, hetzij in de vorm van een door het hoofdproductschap aanvaarde garantie van een
kredietinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, hetzij
van een der kredietinstellingen welke door de Minister van Financiën is toegelaten dan
wel van een der kredietinstellingen die ingevolge artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG een
vergunning heeft verkregen alsmede instellingen die door het hoofdproductschap als
zodanig worden aanvaard.

3.

Het hoofdproductschap geeft de in het eerste lid bedoelde zekerheid vrij overeenkomstig
het bepaalde in de EG-verordeningen.

Artikel 9
De verwerker onderscheidenlijk de gelijkgestelde teler zijn verplicht:
a.
zorg te dragen voor de in de artikel 3 van de commissieverordening bedoelde voorraadboekhouding onderscheidenlijk het in artikel 4 van de commissieverordening bedoelde register;
b.
de in deze verordening bedoelde formulieren volledig, deugdelijk en naar waarheid in te
vullen;
c.
de bij of krachtens de EG-verordeningen en deze verordening verlangde bewijsstukken te
overleggen aan de met controle en/of uitvoering van deze verordening belaste instanties
en alle ter zake van die gegevens gevraagde nadere inlichtingen terstond en naar waarheid
te verstrekken;
d.
te voldoen aan alle andere in de EG-verordeningen gestelde voorwaarden om aanspraak
op subsidie te kunnen maken.
Artikel 10
Indien blijkt dat de verwerker onderscheiden de gelijkgestelde teler niet aan één of meer in de
vorige artikelen gestelde voorwaarden en voorschriften heeft voldaan, kan het hoofdproductschap het recht op subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken overeenkomstig het bepaalde bij of
krachtens de EG-verordeningen. In dat geval kan het hoofdproductschap de aan de verwerker
onderscheidenlijk gelijkgestelde teler uitgekeerde bedragen terugvorderen, zo nodig door deze
in mindering te brengen op de later uit hoofde van deze verordening uit te keren bedragen.
Artikel 11
1.

De verwerker onderscheidenlijk gelijkgestelde teler onderscheidenlijk (erkende) importeur is verplicht de door of namens het hoofdproductschap gegeven aanwijzingen op te
volgen.

2.

In afwijking van het bepaalde in deze verordening is het de verwerker onderscheidenlijk
gelijkgestelde teler onderscheidenlijk (erkende) importeur toegestaan om in plaats van de
bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulieren gebruik te maken van eigen
formulieren, mits deze vooraf zijn goedgekeurd door het hoofdproductschap.
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Artikel 12
De bestuursbesluiten, bedoeld in artikel 7, tweede en vierde lid, worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treden daags na publicatie in werking, tenzij het
desbetreffende besluit anders bepaalt.
Artikel 13
1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2006.

2.

De Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001 wordt ingetrokken op de dag na
publicatie van onderhavieg verordening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie; zij
blijft echter van toepassing op steunaanvragen, die zijn ingediend voor 1 juli 2006.

3.

Verwijzingen naar de in het tweede lid bedoelde verordening moeten worden beschouwd
als verwijzingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 15
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
TOELICHTING
Met ingang van 16 oktober 2006 is het hoofdproductschap geen betaalorgaan meer. Dit betekent
dat het hoofdproductschap wel de betaalwaardigheid van een, al dan niet bij wege van voorschot,
te verlenen subsidiebedrag vaststelt, maar dat de feitelijke uitbetaling gebeurt door de Dienst
Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Verder moeten met ingang van het verkoopseizoen 2006/2007 in plaats van een lijst van koopcontracten, loonverwerkingscontracten en verwerkingsverbintenissen, kopieën daarvan worden
overgelegd. Doel hiervan is om de aanvraagprocedure te stroomlijnen met de aanvraagprocedure
voor de zaaizaadsteun, waarvoor ook al – veelal dezelfde – documenten moeten worden
ingezonden.
Op het verzoek van het betrokken bedrijfsleven hoeft op deze documenten niet meer het unieke
perceelsnummer te worden vermeld, maar kan worden volstaan met vermelding van het
volgnummer van het perceel zoals dat is vermeld op de verzamelaanvraag, ingediend in het jaar
waarop deze documenten betrekking hebben.
Bovendien heeft de Raad de mogelijkheid van subsidie voor de productie van korte vlasvezels en
hennepvezels verlengd tot en met het verkoopseizoen 2007/2008.
Voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2007/2008 zijn door de Raad voor o.a. de
lidstaat Nederland Gegarandeerde Nationale Hoeveelheden vastgesteld voor lange vlasvezels
enerzijds en voor korte vlasvezels en hennepvezels anderzijds, waarbij het mogelijk is
hoeveelheden van het ene quotum naar het andere over te hevelen. Het blijft tot en met het
verkoopseizoen 2007/2008 mogelijk aan de eerste verwerker van vezelvlas een aanvullende
steun te verlenen.
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Verder is de mogelijkheid voor de lidstaten om voor korte vlasvezels en hennepvezels ruimere
percentages aan onzuiverheden en scheven te hanteren, verlengd tot en met het verkoopseizoen
2007/2008. Gebleken is dat hieraan binnen het betrokken bedrijfsleven nog steeds behoefte
bestaat, zodat deze mogelijkheid in de onderhavige verordening ook is opgenomen.
Tot slot behoeft de verordening aanpassing in verband met inmiddels gewijzigde dan wel ingetrokken regelingen.
Het voorgaande leidt tot zoveel wijzigingen in de bestaande verordening dat besloten is een
nieuwe verordening vast te stellen.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
Ontwerp- Wijziging I Verordening HPA suiker en isoglucose 2007
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van ……….., houdende regels ter zake
van de uitvoering van de suikermarktordening (Wijziging I Verordening HPA suiker en
isoglucose 2007).
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw,
Gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
in aanmerking nemende Verordeningen (EG) nr. 318/2006, houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker, Verordening (EG) nr. 320/2006, houdende een
tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap
en tot de wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Raad van 20 februari 2006 en de daarbij behorende
uitvoeringsverordening van de Raad van de EU en de Commissie.
Gehoord de Suikerbegeleidingscommissie;
Besluit:
Artikel I
De Verordening HPA suiker en isoglucose 2007 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3
Erkende suikerondernemingen die over een productiequotum beschikken en erkende
ondernemingen die industriële suiker verwerken geven, overeenkomstig de
uitvoeringsbepalingen, maandelijks met ingang van het tweede kwartaal van 2008 het
hoofdproductschap gegevens door over het door hun gehanteerde prijsniveau. Voor gegevens
betreffende het seizoen 2006/2007 en het eerste en tweede kwartaal van het seizoen 2007/2008
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worden deze rechtstreeks door de ondernemingen en erkende ondernemingen of via een
intermediair gemeld aan de commissie.
B
Onder vernummering van § 7 tot § 8 wordt een nieuwe § 7 ingevoegd, luidende:
§ 7 Bepalingen met betrekking tot het extra suikerquotum
C
Onder vernummering van de artikelen 7, 8 en 9 tot de artikelen 8, 9 en 10 wordt een nieuw
artikel 7 ingevoegd, luidende:
Artikel 7
1.
2.

Het hoofdproductschap vordert bij de producent een heffing van € 730 per ton in over het
extra quotum, dat voor het betrokken verkoopseizoen overeenkomstig de raadsverordening
wordt toegekend.
Voor het seizoen 2006/2007 moet deze heffing vóór 31 juli 2007 worden betaald, voor het
seizoen 2007/2008 moet deze heffing vóór 28 februari 2008 worden betaald.

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
TOELICHTING:
Producenten van suiker kunnen voor het seizoen 2006/2007 en 2007/2008 het verzoek om
toekenning van een extra suikerquotum doen. De toekenning hiervan geschiedt door de Minister
van LNV, de invordering van de heffing hiervoor geschiedt ingevolge deze verordening door
het hoofdproductschap. Tevens is bepaald voor welke datum de heffing moet zijn betaald.
Daarnaast wordt de termijn waarin de producenten gegevens over het door hun gehanteerde
prijsniveau aan de Commissie doorgeven, verlengd.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp- Wijziging III Verordening HPA wijn 2002
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van …. ……, houdende wijziging regels
ter zake van de bereiding, handel, verpakking en etikettering van wijn (Wijziging III
Verordening HPA wijn 2002)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de Verordening (EG) nr. 1622/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling
van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire
regeling inzake oenologische procédés en behandelingen en op Verordening (EG) nr. 1282/2001
van de Commissie van 28 juni 2001 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr.
1493/1999 ten aanzien van de vaststelling van de gegevens voor de kennis van de producten en
het toezicht op de markt in de wijnsector, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000;
Gelet op artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,
Algemeen en op de artikelen 96 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 16,
derde lid, van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord het Productschap Wijn;
Besluit:
Artikel I
De Verordening HPA wijn 2002 wordt gewijzigd als volgt:
A
Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:
1.

Voor de bereiding van tafelwijn mogen uitsluitend druiven van rassen worden gebruikt die
zijn genoemd in bijlage I of II. voor de bereiding van tafelwijn met geografische
aanduiding mogen uitsluitend druiven van rassen worden gebruikt die zijn genoemd in
bijlage I.
B

Na artikel 4 wordt artikel 4A ingevoegd, luidende:
Artikel 4A
1. Degene die een druivenras voor de bereiding van tafelwijn wil gebruiken, dat niet in bijlage
I of II is opgenomen, dient hiertoe schriftelijk een aanvraag als voorlopig toegelaten
druivenras bij het hoofdproductschap in, vergezeld van door het hoofdproductschap te
bepalen nadere informatie.
2.

Dit druivenras kan door het hoofdproductschap worden opgenomen in de lijst van
voorlopig toegelaten druivenrassen, genoemd in bijlage II.
C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid worden de woorden “of verlaagt” geschrapt.
2. Onder vernummering van het derde naar het vierde lid wordt er een nieuw derde lid
ingevoegd, luidende:
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3. In afwijking van onderdeel 1a van dit artikel is het toegestaan een melding die
voor meerdere bewerkingen gedurende het lopende wijnoogstjaar geldt, voorafgaand
aan die periode , aan het hoofdproductschap te zenden.
D
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid worden na de woorden “De wijnhandelaar” tussen gevoegd:, niet zijnde
een kleinhandelaar.
2. Onder vernummering van het tweede naar het derde lid, wordt een nieuw tweede lid
ingevoegd, luidende:
2. Van de verplichting van het eerste lid zijn vrijgesteld wijnhandelaren die jaarlijks
minder dan 25.000 hl wijn in de handel brengen.
E
Artikel 16, tweede lid, komt te luiden:
2. Door het hoofdproductschap wordt vrijstelling verleend van de verplichting tot
oogstopgave, bedoeld in het eerste lid, aan:
a) producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven die hun gehele druivenoogst
zelf tot wijn verwerken of die dat voor hun rekening laten doen;
b) producenten van voor wijnbereiding bestemde druiven die lid zijn van een
wijnbereidingscoöperatie of aangesloten zijn bij een groepering en die hun volledige
oogst in de vorm van druiven en/of most bij deze wijnbereidingscoöperatie,
respectievelijk groepering afleveren
F
In artikel 26 wordt de zinsnede “waar de wijn is geproduceerd” vervangen door: waar ten
minste 85% van de druiven zijn geoogst.
G
De bijlage wordt vervangen door Bijlage I en Bijlage II.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze wordt geplaatst
Artikel III
Na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening berust de Verordening HPA wijn 2002
mede op Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de
algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van
gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde
cocktails van wijnbouwproducten.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
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Bijlage I
Lijst met in Nederland toegestane druivenrassen
Auxerrois B
Bacchus B
Bianca B
Cabernet Franc N
Chardonnay B
Domina N
Dornfelder N
Dunkelfelder N
Faber B
Florental N
Frühburgunder N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Hölder B
Huxelrebe B
Johanniter B
Juwel b
Kerner B
Kernling B
Landal 244 N
Léon Millot N
Maréchal Foch N
Merzling B
Meunier N
Morio Muscat B
Müller Thurgau B

Orion B
Ortega B
Phoenix B
Pinot blanc B
Pinot Gris G
Pinot noir N
Plantet N
Portugiezer N
Rayon d'or B
Regent N
Reichensteiner B
Riesling B
Rondo
Ruländer G
Sauvignon Blanc B
Scheurebe B
Schönburger
Seyval B
Siegerrebe Rs
Silcher B
St. Laurent
Sylvaner B
Triomphe d' AlsaceN
Würzer B
Zweigeltrebe N

Bijlage II
Lijst met in Nederland voorlopig toegestane druivenrassen
Acolon
Baco Noir
Baron
Bianca
Birstaler Muskaat
Cabernet Sauvignon
Cabernet Cantor
Carbernet Cortis
Carmenere
Dakapo
Felicia (Gf.84-27-285)
GF 86-2-60
Hegel
Helios
Merlot
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Monarch
Muscat Blanc
Muscat Bleu
Nebbiolo
Nero
Palatina
Pinotin
Polo Muscat
Prior
Salome
Sangiovese
Solaris
Souvignier Gris
Syrah
Tempranillo
VB-11-11-89-12
VB-91-26-1
VB-91-26-17 (Cabertin)
VB-91-26-5
VB-91-26-4
VB-32-7
TOELICHTING
Met deze wijziging van de Verordening HPA wijn 2002 worden een aantal zaken uit de EGverordeningen nader uitgewerkt.
In onderdeel A en B wordt de mogelijkheid gegeven om voor nog niet geregistreerde
druivenrassen een verzoek bij het hoofdproductschap in te dienen om voorlopig te worden
toegelaten. Na toetsing aan een aantal criteria bestaat de mogelijkheid om op een lijst van
voorlopig toegelaten druivenrassen te worden opgenomen. De procedure omtrent de voorlopige
toelating wordt in een apart protocol opgenomen.
In onderdeel C wordt de mogelijkheid uit Verordening (EG) nr. 1622/2000 overgenomen om
een vereenvoudigde melding van verrijking (verhoging van alcoholgehalte) te doen. In
afwijking van de verplichting tot melding bij elke bewerking is het nu ook mogelijk om een
voorafgaande melding te doen die voor meerdere bewerkingen of voor een periode geldt.
In onderdeel D wordt een vrijstelling van voorraadopgave ingevoerd voor wijnhandelaren die
jaarlijks minder dan 25.000 hl wijn in de handel brengen.
Met onderdeel E wordt een vrijstelling van de verplichting tot oogstopgave ingevoerd.
In onderdeel F wordt bij geografische aanduiding de provincie waar de wijn is geproduceerd
vervangen door de provincie waar de druiven zijn geoogst.
Met onderdeel G wordt de bestaande bijlage (lijst met in Nederland toegestane druivenrassen)
vervangen door bijlage I (lijst met in Nederland toegestane druivenrassen) en bijlage II (lijst van
voorlopig toegelaten druivenrassen).
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Met artikel III wordt een juridische lacune opgevuld. Middels een wijziging in de Regeling
medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft het ministerie van LNV de
bevoegdheidstoedeling betreffende de producten van Verordening 1601/1991 opgenomen.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
Productschap Dranken
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2006 en wijziging begroting 2006
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid respectievelijk artikel 118, derde
lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de
rekening der inkomsten en uitgaven over 2006 en de ontwerpbegroting, met toelichting bij het
secretariaat, Postbus 26155 te 3002 ED Rotterdam, voor een ieder ter lezing zijn neergelegd en
aldaar verkrijgbaar zijn tegen voorafgaande betaling van € 7,50 exclusief verzendkosten. De
beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 20 juni 2007,
aanvang 14.00 uur, in het Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9 te Amsterdam.
Geïnteresseerden in het bijwonen van de vergadering wordt verzocht zich schriftelijk aan te
melden bij de algemeen secretaris van het productschap, de heer drs. J.J. Schat (Postbus 26155,
3002 ED Rotterdam).
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