PBO-blad

SociaalEconomische
Raad

Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Inhoudsopgave
jaargang 58 12 september 2008 nummer 72

Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie

BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Dranken
Bedrijfschap Horeca en Catering

2
2
21

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA 11)
Productschap Akkerbouw (PA 51)
Productschap Diervoeder (PDV 6)
Productschap Vis (VIS 23)

22
22
24
27
29

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
Ontwerp- Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2009
Verordening d.d. ……….. van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling van de
heffing voor het jaar 2009; Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor
gedistilleerd 2009
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 (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 15 januari 2008 tot vaststelling van de algemene voorschriften
betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm, de etikettering
en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken,
gedefinieerde ethylalcohol uit landbouwproducten en distillaat uit
landbouwproducten (Publicatieblad L 039, 13 februari 2008).
2.

gedistilleerde dranken: zijnde een alcoholhoudende drank:
1.
bestemd voor menselijke consumptie;
2.
met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten
eierlikeur en advocaat, zoals vermeld in categorie 41 van Bijlage II van
Verordening (EG) 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
15 januari 2008 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een
minimum- alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en
3.
is geproduceerd:
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• hetzij rechtstreeks conform artikel 2 lid 1 d) i van verordening 110/2008;
• hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank conform artikel 2 lid 1
d) ii van verordening 110/2008;
• hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water;
4.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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.
§ 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.
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.
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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 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.
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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,
a. uit grondstoffen worden bereid, in de zin van artikel 2 leden 1 en 3, danwel,
b. 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,
a. uit grondstoffen worden bereid, in de zin van artikel 2 leden 1 en 3, danwel,
b. 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,
a. uit grondstoffen worden bereid, in de zin van artikel 2 leden 1 en 3, danwel,
b. 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.

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.
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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.
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 de dag na die van afkondiging in
het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
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1.

Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken/
Commissie voor gedistilleerd 2009.

Den Haag,
Namens het bestuur:
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
Heffingsverordening Productschap Dranken/ Commissie voor gedistilleerd 2009
§ 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.
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
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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
maatschappelijke 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.
het signaleren van ontwikkelingen en aanstaande wetgeving,
b.
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.
§ 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.
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§ 6. De structuur van de Heffing en
de onderbouwing van de gekozen structuur en administratieve lastendruk
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.
De Heffing is af te leiden en/of kan gekoppeld worden aan de administratieve gegevens die
voortvloeien uit de verplichte accijnsadministratie en brengen zodoende nauwelijks
administratieve lastendruk met zich mee voor de onderneming.
De Heffing veroorzaakt een relatief geringe lastendruk voor de ondernemingen, daar de
gegevens worden verkregen van de ondernemingen zelf, en jaarlijks worden bevestigd middels
een accountantsverklaring, waarbij aangetekend dat bedrijven met minder dan 100 hectoliter
pure alcohol (hl pa) per jaar zijn vrijgesteld van deze verplichting.
§ 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: .............................................................. € 25.000,Heffing: ..................................................................... € 834.008,TOTAAL € 859.008,(zoals vermeld in de toelichting begroting van baten en lasten 2009)

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. In verband
met de inwerkingtreding van de verordening van de Europese Gemeenschap nr. 110/2008 van
het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 tot vaststelling van algemene
voorschriften betreffende de definitie,de aanduiding,de presentatie,de etikettering en de
bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (Pb EG L 039) is de
tekst van dit artikel aangepast. De strekking en inhoud evenwel niet. De toevoeging in het 2e lid,
sub 4 is een verduidelijking van de omschrijving van het begrip “gedistilleerd” zoals ook reeds
was opgenomen bij de omschrijving van “zwak gedistilleerd”.
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In lid 7 is de definitie van import ingevoegd. Een dergelijke definitie ontbrak, zodat deze omissie
hiermee ongedaan is gemaakt. 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 834.008,-.
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; dit heeft een verhoging van de jaarbijdrage voor
importeurs (sub c) met zich meegebracht. De verhoging is noodzakelijk om de kosten van de
activiteiten voor deze groep ondernemers te dekken. 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. Dit is het niveau waarop de
aanzegging grosso modo kostendekkend kan worden uitgevoerd. 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.
Artikel 8, lid 1
Dit artikel bevat de gebruikelijke bepalingen inzake de inwerkingtreding en publicatie van deze
verordening. De verordening werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp- Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2009
Verordening van het Productschap Dranken van ……………houdende vaststelling van de
bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en
Voorlichting voor het jaar 2009. (Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2009)
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:

§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.
grondstoffen: de in Verordening (EG) nr. 110/2008 van 2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 januari 2008 tot vaststelling van de algemene
voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm, de
etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van
gedistilleerde dranken, gedefinieerde ethylalcohol uit landbouwproducten en
distillaat uit landbouwproducten (Publicatieblad L 039, 13 februari 2008).
2.

gedistilleerde dranken: zijnde een alcoholhoudende drank:
1.
bestemd voor menselijke consumptie;
2.
met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten
eierlikeur en advocaat, zoals vermeld in categorie 41 van Bijlage II van
Verordening (EG) 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
15 januari 2008 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een
minimum- alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en
3.
is geproduceerd:
• hetzij rechtstreeks conform artikel 2 lid 1 d) i van verordening 110/2008 ;
• hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank conform artikel 2 lid 1
d) ii van verordening 110/2008;
• hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water.
4.

3.

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;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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 die bestemd zijn om aan de consument af te
leveren met een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank;
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.
ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft als bedoeld in
artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
productschap: het Productschap Dranken;
commissie: de Commissie voor gedistilleerd als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c van
het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
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.

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;
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.

Het dagelijks bestuur van het Productschap 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
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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.
De ondernemer is verplicht op grond van artikel 5 van de Heffingsverordening
Productschap Dranken/Commissie Gedistilleerd 2009 aan de secretaris, die optreedt
namens het bestuur, opgave te doen van de hoeveelheid van de per heffingsperiode
bereide en geïmporteerde gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken. De secretaris
draagt namens het bestuur zorg voor de vertrouwelijkheid van de aldus verkregen
informatie.
2.

Oplegging van de heffing geschiedt door toezending door de secretaris namens het
bestuur 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:
●
slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;
●
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.
●
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.
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
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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 de dag na die van afkondiging in
het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
2.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bestemmingsheffing
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2009.

Den Haag,
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 de bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie voor
Gedistilleerd (hierna: de Commissie) voor het jaar 2009 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.
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.
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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 de 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 free-rider
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.
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
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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. 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 heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemingen nauwelijks administratieve
lastendruk met zich meebrengt. De bestemmingsheffing wordt gecombineerd opgelegd met de
Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd.
De begroting voor het jaar 2009 van het FWO stelt een bedrag van € 259.644 aan inkomsten,
zoals vermeld in de toelichting begroting van baten en lasten 2009.

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/Commissie voor gedistilleerd 2009 worden gehanteerd. Daarom is het 2e lid sub 4.
dienovereenkomstig gewijzigd alsmede het 7e lid van dit artikel. Voor inhoudelijke toelichting
wordt verwezen naar 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 259.644,-.
Als gevolg van de aanscherping van de bovengenoemde bepalingen in artikel 1, wijzigen tevens
de begrippen in de artikelen 5 en 6.
Artikel 8, lid 1
Dit artikel bevat de gebruikelijke bepalingen inzake de inwerkingtreding en publicatie van deze
verordening. De verordening werkt terug tot en met 1 januari 2009
Den Haag,
Voor het bestuur:
voorzitter
secretaris
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Ontwerp- Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2009
Verordening d.d. ……….. van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling
bestemmingsheffing ten behoeve van het Gedistilleerd Informatiecentrum voor het jaar 2009;
(Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2009)
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;
c.
productschap: het Productschap Dranken;
d.
bestuur: het bestuur van het Productschap Dranken;
e.
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,
f.
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 2009 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 2009 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 2009 van overeenkomstige toepassing
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Artikel 6
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Bestemmingsheffing
Gedistilleerd Informatiecentrum 2009.
Den Haag,
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.
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
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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 voorlichtingsmaterialen 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 heffingsstructuur is zodanig dat zij voor de ondernemingen nauwelijks administratieve
lastendruk met zich meebrengt. De bestemmingsheffing wordt gecombineerd opgelegd met de
Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor Gedistilleerd.
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, zoals vermeld in de toelichting begroting
van baten en lasten 2009.
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,-.
Artikel 5
Dit artikel bevat de gebruikelijke bepalingen inzake de inwerkingtreding en publicatie van deze
verordening. De verordening werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Den Haag,
voorzitter
secretaris
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Bedrijfschap Horeca en Catering
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpbegroting 2009
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 118, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat de ontwerpbegroting voor 2009, met toelichting bij het secretariaat, Baron de
Coubertinlaan 6 te Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De behandeling van de ontwerpbegroting vindt plaats in de openbare vergadering van
1oktober 2008.
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Tegen een besluit tot goedkeuring van een begroting of een herziene begroting van een
bedrijfslichaam kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

BEDRIJFSLICHAMEN

Hoofdproductschap Akkerbouw
HPA 11

Wijziging V Verordening HPA wijn 2002
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 13 mei 2008, houdende wijziging
regels ter zake van de bereiding, handel, verpakking en etikettering van wijn (Wijziging V
Verordening HPA wijn 2002)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007
tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot
intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van
Richtlijn 76/211/EEG van de Raad
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 17 komt te luiden:
Artikel 17
Stille wijn in een voorverpakking van 0,1 – 1,5 l mag uitsluitend in de handel worden gebracht
indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,10 l, 0,187 l, 0,25 l, 0,375l, 0,50 l,
0,75 l, 1,00 l, 1,50 l.
B
Artikel 19 komt te luiden:
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Artikel 19
Mousserende wijn in een voorverpakking van 0,125 – 1,5 l mag uitsluitend in de handel worden
gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,125 l, 0,20 l, 0,375 l,
0,75 l, 1,50 l.
C
Artikel 20 komt te luiden:
Artikel 20
Gearomatiseerde wijn of likeurwijn in een voorverpakking van 0,10 – 1,5 l mag uitsluitend in de
handel worden gebracht indien deze voorverpakking een nominale inhoud heeft van 0,10 l, 20 l,
0,375 l, 0,50 l, 0,75 l, 1,0 l, 1,50 l.
D
Artikel 21 vervalt.
E
Artikel 22 komt te luiden:
Artikel 22
1. De artikelen 17 tot en met 20 zijn niet van toepassing op voorverpakkingen die in
belastingvrije winkels worden verkocht voor consumptie buiten de Europese Unie.
2. Bij twee of meer individuele voorverpakkingen die samen een meervoudige verpakking
vormen, zijn de in de artikelen 17 tot en met 20 genoemde nominale hoeveelheden van
toepassing op elke individuele voorverpakking.
3. Indien een voorverpakking bestaat uit twee of meer individuele verpakkingen die niet voor
individuele verkoop zijn bestemd, zijn de in de artikelen 17 tot en met 20 genoemde
nominale hoeveelheden van toepassing op de voorverpakking.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van 11 april 2009.
Den Haag, 13 mei 2008
Th.A.M. Meijer
voorzitter
M. Elema
secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van
13 augustus 2008, nr. TRCJZ/2008/1565.
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TOELICHTING
Met Richtlijn 2007/45/EG worden de regels betreffende nominale hoeveelheden voor
voorverpakte producten gewijzigd. Voor de diverse soorten wijnen wordt met deze
wijzigingsverordening de richtlijn geïmplementeerd.
Den Haag, 13 mei 2008
Th.A.M. Meijer
voorzitter
M. Elema
secretaris

Productschap Akkerbouw
PA 51

Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008
Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 tot aanwijzing van
toezichthouders (Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet
bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
1. De Interne Auditdienst (IAD) van het Productschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het
toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 1 tot en met 3 genoemde
verordeningen aangewezen.
2. Stichting NAK te Emmeloord wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in
de bijlage onder de nummers 4 tot en met 15 genoemde verordeningen aangewezen.
3. Bulb Quality Support B.V. te Lisse wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de
in de bijlage onder de nummers 4, 13 en 14 genoemde verordeningen aangewezen.
4. De afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving van de provincie
Limburg wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder
nummer 15 genoemde verordening aangewezen.
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Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in
werking met ingang van de tweede dag na die van publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 5 juni 2008
Th.A.M. Meijer
voorzitter
M. Elema
secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de
Minister van Justitie bij beschikking van 14 augustus 2008, nr. TRCJZ/2008/1694.
BIJLAGE

1

Verordening PA algemene bepalingen 2008

2

Verordening PA registratie en verstrekking van gegevens teeltsector 2008

3

Verordening PA registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2008

4

Verordening PA bestrijding knolcyperus 2008

5

Verordening PA bestrijding vergelingsziekte bij bieten 2008

6

Verordening PA bestrijding wilde haver 2008

7

Verordening PA aardappelmoeheid 2008

8

Verordening PA aardappelteelt 2008

9

Verordening PA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2008

10

Verordening PA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2008

11

Verordening PA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2008

12

Verordening PA wratziekte 2008

13

Verordening PA bestrijding valse meeldauw bij uien 2008

14

Verordening PA coëxistentie teelt 2008

15

Verordening PA erosiebestrijding bij landbouwgronden 2008
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TOELICHTING
Met ingang van 1 januari 2008 is het Productschap Akkerbouw ingesteld (Stb. 2007, 548).
Het Productschap Akkerbouw heeft de autonome taken overgenomen van zowel het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP), dat tot die datum heeft bestaan, alsook die van het
Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA).
Gelet op artikel 20, derde lid, (GZP) onderscheidenlijk artikel 20a, tweede lid, (HPA) van het
Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen blijven de verordeningen en besluiten van
genoemde productschappen rechtsgeldig totdat het Productschap Akkerbouw verordeningen
respectievelijk besluiten ter zake heeft vastgesteld en deze in werking zijn getreden.
Onderhavig besluit kent zijn voorganger in een gelijknamig besluit van het Hoofdproductschap
Akkerbouw.
Met het oog op een effectieve rechtshandhaving van het tuchtrechtsysteem is in artikel 104,
derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie aan besturen van bedrijfslichamen de
bevoegdheid gegeven personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van
PBO-regelgeving.
De bevoegdheden van de toezichthouders zijn neergelegd in afdeling 5.2 van de Algemene wet
bestuursrecht.
De toezichthouder speelt een rol in de fase voorafgaand aan het aanbrengen van een zaak bij het
tuchtgerecht. De toezichthouder is degene die de overtreding constateert van het voorschrift
waarop tuchtrechtelijke handhaving staat en daarvan rapport opmaakt.
Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage opgenomen verordeningen
worden bij dit besluit toezichthouders aangewezen.
De Interne Auditdienst (IAD) heeft vanuit de aard van haar werkzaamheden ervaring met
administratieve controlewerkzaamheden op verstrekte gegevens. Vanuit deze optiek is het
effectief dat de IAD het toezicht houdt op de Verordening Algemene bepalingen en de
registratieverordeningen, waarbij het gaat om door de ondernemers te verstrekken gegevens.
De onafhankelijkheid en objectiviteit van de IAD worden gewaarborgd doordat het hoofd IAD
een geformaliseerde rechtstreekse communicatielijn heeft met de voorzitter van alle
akkerbouwproductschappen, derhalve buiten de secretariaten om.
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouw-gewassen
(NAK) is een onafhankelijke stichting die al meer dan 75 jaar de keuring van
landbouwzaaizaden en pootaardappelen verricht. De NAK is door het ministerie aangewezen als
toezichthouder voor de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en Plantenziektenwet. Daardoor
hebben de personen werkzaam voor de NAK de nodige kennis en ervaring om toezichthoudende
taken uit te voeren. Aan de hand van het geaccrediteerde kwaliteitssysteem wijst de NAK
concreet een aantal personen aan die als toezichthouder zullen fungeren.
Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn gewaarborgd doordat het productschap geen belangen
heeft in de NAK. Evenmin is sprake van bestuurlijke verbondenheid tussen de NAK en het
productschap.
Bulb Quality Support B.V. (voorheen BKD Services) is een zelfstandige organisatie. Voor het
toezicht op valse meeldauw worden keurmeesters van de Stichting Bloembollen Keuringsdienst
(BKD) (geaccrediteerd volgens de ISO-17020 norm) ingezet. De keurmeesters van de BKD zijn
nadrukkelijk opgeleid in het herkennen van afwijkingen in (bloem)bolgewassen. De BKD kent
hierin jaarlijks een intensief trainings- en testschema. Aan de hand van interne regelgeving wijst
Bulb Quality Support B.V. concreet een aantal personen aan die als toezichthouders fungeren.
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Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn gewaarborgd doordat het productschap geen
financiële belangen heeft in Bulb Quality Support. Evenmin is sprake van bestuurlijke
verbondenheid tussen de organisatie en het productschap.
De afdeling handhaving en monitoring van de provincie Limburg is bij uitstek de dienst die het
toezicht op de erosiebestrijding kan uitvoeren. Deze dienst is bekend met de akkerbouwsector,
de specifieke akkerbouwpraktijk en de erosieproblematiek in Zuid-Limburg.
Daardoor hebben de personen werkzaam voor deze dienst de nodige kennis en ervaring om
toezichthoudende taken uit te voeren. Aan de hand van interne regelgeving wijst de dienst
concreet een aantal personen aan die als toezichthouders fungeren.
Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn gewaarborgd doordat het productschap geen financiële
belangen heeft in deze dienst. Evenmin is sprake van bestuurlijke verbondenheid tussen de
provincie en het productschap.
Het besluit behoeft ministeriële goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit alsmede - ingevolge artikel 2 van het Besluit van 15 november 2007,
houdende regels inzake de ministeriele goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen
(Stb. 2007, 458) - van de Minister van Justitie.
Den Haag, 5 juni 2008
Th.A.M. Meijer
voorzitter
M. Elema
secretaris

Productschap Diervoeder
PDV 6

Wijziging I Verordening PDV monitoring zoönosen en zoönoseverwekkers diervoedersector
2005
Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 juni 2008 houdende wjiziging van de
bepalingen met betrekking tot de monitoring van zoönosen en zoönoseverwekkers in de sector
diervoeder (Wijziging I Verordening PDV monitoring zoönosen en zoönose-verwekkers
diervoedersector 2005);
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 96 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het
Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel I
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de huidige tekst wordt “1.” gezet.
2. Er worden een tweede en derde lid ingevoegd, luidende:
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2.

De bereider en de leverancier van pluimveevoeder is verplicht, indien uit het
onderzoek, bedoeld in artikel 2, eerste lid, blijkt dat er een positieve salmonellaanalyse is, dit zo snel mogelijk door te geven aan de pluimveehouder. Hij is ook
verplicht om onverwijld een salmonellatypering uit te laten voeren en het
resultaat hiervan aan de pluimveehouder door te geven.

3.

De ondernemer is verplicht de in het tweede lid bedoelde gegevens ook
onverwijld aan het productschap door te geven door invoering ervan in de
Databank ongewenste stoffen (DOS).

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Den Haag, 12 juni 2008
Th.A.M. Meijer
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van
14 augustus 2008, nr. TRCJZ/2008/1842.
TOELICHTING
In aanvulling op de maatregelen die in de Verordening PDV monitoring zoönosen en
zoönoseverwekkers diervoedersector 2005 worden voorgeschreven, wordt met deze
wijzigingsverordening een aanvullende maatregel opgelegd.
Wanneer uit de reeds voorgeschreven analyses een positieve uitslag op salmonella komt, is de
producent van pluimveevoeder verplicht zo snel mogelijk de pluimveehouder en het
productschap van deze uitslag op de hoogte te stellen. Dit teneinde samen de eventuele
beheersmaatregelen af te stemmen en te treffen.
Den Haag, 12 juni 2008
Th.A.M. Meijer
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
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Productschap Vis
VIS 23

Besluit algemene meldplicht
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 5 september 2008, houdende de
instelling van een algemene meldplicht voor levende tweekleppige weekdieren als bedoeld in
artikel 5, derde lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige
weekdieren 2007 (Besluit algemene meldplicht)
De voorzitter van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 5, derde lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende
1
tweekleppige weekdieren 2007 ;
Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis:
Artikel 1
1.

2.

Er geldt een algemene meldplicht per levende partij tweekleppige weekdieren, waarbij een
ondernemer aan de volgende voorwaarden moet voldoen:
a.
uiterlijk vierentwintig uur voor het moment waarop de tweekleppige weekdieren bij
een quarantainevoorziening aankomen wordt hiervan per fax, per e-mail of, indien
dit niet mogelijk is, schriftelijk mededeling gedaan aan het kantoor van het
productschap te Yerseke. Hierbij dient in ieder geval te worden vermeld:
de vermoedelijke tijd van aankomst bij de daarbij aangegeven
quarantainevoorziening;
de naam van het productiegebied waaruit de tweekleppige weekdieren
afkomstig zijn;
een vermelding van de soort en het geslacht van de partij tweekleppige
weekdieren en de geschatte hoeveelheid hiervan;
b.
een afschrift van het oorspronkelijke geldige registratiedocument dat de
tweekleppige weekdieren vergezelt, wordt onverwijld middels de fax, e-mail, post of
persoonlijke overhandiging ter beschikking gesteld aan het kantoor van het
productschap te Yerseke;
c.
na aankomst wordt een afschrift van de weegbrief en het vervoersdocument
onverwijld schriftelijk middels de fax, e-mail, post of persoonlijke overhandiging ter
beschikking gesteld aan het kantoor van het productschap te Yerseke zodat voor de
desbetreffende partij te herleiden is:
de exacte hoeveelheid gewogen levende tweekleppige weekdieren;
identificatie van de levende tweekleppige weekdieren.
De bepalingen in dit besluit voor levende tweekleppige weekdieren zijn van
overeenkomstige toepassing op alle levende manteldieren, levende stekelhuidigen en
levende mariene buikpotigen.

1

De Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren is 8 mei 2008
goedgekeurd door de Sociaal-Economische Raad en gepubliceerd in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie d.d. 20 juni 2008 (nr. 49, VIS 15).
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Artikel 2
1.
2.

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit algemene meldplicht”.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Rijswijk, 5 september 2008
B.J. Odink
voorzitter

TOELICHTING
Op 21 juni 2008 is de Verordening quarantainevoorziening levende tweekleppige weekdieren
2007 in werking getreden. Het Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, eerste lid, van de Verordening
quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 is op 28 juni 2008 in werking
getreden.
Artikel 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige
weekdieren 2007 bepaalt dat de voorzitter, namens het bestuur, middels een uitvoeringsbesluit
gebieden kan aanwijzen waarvoor duidelijk is geworden dat er nauwelijks tot geen risico’s zijn
op introductie van voor de vorming van uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of
hun cysten, schelpdier- of visziekten, virussen of andere levende organismen en hun larven.
Indien tweekleppige weekdieren verzameld worden in gebieden die niet in artikel 1 genoemd
worden, dan kan verwerking van deze tweekleppige weekdieren alleen plaatsvinden in een
inrichting die erkend is als quarantainevoorziening. Bij de erkenning worden voorwaarden gesteld,
waaronder een meldplicht voor de import van partijen levende tweekleppige weekdieren.
In de toelichting bij artikel 5, derde lid, van de Verordening quarantainevoorziening levende
tweekleppige weekdieren 2007 is aangegeven dat de voorzitter, namens het bestuur, een
meldplicht kan invoeren per partij afkomstig uit alle of bepaalde gebieden die opgenomen zijn in
het uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid. Om geen onnodige administratieve lasten
voor de sector te krijgen is besloten om bij de inwerkingtreding van deze verordening niet direct
een algemene meldplicht op te nemen. Daarnaast moeten de ondernemers al veel gegevens melden
bij andere overheidsorganen in het kader van andere regelingen waar zij tegelijkertijd onder vallen.
Indien het voor een goede werking van deze verordening in het kader van preventie, toezicht en
handhaving noodzakelijk blijkt, kan de voorzitter alsnog namens het bestuur besluiten om met een
uitvoeringsbesluit een algemene meldplicht voor bepaalde gebieden in te voeren.
Bij de eerste controles is inmiddels gebleken dat de algemene meldplicht voorlopig toch nodig is.
Vanwege de onduidelijkheid over de daadwerkelijke herkomst van partijen levende tweekleppige
weekdieren en het feit dat er thans geen quarantainevoorzieningen zijn erkend, is het ten behoeve
van een goede handhaving noodzakelijk gebleken dat inzicht in de essentiële gegevens verkregen
wordt.
Gelet op deze omstandigheden maakt de voorzitter gebruik van zijn bevoegdheid om voorlopig
namens het bestuur op grond van artikel 5, derde lid, een algemene meldplicht in te stellen.
Rijswijk, 5 september 2008
B.J. Odink
voorzitter
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