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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 Pluimvee en Eieren
Ontwerp- Verordening tot wijziging van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005
(2008-I)
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van ………… tot wijziging van de
Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, 126 en 127 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 6
en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Besluit:

Artikel I
De Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 1 worden de begrippen in de onderdelen 1. tot en met 41. alle met een hoofdletter
geschreven.

B.
In artikel 1 komt onderdeel 6. te luiden als volgt:
6.

Pluimvee
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: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen,
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels
(Ratites), die in gevangenschap worden opgefokt of
gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees
of consumptie-eieren of om in het wild te worden
uitgezet;
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Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening
van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE
VERORDENING ALGEMENE BEPALINGEN HEFFINGEN (PPE) 2005 (2008-I)
Gebleken is dat de definitie van pluimvee onvolledig en onjuist in de verordening is opgenomen
en afwijkt van de definitie van pluimvee zoals die is opgenomen in de Verordening identificatie
en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005. Met deze
wijzigingsverordening is dit gebrek hersteld.
Bij de opgenomen definitie van pluimvee wordt nog opgemerkt dat het uitzetten in het wild van
het genoemde pluimvee in Nederland verboden is. Het opnemen van deze mogelijkheid is
relevant aangezien het “in het wild uitzetten” niet in alle (lid-)staten is verboden. Pluimvee dat
in Nederland wordt gehouden, kan immers zijn bestemd voor het uitzetten in het wild in het
buitenland.
Voorts zijn uit oogpunt van leesbaarheid van de verordening alle begrippen in artikel 1 met een
hoofdletter geschreven.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Productschap Vee en Vlees
Ontwerp- Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van ………, houdende de vaststelling van een
bestemmingsheffing ten behoeve van de runder- en kalversector voor het jaar 2009
(Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2009).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen
heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:
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a.

fonds afzetbevordering

b.

fonds gezondheidszorg

c.

fonds kwaliteitsverbetering

: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds
afzetbevordering (PVV) 2005;
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds
gezondheidszorg (PVV) 2005;
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds
kwaliteitsverbetering (PVV) 2005;

Artikel 2
1.

De ondernemer die in het jaar 2009 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is
aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten
behoeve van de daarbij gegeven bestemming.

2.

De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a.
€ 0,23 per rund, waarvan
€ 0,13 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,10 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,00 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.
b.

€ 0,26 per kalf, waarvan
€ 0,04 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,11 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,11 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.

c.

€ 0,24 per jong kalf, waarvan
€ 0,02 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,11 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,11 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.

3.

Van de in het tweede lid, onder a, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds
mag € 0,04 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen
prijs.

4.

Van de in het tweede lid, onder b, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds
mag € 0,02 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen
prijs.

5.

Van de in het tweede lid, onder c, bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds
mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen
prijs.

Artikel 3
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of
meer dieren
a. in het handelsverkeer brengt, dan wel
b. naar derde landen uitvoert, dan wel
c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de
ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.
Artikel 4
De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen
van het productschap wordt aangetoond, dat:
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a.
b.

de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan drie maanden;
de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan drie maanden.

Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene
bepalingen heffingen (PVV) 2005.
Artikel 6
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen runderen en
kalveren (PVV) 2009.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009,
dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1
januari 2009.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING BESTEMMINGSHEFFINGEN RUNDEREN
EN KALVEREN (PVV) 2009
Algemeen
Onderhavige verordening voorziet in bestemmingsheffingen ten behoeve van de runder- en
kalversector.
In de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zijn de algemene zaken ten aanzien
van de opgave en verstrekking van gegevens, de vaststelling, oplegging en inning van de heffingen en
het toezicht en de handhaving geregeld.
Doelstelling, neveneffecten en algemeen/sectoraal belang van de activiteiten
De in het kader van onderhavige heffingsverordening op te leggen heffingen in de runder- en
kalversector worden aangewend ter bevordering van de afzet, de diergezondheid en
kwaliteitsverbetering. In de verordening wordt een onderscheid gemaakt tussen blanke kalveren
en niet-blanke kalveren (de zgn. rosé-kalveren). Hierdoor wordt de rosé-kalversector in staat
gesteld het specifiek eigen praktijkonderzoek, het kwaliteitsverbeteringsfonds betreffende, te
financieren. In het kader van het afzetbevorderingsfonds en het gezondheidszorgfonds wordt
voormeld onderscheid niet gemaakt.
Afzetbevordering
Op de binnenlandse markt is deze doelstelling op de consument gericht, terwijl exportpromotie
vooral op het bedrijfsleven is gericht. Operationele doelstellingen bestaan uit het optimaliseren
van de inzet van communicatiemiddelen om het imago van vlees en vleeswaren te verbeteren,
alsmede het verrichten van marktonderzoek ter ondersteuning van het beleid van bedrijven
binnen alle diersectoren.
Ter verwezenlijking van de genoemde doelstellingen worden financiële middelen beschikbaar
gesteld aan de Stichting Veepro, de Commissie veehandel alsmede de afdeling communicatie
van het productschap en organisaties die onderzoek doen op dit gebied. Deze organisaties
verrichten activiteiten als diersoortspecifieke voorlichting, volgen van ontwikkelingen in het
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consumentengedrag en informeren van sectorgenoten omtrent binnen- en buitenlandse actuele
marktontwikkelingen. De diersoortspecifieke acties zijn met name gericht op het verder
verbeteren van het imago van de houderij en van het eindproduct. De noodzaak hiertoe is de
afgelopen jaren, als gevolg van de incidenten rond varkenspest, BSE en MKZ, versterkt.
Daarnaast worden bijdragen aangewend voor de promotie van levend slacht- en vleesvee in het
buitenland en wordt een bijdrage verstrekt aan de Stichting Veepro die belast is met de promotie
in het buitenland van fok- en stamboekdieren. Verder is er een post consumentenpanel
betreffende het continue onderzoek naar consumentengedrag bij aankopen van vlees en
vleeswaren en de post marktonderzoek die is bestemd voor onderzoeken op binnen- en
buitenlandse markten, bijvoorbeeld inzake afzetmogelijkheden en imagoverbetering. Voorts
wordt een klein deel van het budget uitgegeven aan extra pr voor de sector.
Gezondheidszorg
Voor de functie preventieve diergezondheidszorg is het beleid erop gericht om in overleg met de
ketenpartijen te werken aan een toonaangevend niveau van de diergezondheid binnen alle
diersectoren. Eén van de operationele doelstellingen is het verkleinen van de risico’s op
uitbraken van besmettelijke veeziekten door naar een nieuw vaccinatiebeleid toe te werken, dat
gebruik gaat maken van nieuwe technieken als markervaccins. Andere doelstellingen zijn het
gericht omgaan met diergezondheidsprogramma’s, het geven van voorlichting, alsmede het
verminderen van ziekte-incidenten en het rationeel medicijngebruik. Activiteiten als
basismonitoring, tweedelijnsgezondheidszorg en voorlichting met betrekking tot
dierziektebestrijding dienen te resulteren in het tijdig ingrijpen in geval van ongewenste
ontwikkelingen, alsmede in een hogere gezondheidsstatus van de dieren binnen alle sectoren. In
het kader van rationeel medicijngebruik zijn activiteiten opgezet om het antibioticagebruik in
kaart te brengen en te monitoren. Tegelijkertijd wordt de resistentieontwikkeling bepaald en
wordt er gezocht naar mogelijkheden deze te reduceren en beheersen. Met betrekking tot
praktijkonderzoek en monitorings- en signaleringsprogramma’s in het kader van (nationale)
preventieve gezondheidszorg wordt opgemerkt dat de belangen voor individuele ondernemers
groot kunnen zijn, maar dat deze slechts op basis van collectieve programma’s zinvol kunnen
worden uitgevoerd.
Kwaliteitsverbetering
In algemene zin geldt voor de functie kwaliteit als doelstelling het waarborgen van een optimale
kwaliteit van het roodvlees binnen alle diersectoren. Met betrekking tot de kwaliteitsverbetering wordt
via collectieve financiering praktijkonderzoek (o.a. welzijnsmeter kalveren) uitgevoerd en
ondersteuning geboden bij de praktische invulling van voorschriften uit hygiëneverordeningen
(Verordening (EG) nr. 852/2004, Verordening (EG) nr. 854/2004 en Verordening (EG) nr. 183/2005).
Het kwaliteitsbeleid wordt ondersteund met behulp van regelgeving ten aanzien van de afwezigheid
van kritische stoffen en voorschriften voor het kwaliteitsprogramma IKB kalveren. Het
praktijkonderzoek betreffende de kalversector ziet onder andere op emissievraagstukken in het kader
van het mestbeleid.
Noodzaak publieke regelgeving, afweging t.o.v. private alternatieven, uitvoerings- en
handhavingsaspecten
Gezien het collectieve belang van de gehele branche, waarbij het voor individuele bedrijven niet
mogelijk is de investeringen te doen die zijn gemoeid met grote projecten op genoemde terreinen, is
gekozen voor een collectieve publieke aanpak. Door middel van publiekrechtelijke regelgeving is het
mogelijk om alle bedrijven bindend een gelijke last op te leggen. Door alle ondernemingen in de
heffing te betrekken kunnen schaaleffecten en efficiencyvoordelen worden behaald die op individuele,
vrijwillige basis, niet te realiseren zijn. De uitvoerings- en handhavingsaspecten van deze
heffingsverordening komen geheel voor rekening van het productschap. Er wordt geen last gelegd op
andere overheden.

Mbbo 2008, nr. 80

6

Onderbouwing structuur en werking naar de bedrijfsgenoten
Ieder jaar wordt van de betrokken ondernemingen in de runder- en kalversector een financiële bijdrage
gevraagd. Daarbij is gekozen voor een heffing per rund, blank kalf, niet-blank kalf en jong kalf. De
heffingssystematiek is ten opzichte van de afgelopen jaren niet gewijzigd.
De heffing die op grond van onderhavige verordening wordt opgelegd, wordt per dier opgelegd aan de
slachterijen en exporteurs. De laatste Nederlandse schakel kan ingevolge deze verordening als
heffingsplichtige worden aangemerkt. Wat de uitvoer van dieren betreft, wordt geen onderscheid
gemaakt tussen uitvoer naar andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen en uitvoer naar derde
landen. Voorts is een passage opgenomen, waardoor degene die dieren aflevert aan een buitenlandse
handelaar of slachterij door het productschap als heffingsplichtige kan worden aangemerkt. Hierdoor
wordt voorkomen dat allerlei kostbare procedures in het buitenland gevolgd moeten worden als de
buitenlandse handelaar bij de uitvoer van dieren uit Nederland als (enige) heffingsplichtige zou
worden aangemerkt. De heffing mag worden doorberekend aan de primaire sector met uitzondering
van de in artikel 2, lid 3, 4 en 5, bedoelde gevallen.
De becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek) en vindplaats in de begroting

Omschrijving
runderen
runderen
runderen
(jonge) kalveren
(jonge) kalveren
(jonge) kalveren
totaal heffingen runderen en kalveren

Bestemming
fonds afzetbevordering
fonds gezondheidszorg
fonds kwaliteitsverbetering
fonds afzetbevordering
fonds gezondheidszorg
fonds kwaliteitsverbetering

Begroting
€
2008
67.600,52.000,0,52.900,147.950,147.950,468.400,-

(zie pagina 56 van de begroting)
Terugwerkende kracht
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens in
werking te kunnen treden de goedkeuringsprocedure heeft te doorlopen, waarna publicatie kan
plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na 1 januari 2009 kunnen plaatsvinden. Van de
betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden gevraagd dat zij vanaf 1 januari 2009 rekening
moeten houden met deze heffingsverordening, mede gelet op het feit dat het doorlopende heffingen
betreft die jaarlijks worden vastgesteld en over de op te leggen heffingen vroegtijdig is
gecommuniceerd.
Steunmelding
De bestemmingsheffingen die op grond van onderhavige verordening geheven worden behoren
ingevolge het EG-recht tot één van de categorieën steunmaatregelen van artikel 87, tweede lid
EG-verdrag. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft de financiering op grond
van artikel 87, derde lid EG-Verdrag goedgekeurd. De meest recente goedgekeurde wijzigingen
zijn bekend onder steunnummer N213/97 en N413/98, als gewijzigd bij N499/2006.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp- Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2009
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van …………, houdende de vaststelling van
bestemmingsheffingen ten behoeve van de schapen- en geitensector voor het jaar 2009 (Verordening
bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2009).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:

Artikel 1
Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen
(PVV) 2005 over en verstaat voorts onder:
d. fonds afzetbevordering
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening
fonds afzetbevordering (PVV) 2005;
e. fonds gezondheidszorg
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening
fonds gezondheidszorg (PVV) 2005;
f. fonds kwaliteitsverbetering
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening
fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005.
Artikel 2
1.

De ondernemer die in het jaar 2009 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is
aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten
behoeve van de daarbij gegeven bestemming.

2.

Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a.
€ 0,41 per schaap, waarvan
€ 0,02 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,37 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,02 voor het fonds kwaliteitsverbetering
is bestemd.

3.

b.

€ 0,35 per geit, waarvan
€ 0,23 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,12 voor het fonds kwaliteitsverbetering
is bestemd.

c.

€ 0,10 per jonge geit, waarvan
€ 0,08 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,02 voor het fonds kwaliteitsverbetering
is bestemd.

Van de in het tweede lid, onder a, bedoelde heffing ten behoeve van het fonds afzetbevordering
mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen
prijs.
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Artikel 3
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of
meer dieren
a. in het handelsverkeer brengt, dan wel
b. naar derde landen uitvoert, dan wel
c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de
ontvangst van die dieren door deze (rechts)persoon in Nederland plaatsvindt.
Artikel 4
De heffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan
ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden;
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan
twee maanden.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene
bepalingen heffingen (PVV) 2005.
Artikel 6
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten
(PVV) 2009.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009,
dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1
januari 2009.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING BESTEMMINGSHEFFINGEN
SCHAPEN EN GEITEN (PVV) 2009
Algemeen
Onderhavige verordening voorziet in bestemmingsheffingen ten behoeve van de schapen- en
geitensector. In de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zijn de algemene
zaken ten aanzien van de opgave en verstrekking van gegevens, de vaststelling, oplegging en
inning van de heffingen en het toezicht en de handhaving geregeld.
Doelstelling, neveneffecten en algemeen/sectoraal belang activiteiten
De in het kader van onderhavige heffingsverordening op te leggen heffingen in de schapen- en
geitensector worden aangewend ter bevordering van de afzet, de diergezondheid en
kwaliteitsverbetering.
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Afzetbevordering
De ten behoeve van het fonds afzetbevordering bijeengebrachte gelden worden ingezet voor PR
ten behoeve van de schapen- en geitensector, marktonderzoek en een consumentenpanel. De
operationele doelstellingen bestaan uit het optimaliseren van de inzet van
communicatiemiddelen om het imago van vlees en vleeswaren te verbeteren, alsmede het
verrichten van marktonderzoek ter ondersteuning van het door de bedrijven binnen de betrokken
diersectoren gevoerde beleid. Ter verwezenlijking van de genoemde doelstellingen worden
financiële middelen beschikbaar gesteld voor diersoortspecifieke voorlichting, het volgen van
ontwikkelingen in het consumentengedrag en het informeren van sectorgenoten over actuele
marktontwikkelingen in het binnen- en het buitenland. De diersoortspecifieke acties zijn met
name gericht op het verder verbeteren van het imago van vlees. De noodzaak hiertoe is de
afgelopen jaren, als gevolg van de incidenten rond varkenspest, BSE en MKZ, versterkt. Voorts
is er een post opgenomen ten behoeve van het consumentenpanel, betreffende het continue
onderzoek naar consumentengedrag bij aankopen van vlees en vleeswaren. Tenslotte is er een
post opgenomen ten behoeve van marktonderzoek waarmee onderzoeken op binnen- en
buitenlandse markten, bijvoorbeeld inzake afzetmogelijkheden en imagoverbetering, worden
gefinancierd.
Gezondheidszorg
Voor het gebied van diergezondheid is het beleid erop gericht om in overleg met de
ketenpartijen te werken aan een toonaangevend niveau van de diergezondheid binnen alle
diersectoren. Eén van de operationele doelstellingen is het verkleinen van de risico’s op
uitbraken van besmettelijke veeziekten door naar een nieuw vaccinatiebeleid toe te werken, dat
gebruik gaat maken van nieuwe technieken als markervaccins. Andere doelstellingen zijn
gericht omgaan met diergezondheidsprogramma’s, het geven van voorlichting, alsmede het
verminderen van ziekte-incidenten en medicijngebruik. Activiteiten als basismonitoring,
tweedelijnsgezondheidszorg en voorlichting met betrekking tot dierziektebestrijding dienen te
resulteren in het tijdig ingrijpen in geval van ongewenste ontwikkelingen, alsmede in een
hogere gezondheidsstatus van de dieren binnen alle sectoren. Bij gezondheidszorg schapen en
geiten kan gedacht worden aan voorlichting door specialisten van de Gezondheidsdienst voor
Dieren en monitoringsprogramma’s waaronder het uitvoeren van secties om de doodsoorzaak
vast te stellen. Deze zijn nodig om de dierziektestatus van de schapen- en geitenstapel te kunnen
bewaken. Dit is onder meer van belang voor de levende export. Meer concreet heeft onderzoek
plaatsgevonden naar gevolgen van een besmetting met bluetongue op een schapenbedrijf. Onder
andere kan hierbij worden gedacht aan de symptomen die door een met bluetongue besmet
schaap vertoond worden, de hoogte van het sterftecijfer en het geboortepercentage.
Ook voor Q-koorts is onderzoek ingesteld naar de mate waarin het voorkomt en welke
mogelijkheden er zijn Q-koorts te bestrijden en de verspreiding ervan tegen te gaan.
Kwaliteitsverbetering
In algemene zin geldt voor de functie kwaliteit als doelstelling het waarborgen van een optimale
kwaliteit van het roodvlees binnen alle diersectoren. Het praktijkonderzoek ondersteunt de
sector bij het vinden van oplossingen die voortkomen uit onder andere de bedrijfsvoering en
(komende EU-) regelgeving.
Ten behoeve van de schapenhouderij worden gelden beschikbaar gesteld voor
onderzoeksprojecten ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Het afgelopen jaar is het project
"Kennisverspreiding" gefinancierd. Het doel hiervan is het beter toegankelijk maken van alle
kennis over de schapen- en de geitensector door het ontwikkelen van een interactieve website.
Ook is geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van en de communicatie over de
"Hygiënecode schapenhouderij". Bedrijven die voldoen aan de normen van de hygiënecode
voldoen daarmee automatisch aan de eisen die door de Europese Unie worden gesteld aan de
voedselproductie. Hierdoor zijn zij niet genoodzaakt zelf een veiligheidsplan op te stellen.
Tenslotte zal een deel van de financiële middelen worden aangewend voor projecten die
gedurende onderhavige heffingsperiode zullen worden gestart.
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Noodzaak publieke regelgeving, afweging t.o.v. private alternatieven en uitvoerings- en
handhavingsaspecten
Gezien het collectieve belang van de gehele branche, waarbij het voor individuele bedrijven niet
mogelijk is de investeringen te doen die zijn gemoeid met grote projecten op genoemde
terreinen, is gekozen voor een collectieve publieke aanpak. Door middel van publiekrechtelijke
regelgeving is het mogelijk om alle bedrijven bindend een gelijke last op te leggen. Door alle
ondernemingen in de heffing te betrekken kunnen schaaleffecten en efficiencyvoordelen worden
behaald die op individuele, vrijwillige basis niet te realiseren zijn.
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Onderbouwing structuur en werking naar de bedrijfsgenoten
Ieder jaar wordt van de betrokken ondernemingen in de schapen- en geitensector een financiële
bijdrage gevraagd. Daarbij is gekozen voor een heffing per schaap en (jonge) geit. De
heffingssystematiek is ten opzichte van de afgelopen jaren niet gewijzigd.
Onderhavige heffing wordt per dier opgelegd aan de slachterijen en exporteurs. De laatste
Nederlandse schakel kan ingevolge deze verordening als heffingsplichtige worden aangemerkt.
Wat de uitvoer van dieren betreft, wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitvoer naar andere
lidstaten van de Europese Gemeenschappen en uitvoer naar derde landen. Voorts is een passage
opgenomen, waardoor degene die dieren aflevert aan een buitenlandse handelaar of slachterij
door het productschap als heffingsplichtige kan worden aangemerkt. Hierdoor wordt voorkomen
dat allerlei kostbare procedures in het buitenland gevolgd moeten worden als de buitenlandse
handelaar bij de uitvoer van dieren uit Nederland als (enige) heffingsplichtige zou worden
aangemerkt. De heffing mag worden doorberekend aan de primaire sector met uitzondering van
de in artikel 2, derde lid, bedoelde gevallen.
Voor de schapen- en geitensector wordt voor het kalenderjaar 2009 een lager tarief vastgesteld
als gevolg de bestaande reserves met betrekking tot het fonds kwaliteitsverbetering. Ten
behoeve van het O&O fonds is voor het kalenderjaar 2009 geen heffing voorzien.
fonds gezondheidszorg en fonds kwaliteitsverbetering

Omschrijving

Bestemming

fonds afzetbevordering
fonds gezondheidszorg en fonds
Schapen
kwaliteitsverbetering
fonds gezondheidszorg en fonds
Geiten
kwaliteitsverbetering
fonds gezondheidszorg en fonds
jonge geiten
kwaliteitsverbetering
totaal heffingen schapen en geiten
Schapen

(zie pagina 56 van de begroting)
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Begroting
€
2009
14.600,284.700,9.275
16.000
324.575,-

Terugwerkende kracht
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens in
werking te kunnen treden de goedkeuringsprocedure heeft te doorlopen, waarna publicatie kan
plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na 1 januari 2009 kunnen plaatsvinden. Van de
betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden gevraagd dat zij vanaf 1 januari 2009 rekening
moeten houden met deze heffingsverordening, mede gelet op het feit dat het doorlopende heffingen
betreft die jaarlijks worden vastgesteld en over de op te leggen heffingen vroegtijdig is
gecommuniceerd.
Steunmelding
De bestemmingsheffingen welke op grond van onderhavige verordening geheven worden behoren
ingevolge het EG-recht tot één van de categorieën steunmaatregelen van artikel 87, tweede lid EGverdrag. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft de financiering op grond van artikel
87, derde lid EG-Verdrag goedgekeurd. De meest recente goedgekeurde wijzigingen zijn bekend
onder steunnummer N995/95, N213/97 en N413/98.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2009
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van ………., houdende de vaststelling van
bestemmingsheffingen ten behoeve van de varkenssector voor het jaar 2009 (Verordening
bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2009).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:

Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen
heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:
a.

fonds afzetbevordering

b.

fonds gezondheidszorg

c.

fonds kwaliteitsverbetering

: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening
fonds afzetbevordering (PVV) 2005;
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening
fonds gezondheidszorg (PVV) 2005;
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening
fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005.

Artikel 2
1.

De ondernemer die in het jaar 2009 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel
uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid
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bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.
2.

Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 0,18 per varken, waarvan
€ 0,04 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,07 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,07 voor het fonds kwaliteitsverbetering
is bestemd.
b. € 0,18 per zeug, waarvan
€ 0,04 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,07 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,07 voor het fonds kwaliteitsverbetering
is bestemd.
c. € 0,14 per big, waarvan
€ 0,02 voor het fonds afzetbevordering,
€ 0,07 voor het fonds gezondheidszorg, en
€ 0,05 voor het fonds kwaliteitsverbetering
is bestemd.

3.

Van de in het tweede lid, onder a en b, bedoelde heffing ten behoeve van het fonds
afzetbevordering mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de
leverancier uit te betalen prijs. Van de in het tweede lid, onder c, bedoelde heffing ten
behoeve van het fonds afzetbevordering mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden
gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

4.

Van de in het tweede lid, onder a en b, bedoelde heffing ten behoeve van het fonds
kwaliteitsverbetering mag € 0,02 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan
de leverancier uit te betalen prijs.

Artikel 3
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer
dieren
a. in het handelsverkeer brengt, dan wel
b. naar derde landen uitvoert, dan wel
c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of
de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.
Artikel 4
De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten
genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee
maanden;
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan
twee maanden.
Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening
algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.
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Artikel 6
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen varkens
(PVV) 2009.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 1 januari 2009, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en
werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING BESTEMMINGSHEFFINGEN
VARKENS (PVV) 2009
Algemeen
Onderhavige verordening voorziet in bestemmingsheffingen ten behoeve van de varkenssector.
In de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zijn de algemene zaken ten
aanzien van de opgave en verstrekking van gegevens, de vaststelling, oplegging en inning van
de heffingen en het toezicht en de handhaving geregeld.
Doelstelling, neveneffecten en algemeen/sectoraal belang van de activiteiten
Afzetbevordering
Uit het fonds afzetbevordering worden middelen aangewend voor diverse communicatiedoeleinden van het productschap, waaronder de vleesvoorlichting, de imagocampagne
varkenshouderij, de heffingencommunicatie en de communicatie over lopende activiteiten van
het productschap.
De collectieve vleesvoorlichting geschiedt via het Vleesinformatiepunt. Doel van het
Vleesinformatiepunt is het verstrekken aan de Nederlandse consument van
bedrijfsonafhankelijke informatie over vlees in de ruimste zin van het woord. De aandacht richt
zich hierbij met name op aspecten het vlees en de gezondheid betreffende. Het
Vleesinformatiepunt neemt eveneens de zorg op zich van crisiscommunicatie ter zake van vlees
indien dit is vereist.
De imagocampagne varkenshouderij is een gezamenlijk initiatief van het productschap met de
brancheorganisaties LTO-Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Doel van de
campagne is de Nederlandse consument te voorzien van objectieve informatie over
ontwikkelingen in de Nederlandse varkenssector. Hierbij kan met name worden gedacht aan
actuele maatschappelijke thema’s als dierenwelzijn, diergezondheid en milieu.
Via heffingencommunicatie wordt aan de sectorgenoten verantwoording afgelegd over de
besteding van de geïnde middelen. Naast directe communicatie met de heffingsplichtige, vindt
de communicatie ook op indirecte wijze plaats via de vakpers. Hiertoe worden diverse middelen
ingezet, zoals heffingenfolders, informatie via vakbeurzen en internet.
Voorts worden belanghebbenden voortdurend geïnformeerd over de beleidsterreinen van het
productschap. Middelen die hiervoor ingezet worden zijn internet, beurzen, de
Binnenhofbarbecue, jaarverslagen en digitale nieuwsbrieven.
Uit het afzetbevorderingsfonds worden tevens middelen beschikbaar gesteld aan de Stichting
Veepro en de Commissie Veehandel. Veepro is belast met de promotie in het buitenland van
fok- en stamboekrunderen. De Commissie Veehandel verzorgt de promotie van levend slachten vleesvee in het buitenland.
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Gezondheidszorg
Op het terrein van de gezondheidszorg is het beleid erop gericht om in overleg met de betrokken
partijen te werken aan een toonaangevend niveau van de varkensgezondheid. In het kader van
de preventieve varkensgezondheid vindt er monitoring plaats van bekende (maar niet in
Nederland voorkomende) en niet bekende varkensziekten. Dit gebeurt door middel van het
opsporen en het volgen van trends en ontwikkelingen van diverse aspecten van de
varkensgezondheid. De kosten die in het kader van het monitoringsprogramma worden
gemaakt, kosten voor sectie op hiertoe aangeboden dieren en tweedelijns-bedrijfbezoeken,
worden voor een groot deel uit de opbrengsten van deze heffing voldaan.
Daarnaast wordt onderzoek op het gebied van varkensgezondheid gefinancierd, met als doel het
verbeteren van de preventie en aanpak van bedrijfsgebonden en bedrijfsoverschrijdende
dierziekten. Deze activiteiten moeten leiden tot een hogere gezondheidsstatus van de
varkenshouderij.
Kwaliteitsverbetering
In algemene zin geldt voor de functie kwaliteit als doelstelling het waarborgen van een optimale
kwaliteit van varkensvlees. Het grootste deel van de heffingen wordt aangewend voor
praktijkonderzoek voor de varkenshouderij. Dit onderzoek heeft tot doel om de
concurrentiepositie, gezondheid en welzijn van de varkens te verbeteren en om knelpunten op
het gebied van huisvesting, mest en ammoniak en welzijn van varkens op te lossen. Daarnaast
wordt het beheer van de Salmonella-databank voor de varkenssector uit deze heffingen
gefinancierd.
Noodzaak publieke regelgeving, afweging t.o.v. private alternatieve, uitvoerings- en
handhavingsaspecten
Gezien het collectieve belang van de gehele branche, waarbij het voor individuele bedrijven niet
mogelijk is de investeringen te doen die zijn gemoeid met grote projecten op genoemde
terreinen, is gekozen voor een collectieve publieke aanpak. Door middel van publiekrechtelijke
regelgeving is het mogelijk om alle bedrijven bindend een gelijke last op te leggen. Door alle
ondernemingen in de heffing te betrekken kunnen schaaleffecten en efficiencyvoordelen worden
behaald die op individuele, vrijwillige basis niet te realiseren zijn.
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Onderbouwing structuur, en werking naar de bedrijfsgenoten
Ieder jaar wordt van de betrokken ondernemingen in de varkenssector een financiële bijdrage
gevraagd. Daarbij is gekozen voor een heffing per varken/big/zeug. De heffingssystematiek is
ten opzichte van de afgelopen jaren niet gewijzigd.
Onderhavige heffing wordt per dier opgelegd aan de slachterijen en exporteurs. De laatste
Nederlandse schakel kan ingevolge deze verordening als heffingsplichtige worden aangemerkt.
Wat de uitvoer van dieren betreft, wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitvoer naar andere
lidstaten van de Europese Gemeenschappen en uitvoer naar derde landen. Voorts is een passage
opgenomen, waardoor degene die dieren aflevert aan een buitenlandse handelaar of slachterij
door het productschap als heffingsplichtige kan worden aangemerkt. Hierdoor wordt voorkomen
dat allerlei kostbare procedures in het buitenland gevolgd moeten worden als de buitenlandse
handelaar bij de uitvoer van dieren uit Nederland als (enige) heffingsplichtige zou worden
aangemerkt. De heffing mag worden doorberekend aan de primaire sector met uitzondering van
de in artikel 2, derde lid, bedoelde gevallen.
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De becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek) en vindplaats in de begroting
Omschrijving

varkens/zeugen
biggen
varkens/biggen
varkens/biggen
totaal heffingen varkens

Bestemming

fonds afzetbevordering
fonds afzetbevordering
fonds gezondheidszorg
fonds kwaliteitsverbetering

Begroting
€
2009
680.000,100.000,1.540.000,1.440.000,3.760.000,-

(zie pagina 56 van de begroting)
Terugwerkende kracht
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens
in werking te kunnen treden de goedkeuringsprocedure heeft te doorlopen, waarna publicatie
kan plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na 1 januari 2009 kunnen
plaatsvinden. Van de betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden gevraagd dat zij vanaf
1 januari 2009 rekening moeten houden met deze heffingsverordening, mede gelet op het feit
dat het doorlopende heffingen betreft die jaarlijks worden vastgesteld en over de op te leggen
heffingen vroegtijdig is gecommuniceerd.
Steunmelding
De bestemmingsheffingen die op grond van onderhavige verordening geheven worden behoren
ingevolge het EG-recht tot één van de categorieën steunmaatregelen van artikel 87, tweede lid
EG-verdrag. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft de financiering op grond
van artikel 87, derde lid EG-Verdrag goedgekeurd. De meest recente goedgekeurde wijzigingen
zijn bekend onder steunnummer N995/95, N213/97 en N413/98.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van …………, houdende vaststelling van
bestemmingsheffingen ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2009
(Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
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Artikel 1
Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen
(PVV) 2005 over maar verstaat in afwijking van respectievelijk artikel 1, onder 7 en onder 12, van de
Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, onder:
1.
2.

varken
kalf

: varken, ongeacht geslacht, leeftijd of gewicht;
: rund, jonger dan 1 jaar.

Artikel 2
De ondernemer die in het jaar 2009 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan
het productschap een bijzondere heffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV als bedoeld in
artikel 1 van de Verordening Veeziektenfonds PVV 2007 verschuldigd ten bedrage van:
a.
b.
c.
d.

€ 0,00 per varken ten behoeve van de rekening-I-varkens;
€ 0,00 per rund ten behoeve van de rekening-II-runderen;
€ 0,00 per kalf ten behoeve van de rekening-II-runderen;
€ 0,02 per varken ten behoeve van de rekening-IV-Ziekte van Aujeszky.

Artikel 3
Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren
a.
in het handelsverkeer brengt, dan wel
b.
naar derde landen uitvoert, dan wel
c.
aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de
ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.
Artikel 4
De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen
van het productschap wordt aangetoond, dat:
a.
de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:
twee maanden, in het geval het betreft varkens;
drie maanden, in het geval het betreft kalveren en runderen.
b.

de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:
twee maanden, in het geval het betreft varkens;
drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.

Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene
bepalingen heffingen (PVV) 2005.
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Artikel 6
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds
(PVV) 2009.

2.

Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 2, onderdelen a, b en c, in werking met
ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze
verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, dan treedt zij in werking op de
tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en
met 1 januari 2009.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING BESTEMMINGSHEFFINGEN
VEEZIEKTENFONDS (PVV) 2009
Algemeen
Onderhavige verordening voorziet in bestemmingsheffingen ten behoeve van het
Veeziektenfonds PVV. In de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zijn de
algemene zaken ten aanzien van de opgave en verstrekking van gegevens, de vaststelling,
oplegging en inning van de heffingen en het toezicht en de handhaving geregeld.
Voorheen werden ter zake van rekening-I-varkens en rekening-II-runderen tarieven gesteld per
varken, rund en kalf, maar werd bepaald dat deze tarieven eerst in werking zouden treden nadat
het bestuur daartoe bij besluit had besloten.
De Sociaal Economische Raad heeft aangegeven dat deze wijze van regelgeving zich niet
verhoudt met het rechtszekerheidsbeginsel. In onderhavige verordening zijn deze tarieven
derhalve op nul gesteld. Indien het gewenst wordt geacht te heffen ter zake van
rekening-I-varkens en rekening-II-runderen, dan zullen hiervoor tarieven worden vastgesteld
middels een wijzigingsverordening.
Doelstelling, neveneffecten en algemeen/sectoraal belang van de activiteiten
De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
(mede)financiering van maatregelen ter wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten. De
EU verplicht de nationale overheden aangewezen dierziekten op een voorgeschreven wijze te
bestrijden met het oog op ongestoorde handel met alle landen die eenzelfde hoge
gezondheidsstatus hebben. De Rijksoverheid is op grond van de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren (Gwwd) gehouden bij de uitbraak van besmettelijke dierziekten, tegen een
financiële tegemoetkoming, zieke dieren over te nemen van de veehouder. Hiermee wordt
voorkomen dat zieke dieren bijdragen aan de verdere verspreiding van de besmettelijke ziekten.
Daarnaast kan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de benodigde
maatregelen nemen ter voorkoming van verspreiding van een besmettelijke dierziekte.
Deze financiering van overheidsmaatregelen is deels neergelegd bij het bedrijfsleven. De veeen vleessectoren zetten een groot deel van hun productie af in het buitenland. Handelsstromen
zonder exportbelemmeringen zijn dan ook van groot belang voor elke veehouderijsector in
Nederland. De medefinanciering is vastgelegd in een convenant financiering besmettelijke
dierziekten dat is afgesloten met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het
convenant neemt het productschap deze publieke verplichting over.
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Aangezien de benodigde heffing op basis van de financiële bijdrage van het bedrijfsleven bij
grote uitbraken van besmettelijke dierziekten zeer hoog kan oplopen is er naast fondsvorming
op grond van een basisheffing voor gekozen om die bijdrage zeker te stellen door middel van
een kredietfaciliteit. Deze kan worden ingeroepen in geval van een omvangrijke ziekte-uitbraak.
In dat geval is naast de basisheffing een bijzondere heffing verschuldigd. De middelen die
bijeengebracht worden door basisheffing dienen ter financiering van permanente uitgaven die
ook buiten perioden van uitbraak van een besmettelijke dierziekte plaatsvinden, zoals
monitoring en bewaking op basis van EU-voorschriften, overname van en onderzoek aan
verdachte dieren en beheer van voorraden en voorzieningen die aangesproken worden ingeval
van een uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Tevens kunnen met de inkomsten uit de
basisheffing de kosten van bestrijding van een kleine uitbraak gefinancierd worden, zodat in dat
geval geen beroep gedaan behoeft te worden op de bankgarantie, en hiervoor geen kosten
gemaakt behoeven te worden.
Noodzaak publieke regelgeving, afweging t.o.v. private alternatieven en uitvoerings- en
handhavingsaspecten
Een uitbraak van een besmettelijke dierziekte kan in beginsel iedereen treffen. Vervolgens is het
een publieke (EU-)plicht en noodzaak om de dierziekte te bestrijden. Een adequate bestrijding
komt ten goede aan alle veehouders. Daarom mogen en kunnen de kosten van de bestrijding niet
afgewenteld worden op de individueel getroffen bedrijven, maar worden deze afgewenteld op
alle bedrijven, die ook profiteren van de noodzakelijke ingrijpende bestrijdingsmaatregelen.
Monitorings- en bewakingsactiviteiten worden weliswaar uitgevoerd op individuele dieren van
individuele eigenaren, maar de resultaten zijn voor de hele sector van belang. Op basis van
willekeurig aangewezen dieren, kan een hele sector aantonen vrij te zijn van bepaalde ziekten.
Het ligt dan ook niet in de rede de individuele ondernemer hiervoor de rekening te presenteren.
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Onderbouwing structuur en werking naar de bedrijfsgenoten
Ieder jaar wordt van de betrokken ondernemingen in de runder-, kalver-, varkens-, schapen- en
geitensector een financiële bijdrage gevraagd. Daarbij is gekozen voor een heffing per dier. De
heffingssystematiek is ten opzichte van de afgelopen jaren niet gewijzigd. Onderhavige heffing
wordt per dier opgelegd aan de slachterijen en exporteurs. De laatste Nederlandse schakel kan
ingevolge deze verordening als heffingsplichtige worden aangemerkt. Wat de uitvoer van dieren
betreft, wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitvoer naar andere lidstaten van de Europese
Gemeenschappen en uitvoer naar derde landen. Voorts is een passage opgenomen, waardoor
degene die dieren aflevert aan een buitenlandse handelaar of slachterij door het productschap als
heffingsplichtige kan worden aangemerkt. Hierdoor wordt voorkomen dat allerlei kostbare
procedures in het buitenland gevolgd moeten worden als de buitenlandse handelaar bij de
uitvoer van dieren uit Nederland als (enige) heffingsplichtige zou worden aangemerkt. De
heffing mag worden doorberekend aan de primaire sector.
De becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek) en vindplaats in de begroting
Omschrijving

Bestemming

Varkens
Rekening-IV-Ziekte van Aujeszky
totaal heffingen Veeziektenfonds
(zie pagina 56 van de begroting).
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Begroting
€
2009
440.000,440.000,-

Terugwerkende kracht
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens in
werking te kunnen treden de goedkeuringsprocedure heeft te doorlopen, waarna publicatie kan
plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na 1 januari 2009 kunnen plaatsvinden. Van de
betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden gevraagd dat zij vanaf 1 januari 2009 rekening
moeten houden met deze heffingsverordening, mede gelet op het feit dat het doorlopende heffingen
betreft die jaarlijks worden vastgesteld en over de op te leggen heffingen vroegtijdig is
gecommuniceerd.
Steunmelding
De bestemmingsheffingen die op grond van onderhavige verordening geheven worden behoren
ingevolge het EG-recht tot één van de categorieën steunmaatregelen van artikel 87, tweede lid
EG-verdrag. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft de financiering op grond
van artikel 87, derde lid EG-Verdrag goedgekeurd, bekend onder steunnummer N700/2000. De
meest recente goedgekeurde wijziging is bekend onder steunnummer N431/2003.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2009
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van …………., houdende de vaststelling van een
bestemmingsheffing ten behoeve van de vleesindustrie voor het jaar 2009 (Verordening
bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2009).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:

Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen
heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009 en verstaat voorts
onder:
a.

fonds sociale
aangelegenheden

: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds sociale
aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2003;

b.

O & O fonds

: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening
O & O fonds vleesindustrie (PVV) 2003.

Artikel 2
1.

De ondernemer die een onderneming in de vleesindustrie drijft, is voor het kalenderjaar 2009 een
bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief per € 1000 over de in
het jaar 2008 gerealiseerde loonsom ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.
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2.

De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,76 per € 1000 over de in het jaar 2008
gerealiseerde loonsom, waarvan € 0,40 voor het fonds sociale aangelegenheden is bestemd en €
0,36 voor het o en o fonds is bestemd.

3.

Voor de ondernemer die na 1 januari heeft aangevangen een onderneming te drijven als bedoeld in
het eerste lid, bedraagt de heffing € 81,96.

4.

De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer waarbij het, op basis van het
tweede lid berekende heffingsbedrag, lager is dan € 81,96.

Artikel 3
1.

Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het
derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het
bedrag dat hij in totaal aan heffing verschuldigd is op grond van deze verordening en de
Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009.

2.

De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende
ondernemersorganisatie over het jaar 2009 heeft betaald, tot ten hoogste de helft van hetgeen hij
in totaal over het jaar 2009 aan heffingen is verschuldigd, op grond van de in het eerste lid
genoemde heffingsverordeningen.

3.

De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met
inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de
Sociaal-Economische Raad.

Artikel 4
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene
bepalingen heffingen (PVV) 2005.
Artikel 5
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie
(PVV) 2009.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 januari 2009, dan treedt zij in
werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING BESTEMMINGSHEFFINGEN
VLEESINDUSTRIE (PVV) 2009
Algemeen
In deze verordening worden de bestemmingsheffingen vleesindustrie (het O & O fonds en het fonds
sociale aangelegenheden betreffende) vastgesteld. De Verordening algemene bepalingen heffingen
(PVV) 2005 regelt de algemene zaken ten aanzien van vaststelling, oplegging en inning van de
heffingen.
Doelstelling, neveneffecten en algemeen/sectoraal belang activiteiten
De in het kader van onderhavige heffingsverordening op te leggen heffingen in de vleesindustrie worden
aangewend ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling en sociale aangelegenheden.
O & O fonds
Doelstelling van O & O fonds is het versterken van de (concurrentie)positie van de gehele keten door
middel van financiering van collectief onderzoek, zonder dat dit leidt tot concurrentievervalsing. Met de
ontwikkelingen in productiewijzen, stromen van producten uit de hele wereld, kennisontwikkeling van
nieuwe dan wel opkomende gevaren, is het belangrijk om dit te signaleren en methoden van beheersen
dan wel eliminatie te verkrijgen. Daarmee kan het Nederlandse bedrijfsleven rondom de vee- en
vleesproductie de veiligheid en kwaliteit van producten voor buitenlandse markten en de Nederlandse
consument in stand houden, dan wel vergroten. Aandachtsgebieden ter verwezenlijking van de genoemde
doelstellingen in de vleesindustrie zijn onder meer technisch vleesonderzoek en microbiologische
kwaliteit, automatisering en technologie en ontwikkelingen op het gebied van traceerbaarheid en
integrale kwaliteitszorg. Verder wordt aandacht besteed aan onderzoek naar vlees in relatie tot humane
voeding en worden er projecten gefinancierd op het gebied van kennisoverdracht.
Fonds sociale aangelegenheden
De middelen van het fonds sociale aangelegenheden dienen primair de factor arbeid. De activiteiten die
uit het fonds worden bekostigd zijn gericht op het creëren van goede arbeidsomstandigheden en het
leggen van een structurele basis voor een hoogwaardige werkgelegenheid in de sector.
De activiteiten zijn met name gericht op het signaleren en wegnemen van belangrijke knelpunten met
betrekking tot de instroom van nieuwe werknemers, doorstroom naar hogere functies, ouderenbeleid of
arbeidsomstandighedenbeleid. Ook vraagt het thema “flexibele arbeid” de nodige aandacht. Uit het fonds
sociale aangelegenheden kunnen projecten bekostigd worden die als doel hebben de werkgevers en
werknemers te ondersteunen bij hun inzet om deze bedrijfstak gezonder en aantrekkelijker te maken.
Aandachtsgebieden ter verwezenlijking van de genoemde doelstellingen zijn onder meer;
Arbeidsmarktbeleid
Om werknemers te behouden voor de sector moet een leeftijdsbewust personeelsbeleid
•
worden gevoerd zodat werken aantrekkelijk blijft voor elke leeftijdscategorie. Uiteraard
is leeftijdsbewust personeelsbeleid direct gerelateerd aan arbo-beleid.
Arbeidsomstandigheden
Onderzoek naar oplossingen ter voorkoming van mogelijke gezondheidsschade van
•
werknemers als gevolg van onder meer de belasting van het bewegingsapparaat, het
werken met endotoxinen en werkdruk en dergelijke. Tevens wordt in dit onderzoek
aandacht besteedt aan veilig werken.
Onderzoek en registratie
Nadere uitwerking van sociaal economische kerngegevens als werkgelegenheidsregistratie om
het beleid ten aanzien van de diverse facetten van arbeid te ondersteunen.
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Noodzaak publieke regelgeving, afweging t.o.v. private alternatieven, uitvoerings- en
handhavingsaspecten
Voor individuele bedrijven is het niet of nauwelijks haalbaar om substantiële investeringen te doen op
het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de verbetering van arbeidsomstandigheden en
werkgelegenheid. Aangezien de bevordering van de ontwikkeling op genoemde terreinen het
gemeenschappelijk belang van de bedrijfsgenoten in deze branche dient, is gekozen voor een collectieve
publieke aanpak. Middels publiekrechtelijke regelgeving is het mogelijk om dankzij de door de
gezamenlijke ondernemingen bijeengebrachte middelen, schaaleffecten en efficiencyvoordelen te
behalen die individueel niet te realiseren zijn.
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel voor
rekening van het productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Onderbouwing structuur en werking naar de bedrijfsgenoten
Ondernemingen in de vleesindustrie die ingevolge het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees
onder de werkingssfeer van het productschap vallen, zijn slachterijen, uitsnijderijen en voorverpakkers.
Voor de vleesbedrijven met een industriële productstructuur is de Commissie Vleesindustrie opgericht,
die verantwoordelijk is voor de aangelegenheden die deze ondernemingen betreffen. Het zijn deze
bedrijven die heffingsplichtig zijn.
Omdat de omvang van de arbeidsinzet en de afzetstructuur van de onderneming de bepalende factoren
zijn bij de vraag of een onderneming een industriële productiestructuur bezit, is besloten de heffing te
baseren op de totale loonsom die direct of indirect is betrokken bij de vleesproductie. Met de loonsom als
heffingsgrondslag kan rekening worden gehouden met het binnen de sector niet ongebruikelijke
fluctueren van de benodigde arbeid. In geval van een wisselende arbeidsbehoefte worden vaak
zelfstandigen zonder personeel of uitzendkrachten aangetrokken. In dergelijke gevallen is de
daadwerkelijke werkzaamheid/arbeidsinzet binnen de onderneming in de praktijk moeilijk vast te stellen
en te controleren
Door de heffing te berekenen over de loonsom wordt dat eenvoudiger, immers hierin zijn ook de
uitgaven aan inleen- en uitzendkrachten inbegrepen.
Nu gekozen is voor een heffingsgrondslag op basis van gegevens uit een voorgaand jaar, dient tevens een
heffing geformuleerd te worden voor startende ondernemingen, die immers niet over historische
gegevens beschikken. Analoog aan de systematiek bij de huishoudelijke heffing wordt deze bedrijven,
ongeacht de grootte, een heffing opgelegd die gelijk is aan die voor de kleinste heffingsplichtige
bedrijven. In onderhavig geval is dat € 81,96 (waarvan
€ 38,72 voor het O & O fonds en € 43,24 voor het fonds sociale aangelegenheden), zijnde de heffing,
gebaseerd op de loonsom over vier voltijdsmedewerkers, het kleinste personeelsbestand dat te
verwachten is bij bedrijven die onder deze verordening vallen.Op basis hiervan is tevens besloten dat de
ondernemer niet heffingsplichtig is wanneer het op grond van artikel 2 berekende heffingsbedrag lager is
dan € 81,96.
Schilthuisaftrek
Op grond van artikel 126, zesde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie kan aan leden dan wel indirecte
leden van een ondernemersorganisatie, zoals aangewezen in het Besluit aanwijzing
ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2009, een aftrek van 50%
van het bedrag dat zij aan contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie hebben betaald worden
toegestaan tot maximaal de helft van het totaal verschuldigde bedrag aan heffing(en) in de vleesindustrie.
De becijfering van de opbrengst (netto, contributieaftrek) en vindplaats in de begroting
Bestemming
- O & O fonds vleesindustrie
- fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie
totaal heffingen vleesindustrie
(zie pagina 56 van de begroting)
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Opbrengst
105.000
116.000
221.000

Terugwerkende kracht
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens in
werking te kunnen treden de goedkeuringsprocedure heeft te doorlopen, waarna publicatie kan
plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na 1 januari 2009 kunnen plaatsvinden. Van de
betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden gevraagd dat zij vanaf 1 januari 2009 rekening moeten
houden met deze heffingsverordening, mede gelet op het feit dat het doorlopende heffingen betreft die
jaarlijks worden vastgesteld en over de op te leggen heffingen vroegtijdig is gecommuniceerd.
Steunmelding
De bestemmingsheffingen die op grond van onderhavige verordening geheven worden behoren
ingevolge het EG-recht tot één van de categorieën steunmaatregelen van artikel 87, tweede lid, van het
EG-verdrag. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft de financiering op grond van artikel
87, derde lid, van het EG-verdrag goedgekeurd. De meest recente goedkeuringen zijn bekend onder
steunnummer N155/2004 en N211/2004.
Middels een recente wijziging van onderhavige verordening is de grondslag van de heffing herzien. In
plaats van het aantal werknemers uitgedrukt in f.t.e., zal de heffing worden gebaseerd op de loonsom.
Deze wijziging van de heffingsgrondslag heeft consequenties voor de bovengenoemde steunmaatregelen.
De wijziging van de heffingsgrondslag is aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen gemeld.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van ………., houdende de vaststelling van een
bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2008 (Verordening
bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikelen 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:

Artikel 1
1.

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene
bepalingen heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009
en verstaat voorts onder:
a. Werknemer
: eenieder die werkzaam is in een onderneming in de
vleesindustrie, waaronder begrepen
- eenieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het
Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de
onderneming in stand houdt;
- alsmede eenieder die als zelfstandige zonder personeel of als
uitzendkracht of inleenkracht werkzaam is in de
onderneming;
b. f.t.e.
: fulltime-equivalent van de werknemer waarbij de fulltimeequivalent gemiddeld 36 uur per week bedraagt;
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2.

c.

omzet

d.

fonds sociale
aangelegenheden

e.

O & O fonds

: omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat
voorafgaat aan het tijdvak waarover wordt geheven;
: fonds als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Verordening
fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV)
2003;
: fonds als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Verordening
fonds voor onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie
(PVV) 2003.

In afwijking van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, wordt
verstaan onder:
ondernemer
: de ondernemer die een onderneming drijft waarin de
vleeswarenindustrie, de vleesconservenindustrie of de
baconindustrie wordt uitgeoefend.

Artikel 2
1.

De ondernemer is over het kalenderjaar 2009 op basis van de behaalde omzet, ten behoeve
van het O & O fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:
Omzet
Van
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf

Tarief
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
45.001
225.001
450.001
900.001
2.250.001
4.500.001
7.000.001
9.000.001
14.000.001
27.000.001
50.000.001

tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45.000
225.000
450.000
900.000
2.250.000
4.500.000
7.000.000
9.000.000
14.000.000
27.000.000
50.000.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

88
136
169
230
396
623
822
984
1.218
1.677
1.973
2.267

2.

Voor een ondernemer, die na 1 januari 2009 aangevangen heeft een onderneming te drijven
bedraagt de heffing € 88,-.

3.

De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in
2008, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 3
1.

De ondernemer is over het kalenderjaar 2009 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een
heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende
tarief:
Omzet
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
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Tarief
€
€
€
€
€
€

0
45.001
225.001
450.001
900.001
2.250.001

tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
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€
€
€
€
€
€

45.000 €
225.000 €
450.000 €
900.000 €
2.250.000 €
4.500.000 €

58
89
110
150
258
406

Omzet
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf

€
€
€
€
€
€

4.500.001
7.000.001
9.000.001
14.000.001
27.000.001
50.000.001

tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met

€
€
€
€
€

7.000.000
9.000.000
14.000.000
27.000.000
50.000.000

Tarief
€
€
€
€
€
€

536
641
794
1093
1286
1774

2.

Voor een ondernemer, die na 1 januari 2009 aangevangen heeft een onderneming te drijven
bedraagt de heffing € 58,-.

3.

De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in
2008, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 4
1.

Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig
het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan
op het bedrag dat hij in totaal aan heffing verschuldigd is op grond van deze verordening en de
Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009.

2.

De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende
ondernemersorganisatie over het jaar 2009 heeft betaald, tot ten hoogste de helft van hetgeen hij
in totaal over het jaar 2009 aan heffingen is verschuldigd, op grond van de in het eerste lid
genoemde heffingsverordeningen.

3.

De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met
inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de
Sociaal-Economische Raad.

Artikel 5
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening
algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.
Artikel 6
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen
vleeswarenindustrie (PVV) 2009.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst wordt uitgegeven na
1 januari 2009, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij
terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING BESTEMMINGSHEFFINGEN
VLEESWARENINDUSTRIE (PVV) 2009
Algemeen
In deze verordening worden de bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (het O & O fonds en het
fonds sociale aangelegenheden betreffende) vastgesteld. De Verordening algemene bepalingen
heffingen (PVV) 2005 regelt de algemene zaken ten aanzien van vaststelling, oplegging en inning van
de heffingen.
Doelstelling, neveneffecten en algemeen-sectoraal belang activiteiten
De in het kader van onderhavige heffingsverordening op te leggen heffingen aan ondernemers in
vleeswarenindustrie, de vleesconservenindustrie of de baconindustrie, worden aangewend voor
onderzoek en ontwikkeling en sociale aangelegenheden, ten gunste van de ondernemingen en
werknemers in de vleeswarenindustrie.
O & O fonds
Doelstelling van het O & O fonds is het versterken van de (concurrentie)positie van de gehele keten
door middel van financiering van collectief onderzoek zonder dat dit leidt tot concurrentievervalsing.
Verschillende ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de bedrijven over de kennis beschikken om
hun bedrijfsprocessen te kunnen aanpassen. Zo stellen de consumenten steeds hogere eisen aan
gebruiksgemak, houdbaarheid en sensorische eigenschappen (bijv. smaak, kleur, geur en textuur) van
de producten, treden veranderingen op in de oorsprong van dieren en vlees als gevolg van onder meer
de uitbreiding van de Europese Unie en de veranderende concurrentieverhoudingen en neemt de kennis
over gevaren die samenhangen met de vlees(waren)productie steeds verder toe. Om steeds over de
vereiste vakkennis te beschikken en deze te vergroten, wordt uit het O & O fonds het Handboek voor
de Vleeswarenindustrie gefinancierd. Door de kennis uit dit Handboek toe te passen kan de
Nederlandse vleeswarenindustrie de veiligheid en kwaliteit van producten voor buitenlandse markten
en de Nederlandse consument in stand houden, en waar nodig vergroten. In het Handboek wordt
aandacht besteed aan de microbiologische kwaliteit van vleeswaren, procesautomatisering en
technologie van vleeswaren. Daarnaast bevat het Handboek informatie die de bedrijven in staat stelt de
traceerbaarheid van de producten te optimaliseren en integrale kwaliteitszorg in te voeren. Dit
handboek wordt aangepast aan de laatste wetenschappelijke kennis.
Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de microbiologische veiligheid van bepaalde gefermenteerde
producten. Strengere microbiologische normen bedreigen het bestaan van deze producten, terwijl zij
naar de opvatting van deskundigen inherent veilig zijn. Het onderzoek zal de gegevens kunnen leveren
om deze stelling te onderbouwen.
Fonds sociale aangelegenheden
De middelen van het fonds sociale aangelegenheden dienen primair de factor arbeid. De activiteiten die
uit het fonds worden bekostigd zijn gericht op het creëren van goede arbeidsomstandigheden en het
leggen van een structurele basis voor een hoogwaardige werkgelegenheid in de sector.
De activiteiten zijn met name gericht op het signaleren en wegnemen van belangrijke knelpunten met
betrekking tot de instroom van nieuwe werknemers, doorstroom naar hogere functies, ouderenbeleid of
arbeidsomstandighedenbeleid. Ook vraagt het thema “flexibele arbeid” de nodige aandacht. Uit het
fonds sociale aangelegenheden kunnen projecten bekostigd worden die als doel hebben de werkgevers
en werknemers te ondersteunen bij hun inzet om deze bedrijfstak gezonder en aantrekkelijker te
maken.
Aandachtsgebieden ter verwezenlijking van de genoemde doelstellingen zijn onder meer:
Arbeidsmarktbeleid
• Om werknemers te behouden voor de sector moet er een leeftijdsbewust personeelsbeleid worden
gevoerd zodat werken aantrekkelijk blijft voor elke leeftijdscategorie. Uiteraard is leeftijdsbewust
personeelsbeleid direct gerelateerd aan arbo-beleid.
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Arbeidsomstandigheden
• Onderzoek naar oplossingen ter voorkoming van mogelijke gezondheidsschade van werknemers
als gevolg van onder meer de belasting van het bewegingsapparaat, het werken met endotoxinen
en werkdruk en dergelijke. Tevens wordt in dit onderzoek aandacht besteedt aan veilig werken.
Onderzoek en registratie
• Nadere uitwerking van sociaal economische kerngegevens als werkgelegenheids-registratie om
het beleid ten aanzien van de diverse facetten van arbeid te ondersteunen.
Noodzaak publieke regelgeving, afweging t.o.v. private alternatieven, uitvoerings- en
handhavingsaspecten
Voor individuele bedrijven is het niet of nauwelijks haalbaar om substantiële investeringen te doen op
het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de verbetering van arbeidsomstandigheden en
werkgelegenheid. Aangezien de bevordering van de ontwikkeling op genoemde terreinen het
gemeenschappelijk belang van de bedrijfsgenoten in deze branche dient, is gekozen voor een
collectieve publieke aanpak. Middels publiekrechtelijke regelgeving is het mogelijk om dankzij de
door de gezamenlijke ondernemingen bijeengebrachte middelen, schaaleffecten en efficiëncyvoordelen
te behalen die individueel niet te realiseren zijn.
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel voor
rekening van het productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Onderbouwing structuur en werking naar de bedrijfsgenoten
De heffingen worden direct opgelegd aan de ondernemingen in de vleeswaren- en
vleesconservenindustrie en baconindustrie. Al deze ondernemingen die onder de werkingssfeer van de
verordening vallen betalen een heffing die is gebaseerd op de omzet. Er is gebruik gemaakt van
differentiatie van de tarieven op basis van omzetcategorieën omdat dit aansluit bij de wijze van
contributieheffing bij de private organisaties, het profijtbeginsel en de organisatiestructuur van de
vleeswarensector.
De ondernemer bij wie in 2008 gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam
waren, is niet heffingsplichtig. Bij de vaststelling van het aantal f.t.e. worden medewerkers die worden
ingezet bij de detailhandelsverkoop niet meegerekend. Personeel in de overhead, zoals directie en
administratie, worden meegerekend naar rato van het gemiddelde aantal werknemers in f.t.e. dat in het
betreffende jaar direct bij de vleeswarenindustrie, de vleesconservenindustrie of de baconindustrie
betrokken was.
Schilthuisaftrek
Op grond van artikel 126, zesde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie kan aan leden dan wel
indirecte leden van een ondernemersorganisatie, zoals aangewezen in het Besluit aanwijzing
ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2009 een aftrek van 50%
van het bedrag dat zij aan contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie hebben betaald
worden toegestaan tot maximaal de helft van het totaal verschuldigde bedrag aan heffing(en) in de
vleeswarenindustrie.
De becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek)
Bestemming
- O&O fonds vleeswarenindustrie
- sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie
totaal heffingen vleeswarenindustrie
(zie pagina 56 van de begroting)
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opbrengst
69.000,45.000,114.000,-

Terugwerkende kracht
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens in
werking te kunnen treden de goedkeuringsprocedure heeft te doorlopen, waarna publicatie kan
plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na 1 januari 2009 kunnen plaatsvinden. Van de
betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden gevraagd dat zij vanaf 1 januari 2009 rekening
moeten houden met deze heffingsverordening, mede gelet op het feit dat het doorlopende heffingen
betreft die jaarlijks worden vastgesteld en over de op te leggen heffingen vroegtijdig is
gecommuniceerd.
Steunmelding
De bestemmingsheffingen die op grond van onderhavige verordening geheven worden behoren
ingevolge het EG-recht tot één van de categorieën steunmaatregelen van artikel 87, tweede lid EGverdrag. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft de financiering op grond van artikel
87, derde lid EG-Verdrag goedgekeurd. De meldingen zijn bekend onder de respectieve steunnummers
N413/98 en N211/04.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp- Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van ………., houdende vaststelling van de aan
de onder het productschap ressorterende ondernemers op te leggen huishoudelijke heffing voor
het jaar 2009 (Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005;
Besluit:
1. Begripsbepalingen
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen
heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:
a.
b.
c.
d.

lidstaat
handelsverkeer
derde land
omzet

e.

onderneming
in de
vleesindustrie
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:
:
:
:

Lidstaat van de Europese Gemeenschappen, niet zijnde Nederland;
handelsverkeer tussen lidstaten en Nederland;
staat, niet zijnde een lidstaat;
omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voorafgaat aan
het tijdvak waarover wordt geheven;
: slachterij, uitsnijderij of voorverpakker van vlees, uitgezonderd de
onderneming waarvan de totale loonsom van het personeel dat betrokken is
bij het slachten, uitsnijden of voorverpakken van vlees minder bedraagt dan €
114.924,- per jaar;
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f.

onderneming in
de vleeswarenindustrie

g.

loonsom

: bedrijf waarin de vleeswaren-, vleesconservenindustrie of baconindustrie
wordt uitgeoefend, uitgezonderd de onderneming waarvan de totale loonsom
van het personeel dat betrokken is bij de vleeswaren-,
vleesconservenindustrie of baconindustrie minder bedraagt dan € 127.440,per jaar;
: de som van de brutolonen van de werknemers van een onderneming, als
bedoeld in kolom 6 van de model loonstaat 2007 van de Belastingdienst,
vermeerderd met het totaal van betaalde vergoedingen voor inleen- en
uitzendarbeid volgens factuur, exclusief B.T.W.
2. Slacht en export van vee

Artikel 2
1.

De ondernemer die in het jaar 2009 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is
aan het productschap ter dekking van zijn huishoudelijke uitgaven over die dieren een heffing
verschuldigd.

2.

Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. € 1,07 per rund, waarvan € 0,09 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de
aan de leverancier uit te betalen prijs;
b. € 0,49 per kalf, waarvan € 0,04 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan
de leverancier uit te betalen prijs;
c. € 0,16 per jong kalf, waarvan € 0,01 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op
de aan de leverancier uit te betalen prijs;
d. € 0,09 per varken, waarvan € 0,01 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de
aan de leverancier uit te betalen prijs;
e. € 0,09 per zeug, waarvan € 0,01 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de
aan de leverancier uit te betalen prijs;
f. € 0,05 per big, waarvan € 0,01 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de aan
de leverancier uit te betalen prijs;
g. € 0,39 per schaap, waarvan € 0,03 niet als zodanig in mindering mag worden gebracht op de
aan de leverancier uit te betalen prijs;
h. € 0,10 per geit;
i. € 0,04 per jonge geit.

3.

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of
meer dieren
a. in het handelsverkeer brengt, dan wel
b. naar derde landen uitvoert, dan wel
c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de
ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.
3. Handel in vee

Artikel 3
1.

De ondernemer die een onderneming drijft volgens de indeling als bedoeld in het tweede lid, is
aan het productschap ter dekking van zijn huishoudelijke uitgaven een heffing voor het
kalenderjaar 2009 verschuldigd op voet van het bepaalde in de leden 4, 5 en 6.

2.

a. De ondernemingen worden als volgt ingedeeld:
Groep I
: ondernemingen die de handel in runderen uitoefenen;
Groep II : ondernemingen die de handel in varkens uitoefenen;
Groep III : ondernemingen die de handel in paardachtigen uitoefenen;
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Groep IV : ondernemingen die de handel in schapen/geiten uitoefenen.
b. Naast de indeling in groepen als vermeld onder a, worden de ondernemingen ingedeeld in
groepen naar het aantal personen werkzaam in deze onderneming.
3.

De indeling als bedoeld in het tweede lid, geschiedt naar de toestand op 1 maart van het
betrokken kalenderjaar, met dien verstande dat ondernemingen die na 1 maart van het betrokken
kalenderjaar worden aangevangen, ingedeeld worden naar de toestand op het tijdstip van aanvang
van de onderneming.

4.

De heffing bedraagt voor ondernemingen, die zijn ingedeeld in:
Groep I
:
Groep II
:
Groep III
:
Groep IV
:
Groep I en II
:
Groep I en IV
:
Groep II en IV
:
Groep I, II en IV
:
Groep I en III
:
Groep II en III
:
Groep III en IV
:
Groep I, II en III
:
Groep I, III en IV
:
Groep II, III en IV
:
Groep I, II, III en IV
:

5.

€ 239,-€ 239,€ 195,€ 239,-€ 245,€ 245,-€ 245,-€ 252,-€ 245,-€ 245,-€ 245,-€ 252,-€ 252,-€ 252,-€ 259,--

a. De ondernemer die een onderneming drijft, als bedoeld in het tweede lid, onder a, is voorts
een toeslagheffing verschuldigd naar rato van het aantal in de onderneming werkzame
personen op 1 maart van het betrokken kalenderjaar.
b. Als in de onderneming werkzame personen als bedoeld in het eerste onderdeel worden
aangemerkt:
1º de natuurlijke persoon of personen die leiding geven aan de onderneming of die de
onderneming drijven;
2º personen, niet begrepen onder 1º, in dienst van de onderneming op grond van een
arbeidsovereenkomst met een werkweek van 19 uur en meer;
3º personen, niet begrepen onder 1º en 2º, die werkzaamheden binnen de onderneming
verrichten als meewerkend gezins- of familielid met een werkweek van 19 uur en meer.

6.

De toeslagheffing bedraagt per onderneming bij:
2 personen werkzaam in de onderneming
3 of 4 personen werkzaam in de onderneming
5 t/m 9 personen werkzaam in de onderneming
10 t/m 19 personen werkzaam in de onderneming
20 of meer personen werkzaam in de onderneming

:
:
:
:
:

€ 113,-€ 143,-€ 227,-€ 386,-€ 749,--

Artikel 4
De ondernemer die een onderneming drijft waarin de handel in embryo’s en sperma van eenhoevige
dieren, runderen en varkens wordt uitgeoefend, is voor het jaar 2009 een heffing van € 216,verschuldigd ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van het productschap.
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Artikel 5
1.

Aan de ondernemer bedoeld in de artikelen 3 en 4, die contributie heeft betaald als lid of indirect
lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn
verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan heffing, met uitzondering van de toeslagheffing,
verschuldigde bedrag.

2.

De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende
ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van
hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing over datzelfde betrokken kalenderjaar.

3.

De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met
inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de
Sociaal-Economische Raad.

4.

Van het op grond van de indeling van de heffingsplichtige onderneming in een of meer van de in
artikel 3, tweede lid, genoemde groepen, als heffing te betalen bedrag, wordt slechts aftrek als
bedoeld in het eerste lid van dit artikel toegestaan ten aanzien van die groep of groepen, waarin de
betreffende ondernemersorganisatie waaraan contributie is betaald, werkzaam is.

Artikel 6
1.

Indien een onderneming vóór 1 maart van het betrokken kalenderjaar heeft opgehouden te
bestaan is de heffing en de toeslagheffing over dat kalenderjaar niet verschuldigd.

2.

Indien een onderneming na 30 juni van het betrokken kalenderjaar, doch vóór
1 november van dat jaar is aangevangen, is 50% van het volgens de voorgaande artikelen te
berekenen heffingsbedrag verschuldigd.

3.

Indien een onderneming na 31 oktober van het betrokken kalenderjaar is aangevangen, is de
heffing en de toeslagheffing over dat kalenderjaar niet verschuldigd.
4. Vleeswarenindustrie

Artikel 7
1.

De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of
de baconindustrie wordt uitgeoefend, is over het kalenderjaar 2009 een heffing verschuldigd over
de in het jaar 2008 behaalde omzet, volgens het navolgende tarief:
Omzet
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf
Vanaf

€
0,€
45.001,€
225.001,€
450.001,€
900.001,€ 2.250.001,€ 4.500.001,€ 7.000.001,€ 9.000.001,€ 14.000.001,€ 27.000.001,€ 50.000.001,-
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tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
tot en met
meer dan
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€
45.000,€
225.000,€
450.000,€
900.000,€ 2.250.000,€ 4.500.000,€ 7.000.000,€ 9.000.000,€ 14.000.000,€ 27.000.000,€ 50.000.000,€ 100.000.000,€ 100.000.000,-

Tarief
€
390,€
600,€
743,€
1.011,€
1.740,€
2.741,€
3.616,€
4.324,€
5.347,€
7.364,€
8.667,€ 11.408,€ 12.549,-

2.

Voor de ondernemer die na 1 januari 2009 heeft aangevangen een onderneming te drijven als
bedoeld in het eerste lid, bedraagt de heffing € 390,-.

Artikel 8
1.

Aan de ondernemer, bedoeld in artikel 7, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van
een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een
aftrek toegestaan op het totaal aan heffing verschuldigde bedrag ingevolge deze verordening en
de Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009.

2.

De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende
ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van
hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing, op grond van de in het eerste lid genoemde
heffingsverordeningen, over datzelfde betrokken kalenderjaar.

3.

De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met
inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de
Sociaal-Economische Raad.
5. Vleesindustrie

Artikel 9
1.

De ondernemer die een onderneming in de vleesindustrie drijft, is voor het kalenderjaar 2009
een heffing verschuldigd over de in het jaar 2008 gerealiseerde loonsom van
€ 1,94 per € 1000.

2.

Voor de ondernemer die na 1 januari 2009 heeft aangevangen een onderneming te drijven, als
bedoeld in het eerste lid, bedraagt de heffing € 218,-.

Artikel 10
1.

Aan de ondernemer, bedoeld in artikel 9, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van
een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een
aftrek toegestaan op het totaal aan heffing verschuldigde bedrag op grond van deze verordening
en de Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2009.

2.

De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende
ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald, tot ten hoogste de helft van
hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing op grond van de in het eerste lid genoemde
heffingsverordeningen over datzelfde betrokken kalenderjaar.

3.

De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met
inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de
Sociaal-Economische Raad.
6. Overige bepalingen

Artikel 11
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening
algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.
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7. Slotbepalingen
Artikel 12
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 1 januari 2009, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van
publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING HUISHOUDELIJKE HEFFINGEN
(PVV) 2009
Algemeen
In de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zijn de algemene zaken ten
aanzien van de opgave en verstrekking van gegevens, de vaststelling, oplegging en inning van
de heffingen en het toezicht en de handhaving geregeld.
Doelstelling, neveneffecten en algemeen/sectoraal belang van de activiteiten
De in het kader van onderhavige verordening op te leggen heffingen worden aangewend voor de
financiering van de huishoudelijke uitgaven van het productschap en de commissies die zijn
ingesteld op grond van artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, te weten de Commissie
Veehandel, de Commissie Vleeswarenindustrie en de Commissie Vleesindustrie. De uitgaven
strekken tot ondersteuning van beleidsmatige en operationele doelstellingen voortvloeiende uit
de diverse functies zoals kwaliteitsverbetering, onderzoek en ontwikkeling, afzetbevordering,
preventieve gezondheidszorg en bestrijding van besmettelijke dierziekten.
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Onderbouwing structuur en werking naar de bedrijfsgenoten
Slacht en export van vee
Deze heffing wordt per dier opgelegd aan de slachterijen en exporteurs. De laatste Nederlandse
schakel kan ingevolge deze verordening als heffingsplichtige worden aangemerkt. Wat de
uitvoer van dieren betreft, wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitvoer naar andere lidstaten
van de Europese Gemeenschappen en uitvoer naar derde landen. Voorts is een passage
opgenomen, waardoor degene die dieren aflevert aan een buitenlandse handelaar of slachterij
door het productschap als heffingsplichtige kan worden aangemerkt. Hierdoor wordt voorkomen
dat allerlei kostbare procedures in het buitenland gevolgd moeten worden als de buitenlandse
handelaar bij de uitvoer van dieren uit Nederland als (enige) heffingsplichtige zou worden
aangemerkt.
De heffing mag worden doorberekend aan de primaire sector.
Handel in vee
Ieder jaar wordt van de betrokken ondernemingen een financiële bijdrage gevraagd. Daarbij is
gekozen voor een tarief op basis van diersoortverhandeling en bedrijfsgrootte.
Naast een heffing voor diverse groepen van ondernemingen wordt voor de toeslagheffing een
differentiatie toegepast naar rato van het aantal in de ondernemingen werkzame personen.
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Uitgangspunt bij het vaststellen van de heffingstarieven is dat de heffing naar evenredigheid
drukt op de grootte van het bedrijf en de diersoort(en). De heffingssystematiek is gebaseerd op
het profijtbeginsel. De progressieve toeslagheffing leidt ertoe, dat de aan de individuele
veehandelsbedrijven opgelegde totale heffing correspondeert met het individuele bedrijfsbelang
bij activiteiten die door het productschap ten behoeve van de veehandelsbedrijven wordt
uitgevoerd.
Vleeswarenindustrie
De heffingen worden direct opgelegd aan de ondernemingen met een industrieel karakter in de
vleeswaren-, de vleesconserven- en de baconindustrie. Deze bedrijven vallen onder de
werkingssfeer van de verordening en betalen een heffing die is gebaseerd op de omzet. Er is
gebruik gemaakt van differentiatie van de tarieven op basis van omzetcategorieën omdat dit
aansluit bij de wijze van contributieheffing bij de private organisaties, het profijtbeginsel en de
organisatiestructuur van de vleeswarensector.
Omdat de omvang van het personeelsbestand en de afzetstructuur van de onderneming de
bepalende factoren zijn bij de vraag of een onderneming een industriële productiestructuur
bezit, is besloten het onderscheid te baseren op het aantal personeelsleden dat is betrokken bij de
productie in de vleeswaren-, de vleesconserven- en de baconindustrie (vier voltijdmedewerkers).
Zo worden medewerkers die worden ingezet bij de detailhandelsverkoop niet meegerekend.
Personeel in de overhead, zoals directie en administratie, worden naar rato meegerekend.
Omdat het hierbij niet uitsluitend dient te gaan om werknemers die een arbeidsovereenkomst
met de onderneming hebben in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar ook om diegenen die
als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht werkzaam zijn in die onderneming, is
gekozen voor een loonsomgrens, waarvan de hoogte overeenkomt met viermaal het gemiddelde
voltijds brutoloon in de Nederlandse vleeswarenindustrie in 2007. Dit gemiddelde voltijds
brutoloon bedroeg € 31.860,- (bron: Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie), zodat de
loonsomgrens € 127.440,- bedraagt.
Vleesindustrie
Ondernemingen in de vleesindustrie die ingevolge het Instellingsbesluit Productschap Vee en
Vlees onder de werkingssfeer van het productschap vallen, zijn slachterijen, uitsnijderijen en
voorverpakkers. Voor de vleesbedrijven met een industriële productiestructuur is de Commissie
Vleesindustrie opgericht, die verantwoordelijk is voor de aangelegenheden die deze
ondernemingen betreffen. Het zijn deze bedrijven die heffingsplichtig zijn.
Omdat de omvang van het personeelsbestand en de afzetstructuur van de onderneming de
bepalende factoren zijn bij de vraag of een onderneming een industriële productiestructuur
bezit, is besloten het onderscheid te baseren op het aantal personeelsleden dat is betrokken bij de
vleesproductie (vier voltijdmedewerkers). Zo worden medewerkers die worden ingezet bij de
detailhandelsverkoop niet meegerekend. Personeel in de overhead, zoals directie en
administratie, worden naar rato meegerekend.
Omdat het hierbij niet uitsluitend dient te gaan om werknemers die een arbeidsovereenkomst
met de onderneming hebben in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar ook om diegenen die
als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht werkzaam zijn in die onderneming, is
gekozen voor een loonsomgrens, waarvan de hoogte overeenkomt met viermaal het gemiddelde
voltijds brutoloon in de Nederlandse vleesindustrie in 2007. Dit gemiddelde voltijds brutoloon
bedroeg € 28.731(bron: Fonds Collectieve Belangen Vleessector).
Aangezien de heffingsgrondslag gebaseerd is op gegevens uit een voorgaand jaar, dient tevens
een heffing geformuleerd te worden voor startende ondernemingen, die immers niet over
historische gegevens beschikken. Analoog aan de al jaren bestaande systematiek bij de heffing
voor de vleeswarenindustrie wordt deze bedrijven, ongeacht de grootte, een heffing opgelegd
die gelijk is aan die voor de kleinste heffingsplichtige bedrijven. In onderhavig geval is dat €
218,- zijnde 0,19% van € 114.924,- de laagst mogelijke loonsom.
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Schilthuisaftrek
Op grond van artikel 126, zesde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie kan aan leden dan wel
indirecte leden van een ondernemersorganisatie, zoals aangewezen in het Besluit aanwijzing
ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2007 een aftrek van 50%
van het bedrag dat zij aan contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie hebben betaald
worden toegestaan tot maximaal de helft van het totaal verschuldigde bedrag aan heffing(en) in de
handel in vee.
De becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek) en vindplaats in de begroting
Omschrijving

Runderen
Kalveren
jonge kalveren
Varkens
Biggen
Schapen
Geiten
jonge geiten
handel in vee
vleeswarenindustrie
vleesindustrie
totaal

begroting
€
2009
577.800,661.500,7.200,1.602.000,250.000,284.700,2.650,6.400,335.000,270.000,540.000,4.537.250,-

(zie pagina 56 van de begroting).
Terugwerkende kracht
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens in
werking te kunnen treden de goedkeuringsprocedure heeft te doorlopen, waarna publicatie kan
plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na 1 januari 2009 kunnen plaatsvinden. Van de
betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden gevraagd dat zij vanaf 1 januari 2009 rekening
moeten houden met deze heffingsverordening, mede gelet op het feit dat het doorlopende heffingen
betreft die jaarlijks worden vastgesteld en over de op te leggen heffingen vroegtijdig is
gecommuniceerd.
Steunmelding
Daar het hier bijdragen ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van het productschap betreft is er
geen sprake van staatssteun in de zin van artikel 87 EG-Verdrag.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Productschap Zuivel
Ontwerp- Zuivelverordening uitvoering Regeling superheffing 2008
Verordening van het Productschap Zuivel van …………., houdende uitvoeringsbepalingen ten
behoeve van de Regeling superheffing 2008 (Zuivelverordening uitvoering Regeling
superheffing 2008)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op
de artikelen 65 tot en met 84 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese
Unie van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (PbEU, L299);
Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling
van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling een
heffing in de sector melk en zuivelproducten (PbEU L94);
de artikelen 6, 8, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 25 en 26 van de Regeling superheffing 2008;
en de artikelen 95 en 96 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Paragraaf 1: Definities
Artikel 1
In deze verordening worden de definities gehanteerd van artikel 1 van de Regeling superheffing
2008. In aanvulling daarop wordt verstaan onder:
Voorzitter
registratienummer

:
:

Regeling
superheffing

:
:

de voorzitter van het productschap;
het door het productschap gehanteerde
registratienummer van de producent;
de Regeling superheffing 2008;
de in paragraaf 2 van de regeling bedoelde heffing;

Paragraaf 2: Verstrekking van gegevens door producent en koper
Artikel 2
De in de artikelen 3, 4 en 5 van deze verordening bedoelde opgaven worden volledig, naar
waarheid en met inachtneming van de voorgeschreven onderscheidingen en aanwijzingen
gedaan en worden gedateerd en ondertekend bij het productschap ingediend binnen de gestelde
termijnen en met de voorgeschreven periodiciteit.
Artikel 3
De koper doet vóór 15 mei in de volgende heffingsperiode aan het productschap opgave van de
bij hem geregistreerde natuurlijke of rechtspersonen met een quotum die in de heffingsperiode
geen melk hebben geleverd, onder vermelding van naam, adres en registratienummer.
Artikel 4
1. De koper doet ten aanzien van in de heffingsperiode van producenten ontvangen melk vóór
15 mei in de volgende heffingsperiode aan het productschap opgave, op de door het
productschap voorgeschreven wijze, van:
het totaal van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk;
het gemiddelde vetgehalte van het totaal van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk;
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-

het totaal van de toegedeelde kilogrammen melk en vet waarover de producenten
beschikken;
het totaal van de hoeveelheden melk, na correctie per producent, van de feitelijk
geleverde hoeveelheden melk op grond van de vergelijking van het geconstateerde
gemiddelde vetgehalte met het voor de producent geldende representatieve vetgehalte;
en van de per producent geleverde hoeveelheden melk, onderscheiden naar:
de feitelijk geleverde hoeveelheden melk, in totaal en per maand;
de hoeveelheid vet van die melk, in totaal en per maand;
de hoeveelheden melk, na correctie van de feitelijk geleverde hoeveelheden melk op
grond van de vergelijking van het geconstateerde gemiddelde vetgehalte met het voor
de producent geldende representatieve vetgehalte;
onder vermelding van naam, adres, registratienummer van de producent.
2. De koper doet ten aanzien van in de heffingsperiode van anderen dan producenten
ontvangen melk desgevraagd opgave aan het productschap van:
de, per leverancier, aan de koper geleverde hoeveelheden melk, alsmede de hoeveelheid
vet van die melk onder vermelding van naam en adres van de leverancier, en/of
het totaal van de door anderen dan de producenten aan de koper geleverde
hoeveelheden melk en de totale hoeveelheid vet van die melk.
Artikel 5
De producent die in een heffingsperiode hoeveelheden melk en/of andere zuivelproducten
rechtstreeks verkoopt of overdraagt doet vóór 15 mei in de volgende heffingsperiode daarvan
opgave aan het productschap, op een door het productschap voorgeschreven formulier.
Paragraaf 3: Vaststelling van de gebruikte melk bij rechtstreekse verkoop
Artikel 6
1. Het melkequivalent van room en boter wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 12, eerste
lid, onderdeel a en b, van de commissieverordening.
2. Voor de vaststelling van het melkequivalent van kaas wordt 1 kg kaas gelijkgesteld met 9,5
kg melk. Rekening houdend met het drogestofgehalte en het vetgehalte van de betrokken
kaassoort kan een lagere factor dan 9,5 worden gehanteerd, indien de producent ten
genoegen van het productschap aantoont dat voor de bereiding van die kaassoort een lagere
hoeveelheid melk wordt gebruikt. Dit geldt niet, indien de kaas is bereid uit melk waaraan
vet is onttrokken en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de
eventuele heffing niet is meegeteld.
3. Voor de vaststelling van het melkequivalent van andere zuivelproducten dan bedoeld in het
eerste en tweede lid wordt:
- indien het yoghurt, pap, vla en andere vloeibare zuivelproducten betreft, de factor 1
gehanteerd;
- indien het kwark betreft, de factor 3 gehanteerd.
4. Indien de in het derde lid bedoelde producten zijn bereid uit melk waaraan melkvet is
onttrokken en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de eventuele
heffing is meegeteld, wordt met inachtneming hiervan een lagere hoeveelheid vastgesteld.
5. Indien de in het derde lid bedoelde producten zijn bereid uit melk waaraan melkvet is
toegevoegd, en het betrokken melkvet bij de vaststelling van de grondslag voor de eventuele
heffing niet is meegeteld, wordt met inachtneming hiervan een hogere hoeveelheid
vastgesteld.
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Paragraaf 4: Vaststelling van hoeveelheden melk en vet en van superheffing bij leveringen
Artikel 7
De koper stelt de in artikel 4 bedoelde hoeveelheden melk en vet vast overeenkomstig het
bepaalde bij en krachtens de Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk
(Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, 25 november 2005, nr. 67), dan wel op grond van een
andere methodiek welke naar het oordeel van de voorzitter voldoende waarborgen biedt voor
een nauwkeurige vaststelling.
Artikel 8
De koper zendt aan de producent die superheffing is verschuldigd, een nota waarop het bedrag
is vermeld dat wordt ingehouden ingevolge artikel 18 van de regeling. Op de nota worden
tevens de gegevens vermeld op basis waarvan het te innen bedrag is berekend.
Paragraaf 5: Indiening van aanvragen en termijnen
Artikel 9
De in artikel 6, derde lid, van de regeling bedoelde melding wordt gedaan op een door het
productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 6, derde lid, van de regeling bedoelde
datum is 16 februari in de betrokken heffingsperiode.
Artikel 10
De in artikel 8, vijfde lid, van de regeling bedoelde datum is 1 december in de betrokken
heffingsperiode.
Artikel 11
1. De in artikel 11, eerste lid, van de regeling bedoelde kennisgeving wordt gedaan op een
door het productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 11, derde lid, van de regeling
bedoelde datum is 15 januari in de betrokken heffingsperiode.
2. Bij het in het eerste lid bedoelde formulier worden documenten gevoegd ten bewijze van de
overdracht alsmede de overeenkomst met betrekking tot de overgang van het quotum.
Artikel 12
De in artikel 14, derde lid juncto artikel 11, eerste lid, van de regeling bedoelde kennisgeving
wordt gedaan op een door het productschap voorgeschreven formulier.
Artikel 13
De in artikel 18, derde lid, van de regeling bedoelde opgave wordt gedaan op een door het
productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 18, derde lid, van de regeling bedoelde
datum is 16 februari in de betrokken heffingsperiode.
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Artikel 14
Het in artikel 21, eerste lid, van de regeling bedoelde verzoek wordt gedaan op een door het
productschap voorgeschreven formulier. De in artikel 21, tweede lid, van de regeling bedoelde
datum is 31 augustus in de betrokken heffingsperiode.
Artikel 15
1. De in artikel 25, derde lid, van de regeling bedoelde verzoeken worden gedaan op een door
het productschap voorgeschreven formulier.
2. De in artikel 25, derde lid, van de regeling bedoelde datum is:
- voor permanente omzetting 1 januari in de betrokken heffingsperiode;
- voor tijdelijke omzetting 16 februari in de betrokken heffingsperiode.
3. De producent kan in de heffingsperiode maximaal 30.000 kg quotum tijdelijk omzetten.
Paragraaf 6: Slotbepalingen
Artikel 16
De Zuivelverordening uitvoering regeling superheffing 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 17
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Artikel 18
Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening uitvoering Regeling superheffing
2008.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
Met deze verordening wordt de Zuivelverordening uitvoering regeling superheffing 2004
ingetrokken en vervangen door een nieuwe verordening: Zuivelverordening uitvoering Regeling
superheffing 2008.
De reden voor de vaststelling van een nieuwe tekst is gelegen in het feit dat voor superheffing
vanaf 1 april 2008 een nieuwe communautaire grondslag geldt. Vanaf deze datum gelden
namelijk de regels zoals neergelegd in Deel II, Titel I, hoofdstuk III, Sectie III, van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten (PbEU L299) en is de oude grondslag - Verordening (EG) nr.
1788/2003 tot vaststelling van een heffing in de sector in de sector melk en zuivelproducten
(PbEU L270) – ingetrokken. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe
communautaire verordening is de ministeriële regeling – Regeling superheffing – ingetrokken
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en vervangen door de Regeling superheffing 2008. In de oude verordening werd verwezen naar
Verordening (EG) nr. 1788/2003 en de oude regeling superheffing.
Materieel is niets gewijzigd aan de superheffingsregels. In deze verordening is van de
gelegenheid gebruik gemaakt één wijziging van administratief-technische aard door te voeren.
Het betreft hier de volgende wijziging van artikel 12.
Artikel 18, derde lid, van de Regeling superheffing 2008 schrijft voor dat de melkveehouder die
aan een andere koper gaat leveren, daarvan opgave aan het productschap doet voor een door het
productschap vast te stellen datum. In artikel 12 van de Zuivelverordening uitvoering regeling
superheffing 2004 is deze datum op 16 januari gesteld.
De overstap naar een andere koper vindt meestal plaats per 1 januari. Voor opgave van de
leveringen aan de oude koper over het eerste gedeelte van de heffingsperiode moet de
melkveehouder wachten op de melkgeldnota van december, die eerst rond 15 januari wordt
toegestuurd. Voorts moet het formulier voor de nieuwe toedeling door alle betrokken partijen
worden ondertekend. In de praktijk levert dit de nodige problemen op. In het nieuwe artikel 12
wordt daarom de datum verschoven naar 16 februari.
Volledigheidshalve is de paragraafsgewijze toelichting, zoals die bij de Zuivelverordening
uitvoering regeling superheffing 2004 is gegeven, hier opgenomen.
Paragraafsgewijze toelichting
Paragraaf 1: Definities
Voor de definities is zo veel mogelijk aangesloten bij de definities in de ministeriële regeling.
De definities in de ministeriële regeling zijn aangepast aan het begrippenkader van de nieuwe
EG-verordeningen.
Paragraaf 2: Verstrekking van gegevens door producent en koper
Deze paragraaf bevat enige nadere administratieve voorschriften voor het verstrekken van
gegevens die op grond van de regeling vereist zijn.
Paragraaf 3: Vaststelling van de gebruikte melk bij rechtstreekse verkoop
Algemeen
Voor de berekening van de eventueel verschuldigde heffing worden de door een producent op
de markt gebrachte zuivelproducten uitgedrukt in een hoeveelheid melk, het melkequivalent.
Omdat in de Raadsverordening “levering” is beperkt tot levering aan een koper van (nietontroomde) melk, hebben voorschriften voor de vaststelling van melkequivalenten alleen
betekenis voor de rechtstreekse verkoop. Het productschap stelt de melkequivalenten vast met
inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de commissieverordening.
Room en boter (artikel 6, eerste lid)
Het melkequivalent van room en boter wordt berekend volgens een in artikel 12, eerste lid,
onder a, respectievelijk onder b, van de commissieverordening voorgeschreven formule.
Overige zuivelproducten
De totale hoeveelheid melk die is gebruikt voor de vervaardiging van de verkochte
zuivelproducten bepalend is voor de vaststelling van het melkequivalent, (artikel 83, tweede lid,
van de raadsverordening). Voor andere zuivelproducten dan room en boter worden de
equivalenties voor de vaststelling van de verwerkte melk door de bevoegde instantie van de
lidstaat vastgesteld; daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met het drogestofgehalte
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en het vetgehalte van de betrokken producten (artikel 12, eerste lid, tweede alinea, van de
commissieverordening).
- Kaas (artikel 6, tweede lid)
Hoofdregel is dat voor de omrekening van kaas naar melk de factor 9,5 wordt gehanteerd. De
factor 9,5 is gebaseerd op een berekende gemiddelde opbrengst van de (volle) boerderijmelk bij
de bereiding van Goudse kaas.
Rekening houdend met het drogestofgehalte en het vetgehalte van de betrokken kaassoort kan
een lagere factor dan 9,5 worden gehanteerd. Dit geldt niet, indien de kaas is bereid uit melk
waaraan vet is onttrokken en het betrokken melkvet niet is meegeteld bij de vaststelling van de
grondslag voor de eventuele heffing.
- Andere zuivelproducten dan (volle) melk, room, boter en kaas (artikel 6, derde tot en met
vijfde lid)
In de praktijk gaat het hier met name om vloeibare zuivelproducten zoals yoghurt, pap, vla,
geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk (magere, halfvolle melk) en om kwark. Hoofdregel is
dat de hoeveelheid melkequivalent wordt berekend met factor 1, respectievelijk met factor 3.
Ook voor deze omrekeningsfactoren is uitgegaan van de verwerkte (volle) melk.
Voor magere zuivelproducten waarvan het afgeroomde melkvet al is meegeteld bij de
vaststelling van de grondslag voor de eventuele heffing, wordt een lagere hoeveelheid
vastgesteld.
Indien het gaat om producten waaraan vet is toegevoegd en dit niet is meegeteld bij de
vaststelling van de grondslag voor de eventuele heffing, wordt een hogere hoeveelheid
vastgesteld.
In deze verordening is geen specifieke bepaling opgenomen voor de vaststelling van de
gebruikte melk voor de overige producten zoals bijvoorbeeld ijs.
Werkelijk gebruikte melk
Indien de producent kan aantonen hoeveel melk in werkelijkheid is gebruikt voor de productie
van de zuivelproducten, kan de bewezen hoeveelheid worden gebruikt in plaats van de forfaitair
berekende hoeveelheid melk (artikel 12, eerste lid, laatste alinea, van de
commissieverordening).
Paragraaf 4: Vaststelling van hoeveelheden melk en vet en van superheffing bij leveringen
Voor een goede uitvoering van de regeling is het nodig dat de kopers de hoeveelheid en het
vetgehalte van de van producenten ontvangen melk op nauwkeurige wijze vaststellen. Daarom
is voor de vaststelling van de hoeveelheid en het vetgehalte van de melk verwezen naar de
voorschriften in een autonome verordening van het productschap. De betrokken bepalingen
staan in Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk.
Paragraaf 5: Indiening van aanvragen en termijnen
De ministeriële regeling schrijft voor dat de producenten aanvragen/meldingen die gevolgen
hebben voor de lopende heffingsperiode vóór een door het productschap te bepalen datum
moeten indienen bij het productschap. Bij de vaststelling van de datum is rekening gehouden
met de tijd die nodig is voor de administratieve beoordeling en verwerking van de aanvragen.
Uitgangspunt is dat tijdig, voor afloop van de heffingsperiode, de quota vastgesteld kunnen
worden op basis waarvan de fabrieken de heffing moeten innen.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Hoofdbedrijfschap Ambachten
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, Ierlandlaan 21 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
5 november 2008.

RECTIFICATIE
Productschap Pluimvee en Eieren
Bij de Ontwerp-Verordening tot wijziging van de Verordening bestemmingsheffingen
pluimveevleessector (PPE) 2009 (2009-I) van het Productschap Pluimvee en Eieren zoals eerder
geplaatst in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie van 19 september 2008, nummer 74 is
abusievelijk een verkeerde bijlage geplaatst. Daarom wordt de ontwerpverordening en de
bijbehorende bijlage opnieuw integraal gepubliceerd.

Ontwerp- Verordening tot wijziging van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE)
2009 (2009-I)
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van …….. tot wijziging van de
Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2009.
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit
Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;

Besluit:

Artikel I
De Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2009 wordt gewijzigd als
volgt:
A
Artikel 3, tweede lid, b. komt te luiden:
b.

voor vleesrassen kippen

€ 0,01645 per eendagskuiken in geval van opfok
moederdieren,
B

Artikel 8 komt te luiden:
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Artikel 8
De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd
over de door hem in het kalenderjaar 2009 opgezette eenden tegen een tarief van € 0,0018 per
opgezette eend.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in
werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE
VERORDENING BESTEMMINGSHEFFINGEN PLUIMVEEVLEESSECTOR (PPE) 2009
(2009-I)

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 12 juni 2008 besloten tot een verhoging van het
maximumtarief voor geplaatste eendagskuikens bestemd om op te fokken tot moederdieren
vleesrassen kippen van € 0,01 per eendagskuiken, zoals dat is goedgekeurd bij steunmaatregel
N 352/2004, naar € 0,025 per eendagskuiken. Dit is noodzakelijk om adequaat te kunnen
reageren op maatregelen, die zich naar verwachting op het gebied van diergezondheidszorg
zullen manifesteren.
De verhoging van het tarief tot boven het maximaal geldende tarief kan niet worden
doorgevoerd zonder het doorlopen van de steunmeldingsprocedure. De verhoging houdt immers
de wijziging in van de goedgekeurde steunmaatregel waar de betrokken heffing voor dient.
Zolang de steunmeldingsprocedure nog niet heeft geleid tot goedkeuring van de verhoging van
het tarief is het noodzakelijk in de moederverordening het huidig geldende maximale tarief toe
te passen.
Tot en met 2008 worden de bestemmingsheffingen pluimveevleessector door eendenhouders
opgebracht op basis van een heffing per 1000 kilogram levend gewicht van eenden die aan een
slachterij worden geleverd.
Ter uitvoering van die heffing zendt het productschap elk kwartaal een opgaveformulier aan de
eendenhouders. De eendenhouders moeten op het formulier vermelden hoeveel kg levend
gewicht aan eenden zij in het betreffende kwartaal aan een pluimveeslachterij hebben geleverd.
Op grond van die opgave verzendt het productschap vervolgens een heffingsnota aan de
betreffende eendenhouder.
Op grond van artikel 5 van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven,
broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 is een pluimveehouder verplicht om bij plaatsing
van pluimvee op zijn bedrijf van deze plaatsing melding te doen aan het productschap.
In overleg met de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties voor eendenhouders is
besloten om vanaf 2009 de bestemmingsheffing op te leggen op grond van de hiervoor
genoemde meldingen. Het verzenden van opgaveformulieren komt daarmee voor zowel het
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productschap als de eendenhouders te vervallen hetgeen een aanzienlijke verlichting is van de
administratieve lasten. De grondslag van de heffing verandert hiermee van kg's levend gewicht
naar aantal geplaatste eenden. Hoewel niet voorzien wordt dat het totaalbedrag aan heffingen
dat door de eendenhouders moet worden opgebracht in 2009 hoger zal zijn dan in 2008,
verandert door de gewijzigde grondslag wel het te heffen bedrag per belaste eenheid. Per saldo
zal een individueel eendenbedrijf in 2009 echter eenzelfde bedrag of nagenoeg eenzelfde bedrag
aan heffingen aan het PPE dienen af te dragen dan in 2008.
De wens tot vereenvoudiging van de grondslag van de heffingen drukkend op de eendenhouders
is aanleiding om tot de wijziging te besluiten. De wijziging kan niet worden doorgevoerd zonder
het doorlopen van de steunmeldingsprocedure. De wijziging houdt immers de wijziging in van
de goedgekeurde steunmaatregelen waar de betrokken heffingen voor dienen.
Zolang de steunmeldingsprocedure nog niet heeft geleid tot goedkeuring van de wijziging van
de heffingsgrondslag is het noodzakelijk in de moederverordening de heffing te baseren op het
aantal kilogrammen afgeleverd levend gewicht.
Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens
in werking te kunnen treden de steunmeldingsprocedure en de goedkeuringsprocedure dient te
doorlopen, waarna publicatie kan plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na
1 januari 2009 kunnen plaatsvinden. Van de betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden
gevraagd dat zij vanaf 1 januari 2009 rekening moeten houden met deze heffingsverordening,
mede gelet op het feit dat het doorlopende heffingen betreft die jaarlijks worden vastgesteld en
over de op te leggen heffingen vroegtijdig is gecommuniceerd.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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BIJLAGE

eenheid heffing

heffings
Kwal / O&O

afzetbevordering

Mg bestrijdinggezondheidszorg

Verdeling van de bestemmingsheffingen over de fondsen:

Nadere verdeling van de heffingen naar fondsen, zoals bedoeld in artikel 11 van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2009

VLEESSECTO grondslag heffing
R

0,00091

€

0,00011

0,00766

0,00019

€

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok-/vermeerderingsplvper stuk 0,00102

0,00521

0,00005

€

per stuk 0,01287

per stuk 0,00024

€

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

€

2, lid 2, sub a
plaatsen eendagskuikens opfok grootmoederdieren

Kippen/Kuikens

2, lid 3, sub a

0,12480

0,01300

0,01030

0,0655

0,00345

per stuk 0,13510

0,02075
per stuk 0,00165

0,00027

0,00057

0,00108

per stuk 0,08625

0,01765

3, lid 2, sub a

houden grootmoederdieren

per stuk 0,01645

5, lid 2, sub a
houden moederdieren

0,00027

per stuk
per kg

0,00008

0,06087

plaatsen eendagskuikens opfok tot moederdieren

5, lid 2, sub b
houden vleeskuikens

houden moederdieren

3, lid 2, sub b

7
geslachte oude kippen en hanen

6, lid 2

10, lid 2, sub a

0,02800

0,00167

per kg

0,00045

0,07045

geslachte vleeskuikens

per stuk 0,00212

0,01783

10, lid 2, sub b

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk 0,08828

0,03775

0,11532

2, lid 3, sub c

Kalkoenen

plaatsen eendagskuikens (groot)moederdieren

0,01591

0,09327

3, lid 2, sub c

per stuk 0,05366

houden vleeskalkoenen

houden moederdieren

per stuk 0,20859

9

0,00003

0,00018

5, lid 2, sub c

geslachte kalkoenen

0,0001

0,00003

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok-/vermeerderingsplvper stuk 0,00028

per kg

2, lid 2, sub b

0,00018

Eenden

0,0001

0,00060

per stuk 0,00028

0,0008

0,0012

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

0,0008

per kg

per stuk 0,00180

2, lid 3, sub b

geslachte tamme eenden

afgeleverde eenden

secretaris

8

10, lid 2, sub d

voorzitter

10, lid 2 sub c

0,00272

per stuk 0,01765

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Aangezien de verordening alvorens
in werking te kunnen treden de steunmeldingsprocedure en de goedkeuringsprocedure dient te
doorlopen, waarna publicatie kan plaatsvinden, zou de inwerkingtreding in de praktijk na
1 januari 2009 kunnen plaatsvinden. Van de betrokken ondernemers kan redelijkerwijs worden
gevraagd dat zij vanaf 1 januari 2009 rekening moeten houden met deze heffingsverordening,
mede gelet op het feit dat het doorlopende heffingen betreft die jaarlijks worden vastgesteld en
over de op te leggen heffingen vroegtijdig is gecommuniceerd.
plaatsen eendagskuikens opfok tot moederdieren

Zolang de steunmeldingsprocedure nog niet heeft geleid tot goedkeuring van de wijziging van
de heffingsgrondslag is het noodzakelijk in de moederverordening de heffing te baseren op het
aantal kilogrammen afgeleverd levend gewicht.
4, lid 2

De wens tot vereenvoudiging van de grondslag van de heffingen drukkend op de eendenhouders
is aanleiding om tot de wijziging te besluiten. De wijziging kan niet worden doorgevoerd zonder
het doorlopen van de steunmeldingsprocedure. De wijziging houdt immers de wijziging in van
de goedgekeurde steunmaatregelen waar de betrokken heffingen voor dienen.

2009 Bijlage tarieven wijz hefverordening pluimveevleessector ppe.pdf

Zoetermeer,
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Sector / artikel

productschap als de eendenhouders te vervallen hetgeen een aanzienlijke verlichting is van de
administratieve lasten. De grondslag van de heffing verandert hiermee van kg's levend gewicht
naar aantal geplaatste eenden. Hoewel niet voorzien wordt dat het totaalbedrag aan heffingen
dat door de eendenhouders moet worden opgebracht in 2009 hoger zal zijn dan in 2008,
verandert door de gewijzigde grondslag wel het te heffen bedrag per belaste eenheid. Per saldo
zal een individueel eendenbedrijf in 2009 echter eenzelfde bedrag of nagenoeg eenzelfde bedrag
aan heffingen aan het PPE dienen af te dragen dan in 2008.

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
Productschap Vee en Vlees
PVV 31

Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2008
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2007, houdende de vaststelling van
een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleesindustrie voor het jaar 2008 (Verordening
bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2008).
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen
heffingen (PVV) 2005 en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2008 en verstaat voorts
onder:
a.

werknemer

b.

f.t.e.

c.

fonds sociale
aangelegenheden
o en o fonds

d.

: eenieder die werkzaam is in een onderneming in de vleesindustrie,
waaronder begrepen
- eenieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk
Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de onderneming in
stand houdt;
- alsmede eenieder die als zelfstandige zonder personeel of als
uitzendkracht of inleenkracht werkzaam is in de onderneming;
: fulltime-equivalent van de werknemer waarbij de fulltime-equivalent
gemiddeld 36 uur per week bedraagt;
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds sociale
aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2003;
: fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening
o en o fonds vleesindustrie (PVV) 2003.

Artikel 2
1.

De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleesindustrie wordt uitgeoefend is voor het
kalenderjaar 2008 op basis van het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in f.t.e., dat in 2007
in de onderneming werkzaam was een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede
lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming.
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2.

De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 20,49 per f.t.e., waarvan
€ 10,81 voor het fonds sociale aangelegenheden is bestemd en € 9,68 voor het o en o fonds is
bestemd.

3.

De ondernemer die na 1 januari 2008 heeft aangevangen een onderneming te drijven als bedoeld
in het eerste lid, is een heffing verschuldigd overeenkomstig het tweede lid gebaseerd op 4 f.t.e.

4.

De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in
2007, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 3
1.

Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het
derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het
totaal aan heffingen verschuldigde bedrag voor de vleesindustrie voor het kalenderjaar 2008.

2.

De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende
ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van
hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing voor de vleesindustrie, op grond van de
heffingsverordeningen over datzelfde betrokken kalenderjaar.

3.

De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met
inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de
Sociaal-Economische Raad.

Artikel 4
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene
bepalingen heffingen (PVV) 2005.
Artikel 5
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie
(PVV) 2008.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 januari 2008, dan treedt zij in
werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.

Zoetermeer, 31 oktober 2007
J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
6 december 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 4 september 2008,
nr. TRCJZ/2007/3534.
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TOELICHTING BIJ DE VERORDENING BESTEMMINGSHEFFINGEN VLEESINDUSTRIE (PVV)
2008
Algemeen
In deze verordening worden de bestemmingsheffingen vleesindustrie (het o en o fonds en het fonds
sociale aangelegenheden betreffende) vastgesteld. De Verordening algemene bepalingen heffingen
(PVV) 2005 regelt de algemene zaken ten aanzien van vaststelling, oplegging en inning van de
heffingen.
Doelstelling, neveneffecten en algemeen/sectoraal belang activiteiten
De in het kader van onderhavige heffingsverordening op te leggen heffingen in de vleesindustrie worden
aangewend ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling en sociale aangelegenheden.
O en o fonds
Doelstelling van deze functie is het versterken van concurrentiepositie van de gehele keten door middel
van financiering van collectief onderzoek, zonder dat sprake is van concurrentievervalsing. Met de
ontwikkelingen in productiewijzen, stromen van producten uit de hele wereld, kennisontwikkeling van
nieuwe dan wel opkomende gevaren, is het belangrijk om dit te signaleren en methoden van beheersen
dan wel eliminatie te verkrijgen. Daarmee kan het Nederlandse bedrijfsleven rondom de vee- en
vleesproductie de veiligheid en kwaliteit van producten voor buitenlandse markten en de Nederlandse
consument in stand houden, dan wel vergroten. Aandachtsgebieden ter verwezenlijking van de genoemde
doelstellingen in de vleesindustrie zijn onder meer technisch vleesonderzoek en microbiologische
kwaliteit van vleeswaren, automatisering en technologie van vleeswaren en de verwerking ten behoeve
van de traceerbaarheid en integrale kwaliteitszorg. Verder wordt aandacht besteed aan onderzoek naar
vlees in relatie tot humane voeding. Tenslotte worden er projecten gefinancierd op het gebied van
kennisoverdracht.
Fonds sociale aangelegenheden
De kosten inzake het sociale fonds liggen op het terrein van arbeid. Hier zijn belangrijke knelpunten te
signaleren welke dienen te worden verbeterd. Het imago van de sector leidt tot een lage instroom van
nieuwe werknemers. Arbeidsomstandigheden dienen aantrekkelijker gemaakt te worden. Daarnaast
vraagt de toenemende flexibilisering van arbeid met de daaraan verbonden sociale algemene
maatschappelijke consequenties om regulering. Gestreefd wordt naar goede arbeidsomstandigheden en
het leggen van een structurele basis voor een hoogwaardige werkgelegenheid in de sector.
Aandachtsgebieden ter verwezenlijking van de genoemde doelstellingen zijn onder meer;
Arbeidsmarktbeleid
Om werknemers te behouden voor de sector moet een leeftijdsbewust personeelsbeleid
•
worden gevoerd zodat werken aantrekkelijk blijft voor elke leeftijdscategorie.
De uitvoering van een communicatieplan dat de sector heeft laten ontwikkelen om de
•
vleessector als werkgever aantrekkelijker te maken op de arbeidsmarkt.
Arbeidsomstandigheden
Onderzoek naar oplossingen ter voorkoming van mogelijke gezondheidsschade van
•
werknemers als gevolg van onder meer de belasting van het bewegingsapparaat, het
werken met endotoxinen en werkdruk en dergelijke.
Onderzoek en registratie
Sociale partners hebben behoefte aan meer inzicht in de arbeidsvoorwaarden,
•
arbeidsmarkt, scholingsniveau en arbeidsomstandigheden bij de belangrijkste
varkensvleesproducenten.
Nadere uitwerking van werkgelegenheidsregistratie om het beleid ten aanzien van de
•
diverse facetten van arbeid te ondersteunen.
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Vakbond en PBO
Dit betreft een project (in samenwerking met andere productschappen) dat erop gericht
•
is om implementatie van het ontwikkelde beleid ten behoeve van alle werknemers in de
sector te ondersteunen. Afgezien van de ‘rechtstreekse input’ van werknemers uit de
sector, hebben de vakbonden een intermediaire functie ter zake van de wensen van
werknemers met betrekking tot de productschapsactiviteiten.
Noodzaak publieke regelgeving, afweging t.o.v. private alternatieven, uitvoerings- en
handhavingsaspecten
Gezien het collectieve belang van de gehele branche, waarbij het voor individuele bedrijven niet
mogelijk is de investeringen te doen die zijn gemoeid met grote projecten op genoemde terreinen, is
gekozen voor een collectieve publieke aanpak. Via publiekrechtelijke regelgeving is het mogelijk om
voor alle bedrijven een gelijke last op te leggen en kunnen schaaleffecten en efficiencyvoordelen behaald
worden die individueel niet te realiseren zijn.
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel voor
rekening van het productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Onderbouwing structuur en werking naar de bedrijfsgenoten
Ondernemingen in de vleesindustrie die ingevolge het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees
onder de werkingssfeer van het productschap vallen, zijn slachterijen, uitsnijderijen en voorverpakkers.
Voor de vleesbedrijven met een industriële productstructuur is de Commissie Vleesindustrie opgericht,
die verantwoordelijk is voor de aangelegenheden die deze ondernemingen betreffen. Het zijn deze
bedrijven die heffingsplichtig zijn.
Omdat de omvang van het personeelsbestand en de afzetstructuur van de onderneming de bepalende
factoren zijn bij de vraag of een onderneming een industriële productiestructuur bezit, is besloten het
onderscheid te baseren op het aantal werknemers, uitgedrukt in f.t.e., dat direct of indirect is betrokken
bij de vleesproductie. De ondernemer bij wie in 2007 gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in
f.t.e., werkzaam waren, is niet heffingsplichtig. Bij de vaststelling van het aantal f.t.e. worden
medewerkers die worden ingezet bij de detailhandelsverkoop niet meegerekend. Personeel in de
overhead, zoals directie en administratie, worden meegerekend naar rato van het gemiddelde aantal
werknemers in f.t.e. dat in het betreffende jaar direct bij de vleesproductie betrokken was.
Om te verduidelijken dat het bij het vaststellen van het gemiddelde aantal werknemers niet uitsluitend
dient te gaan om werknemers die een arbeidsovereenkomst met de onderneming hebben in de zin van het
Burgerlijk Wetboek, maar ook om diegenen die als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht of
als inleenkracht werkzaam zijn in die onderneming, is het begrip "werknemer" gedefinieerd.
Nu gekozen is voor een heffingsgrondslag op basis van gegevens uit een voorgaand jaar, dient tevens een
heffing geformuleerd te worden voor startende ondernemingen, die immers niet over historische
gegevens beschikken. Analoog aan de systematiek bij de huishoudelijke heffing wordt deze bedrijven,
ongeacht de grootte, een heffing opgelegd die gelijk is aan die voor de kleinste heffingsplichtige
bedrijven. In onderhavig geval is dat € 81,96 (waarvan
€ 38,72 voor het o en o fonds en € 43,24 voor het fonds sociale aangelegenheden), zijnde de heffing over
vier f.t.e., het kleinste personeelsbestand dat te verwachten is bij bedrijven die onder deze verordening
vallen.
Schilthuisaftrek
Op grond van artikel 126, zesde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie kan aan leden dan wel indirecte
leden van een ondernemersorganisatie, zoals aangewezen in het Besluit aanwijzing
ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2008, een aftrek van 50%
van het bedrag dat zij aan contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie hebben betaald worden
toegestaan tot maximaal de helft van het totaal verschuldigde bedrag aan heffing(en) in de vleesindustrie.

Vbbo 2008, nr. 80

50

De becijfering van de opbrengst (netto, contributieaftrek) en vindplaats in de begroting
Bestemming
- o en o fonds vleesindustrie
- fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie
totaal heffingen vleesindustrie
(zie pagina 56 van de begroting)

Opbrengst
105.000
116.000
221.000

Steunmelding
De bestemmingsheffingen die op grond van onderhavige verordening geheven worden behoren
ingevolge het EG-recht tot één van de categorieën steunmaatregelen van artikel 87, tweede lid, van het
EG-verdrag. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft de financiering op grond van artikel
87, derde lid, van het EG-verdrag goedgekeurd. De meest recente goedkeuringen zijn bekend onder
steunnummer N155/2004 en N211/2004.
Zoetermeer, 31 oktober 2007
J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M. Jongerius
Secretaris
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