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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 Tuinbouw
Ontwerp- Intrekking Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van
. inhoudende de intrekking
van de geldende verordening per 1 januari 2010 (intrekking Verordening PT
kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 14 tot en met 18 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 24 februari 2009;
Artikel I
De Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003 wordt vanaf 1 januari 2010 niet
meer toegepast.
Artikel II
Deze verordening wordt aangehaald als Intrekking Verordening PT kwaliteitsvoorschriften
appelmoes 2003 en treedt in werking op 1 januari 2010.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Toelichting
De Appelmoesverordening is alleen van toepassing op in Nederland gefabriceerde appelmoes.
Appelmoes uit andere lidstaten of derde landen kan ongehinderd op de Nederlandse markt
worden verhandeld. Appelmoes, gefabriceerd in Nederland maar bestemd voor uitvoer hoeft
niet aan de kwaliteitsvoorschriften van de verordening te voldoen.
De Nederlandse markt van appelmoes is veranderd; het aantal Nederlandse fabrikanten is
afgenomen, het aanbod van producten gemaakt door buitenlandse fabrikanten is toegenomen en
er zijn nieuwe producten geïntroduceerd.
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De Nederlandse fabrikanten kunnen zonder de appelmoesverordening beter inspelen op de eisen
vanuit de markt en er ontstaat meer ruimte voor innovatie en productdifferentiatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Tegen een besluit tot goedkeuring van een begroting of een herziene begroting van een
bedrijfslichaam kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdproductschap Akkerbouw
HPA 1

Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 13 november 2008, houdende regels
met betrekking tot de communautaire steunverlening voor de verwerking van vezelvlas en
vezelhennep en de invoer van hennep en hennepzaad (Verordening HPA vezelvlas en
vezelhennep 2008 )
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 23 van de Landbouwwet, artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, artikel 3:13 van de Algemene douaneregeling, de artikelen 96, 97
en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 16, derde lid, van het Instellingsbesluit
Akkerbouwproductschappen en Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober
2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ( Integrale-GMO-verordening ) (PbEG L 299);
Gehoord het Productschap Akkerbouw alsmede de Commissie Vlas van dat productschap;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a.
b.

hoofdproductschap
raadsverordening

:
:

c.

commissieverordening

:

d.

EG-verordeningen

:

Hoofdproductschap Akkerbouw:
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad
van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten
en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ( Integrale-GMOverordening );
Verordening (EG) nr. 507/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG)
nr. 1673/2000 van de Raad houdende een
gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector vezelvlas en -hennep;
de raadsverordening, de commissieverordening
en de ter uitvoering daarvan vastgestelde
verordeningen van de Raad en de Commissie,
alsmede Verordening (EG) nr. 376/2008 van de
Commissie van 23 april 2008 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen
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e.

verwerker

:

f.

gelijkgestelde teler

:

g.

vezels

:

h.

vezelvlas

:

i.

vezelhennep

:

j.

verzamelaanvraag

:

k.

steunaanvraag

:

l.

koopcontract

:

m.

loonverwerkingscontract

:

n.

verwerkingsverbintenis

:

o.

verwerkstaat

:

p.

verkoopseizoen

:

q.

relatienummer

:

r.

importeur

:

s.

erkende importeur

:

inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en
voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten;
de eerste verwerker van vezelvlas onderscheidenlijk vezelhennep, bedoeld in artikel 91, tweede lid van de raadsverordening, die is erkend
ingevolge artikel 3 van de commissieverordening alsmede de landbouwer, bedoeld in
artikel 91, eerste lid, laatste alinea van de
raadsverordening, die zich ertoe verbindt
vezelvlas onderscheidenlijk vezelhennep voor
eigen rekening en risico te verwerken en die is
erkend ingevolge voornoemd artikel 3;
de met een verwerker gelijkgestelde teler bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de commissieverordening;
vezels bedoeld in artikel 2, de onderdelen b, c en
d, van de commissieverordening;
vlas bedoeld in deel VIII van bijlage I bij artikel
1, eerste lid, van de raadsverordening;
hennep bedoeld in deel VIII van bijlage I bij
artikel 1, eerste lid, van de raadsverordening;
formulier, bedoeld in artikel 55 van de Regeling
GLB-inkomenssteun 2006;
aanvraag bedoeld in artikel 9 van de commissieverordening;
aankoop-verkoopcontract bedoeld in artikel 5
van de commissieverordening;
contract voor loonverwerking bedoeld in artikel
5 van de commissieverordening;
verbintenis bedoeld in artikel 5 van de commissieverordening;
overzicht bedoeld in artikel 6, tweede lid van de
commissieverordening;
de periode bedoeld in artikel 1, tweede lid, van
de commissieverordening;
relatienummer dat de Dienst Regelingen van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de landbouwer heeft toegekend;
de importeur van de uit derde landen afkomstige
producten bedoeld in artikel 157,eerste lid, van
de raadsverordening;
de importeur van niet voor inzaai bestemd hennepzaad, die is erkend ingevolge artikel 157,
eerste lid, onderdeel c, van de raadsverordening.

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

Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen
bepaalde, stelt het hoofdproductschap jaarlijks, overeenkomstig de artikelen 92 en 94 bis
van de raadsverordening, op aanvraag een subsidie, en in voorkomend geval een
aanvullende subsidie, vast voor:
verwerkers: voor het tot vezels verwerken van vezelvlas en vezelhennep, afkomstig
van in Nederland gelegen percelen;
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gelijkgestelde telers: voor het in de handel brengen van de in het eerste gedachtestreepje bedoelde vezels, welke zijn verkregen van de verwerker, met wie hij een
loonverwerkingscontract heeft gesloten.

2.

Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen
bepaalde stelt het hoofdproductschap voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met
2008/2009 jaarlijks op aanvraag een subsidie vast voor de productie van korte vlasvezels
en hennepvezels, bedoeld in artikel 92, eerste lid, onderdeel b, van de raadsverordening.
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de verwerker onderscheidenlijk de
gelijkgestelde teler in de steunaanvraag opgeven welk percentage aan onzuiverheden en
scheven hij voor het betreffende verkoopseizoen in acht zal nemen. Dit percentage moet
voor korte vlasvezels liggen tussen 7,5 en 15 en voor hennepvezels tussen 7,5 en 25.

3.

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

Artikel 3
1.

De erkenning als verwerker bedoeld in artikel 3 van de commissieverordening wordt bij
het hoofdproductschap aangevraagd door middel van een bij het hoofdproductschap te
verkrijgen formulier. De erkenning wordt door het hoofdproductschap verleend en kan
worden ingetrokken overeenkomstig het bepaalde in de EG-verordeningen.

2.

De erkenning als importeur bedoeld in artikel17, tweede lid, van de commissieverordening, wordt bij het hoofdproductschap aangevraagd door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier. De erkenning wordt door het hoofdproductschap
verleend nadat is geverifieerd dat aan alle in het derde lid gestelde voorwaarden is voldaan.

3.

a.

b.

4.

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

De erkende importeur is verplicht:
a.
volledig en naar waarheid een voorraadboekhouding te voeren waarin worden opgenomen de aangevoerde partijen, de be- of verwerkte partijen en de afgeleverde partijen;
b.
binnen 3 maanden na de in artikel 17, tweede lid, tweede alinea van de commissieverordening genoemde termijn van 12 maanden, verklaringen te overleggen
waaruit blijkt dat de ingevoerde partijen, waarvoor een certificaat, bedoeld in artikel
17, eerste lid, van de commissieverordening, is afgegeven, voldoen aan de
voorwaarden, bedoeld in voornoemd artikel 17, tweede lid, tweede alinea;
c.
de onder a. bedoelde voorraadboekhouding en overige bewijsstukken over te leggen
aan de met controle en/of uitvoering van deze verordening belaste instanties, indien
deze zulks verzoeken;
d.
alle op de voorraadboekhouding onderscheidenlijk administratie betrekking hebbende bescheiden gedurende een periode van ten minste 5 jaar in chronologische
volgorde te bewaren.
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5.

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

6.

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

7.

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

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

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

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

3.

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

4.

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

Artikel 7
1.

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

2.

Het hoofdproductschap verdeelt de in onderdeel A.II. van bijlage XI bij artikel 94 van de
raadsverordening aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van
5.550 ton over de korte vlasvezels en de hennepvezels jaarlijks bij bestuursbesluit.

3.

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

4.

Indien het hoofdproductschap besluit tot toepassing van artikel 94, derde lid, van de
raadsverordening, worden de voor het betreffende verkoopseizoen over te dragen
hoeveelheden vastgesteld bij bestuursbesluit.

Artikel 8
1.

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

2.

De in het eerste lid bedoelde zekerheid wordt gesteld hetzij in de vorm van een bedrag in
Euro, hetzij in de vorm van een door het hoofdproductschap aanvaarde garantie van een
kredietinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, hetzij
van een der kredietinstellingen welke door de Minister van Financiën is toegelaten dan
wel van een der kredietinstellingen die ingevolge artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG een
vergunning heeft verkregen alsmede instellingen die door het hoofdproductschap als
zodanig worden aanvaard.
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3.

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

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

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

2.

In afwijking van het bepaalde in deze verordening is het de verwerker onderscheidenlijk
gelijkgestelde teler onderscheidenlijk (erkende) importeur toegestaan om in plaats van de
bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulieren gebruik te maken van eigen
formulieren, mits deze vooraf zijn goedgekeurd door het hoofdproductschap.

Artikel 12
De bestuursbesluiten, bedoeld in artikel 7, tweede en vierde lid, worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treden daags na publicatie in werking, tenzij het
desbetreffende besluit anders bepaalt.
Artikel 13
1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

2.

De Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006 wordt ingetrokken op de dag na
publicatie van onderhavige verordening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie; zij
blijft echter van toepassing op steunaanvragen, die zijn ingediend voor 1 juli 2008.

3.

Verwijzingen naar de in het tweede lid bedoelde verordening moeten worden beschouwd
als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
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Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008.
Den Haag, 13 november 2008
Th. A.M. MEIJER
voorzitter
P. HIJMA
secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van
21 januari 2009, nr. TRCJZ/2008/3490.

TOELICHTING
In het kader van het streven van de Europese Gemeenschap naar vereenvoudiging van de
regelgeving met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn alle 21 marktordeningen ondergebracht in één verordening, namelijk Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en
specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ( Integrale-GMO-verordening ). De
Integrale-GMO-verordening geldt met ingang van het verkoopseizoen 2008 eveneens voor de
sector vezelvlas en -hennep.
Ook heeft de Europese Commissie met Verordening (EG) nr. 507/2008 van 6 juni 2008 nieuwe
uitvoeringsbepalingen vastgesteld die 20 dagen na de publicatiedatum van 7 juni 2008 in werking
zijn getreden. Omdat op het moment van deze inwerkingtreding de Integrale-GMO-verordening
nog niet van toepassing was, wordt in Verordening (EG) nr. 507/2008 nog verwezen naar de
eerdere, met de Integrale-GMO-verordening ingetrokken, Raadsverordening (EG) 1673/2000. Met
de overgangsbepaling van artikel 201, derde lid, van de Integrale-GMO-verordening is echter
voorzien in het voortduren van de rechtsgeldigheid van op de basis van de ingetrokken
verordeningen vastgestelde communautaire regelgeving.
Verder heeft de Raad de mogelijkheid van subsidie voor de productie van korte vlasvezels en
hennepvezels wederom verlengd en wel tot en met het verkoopseizoen 2008/2009.
Voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2008/2009 zijn door de Raad voor o.a. de
lidstaat Nederland Gegarandeerde Nationale Hoeveelheden vastgesteld voor lange vlasvezels
enerzijds en voor korte vlasvezels en hennepvezels anderzijds, waarbij het mogelijk is
hoeveelheden van het ene quotum naar het andere over te hevelen. Het blijft tot en met het
verkoopseizoen 2008/2009 mogelijk aan de eerste verwerker van vezelvlas een aanvullende
steun te verlenen.
Daarnaast is de mogelijkheid voor de lidstaten om voor korte vlasvezels en hennepvezels ruimere percentages aan onzuiverheden en scheven te hanteren, verlengd tot en met het verkoopseizoen 2008/2009. Gebleken is dat hieraan binnen het betrokken bedrijfsleven nog steeds
behoefte bestaat.
Ook is de geldigheidsduur van het voor de invoer van hennep voorgeschreven certificaat conform
de geldende communautaire wetgeving gewijzigd van het einde van het kwartaal na het kwartaal
van afgifte in het einde van de zesde maand na de maand van afgifte.
Tot slot behoeft de verordening aanpassing in verband met inmiddels gewijzigde regelingen.
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Op grond van het voorgaande is besloten een nieuwe verordening vast te stellen.
Den Haag, 13 november 2008
Th. A.M. MEIJER
voorzitter
P. HIJMA
secretaris

HPA 2

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2008/2009
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op artikel 7, tweede en vierde
lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008, gehoord het Productschap
Akkerbouw alsmede de Commissie Vlas van dat productschap, op 13 november 2008 het
volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
Verordening

:

Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2008.

Artikel 2
De aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton korte
vlasvezels en hennepvezels wordt overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Verordening
voor het seizoen 2008/2009 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:
a.
voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,89 ton
b.
voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 2,50 ton.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen
2008/2009.
Den Haag, 13 november 2008
Th.A.M. MEIJER
voorzitter
P. HIJMA
secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van
21 januari 2009, nr. TRCJZ/2008/3491.
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TOELICHTING
Voor Nederland is in Verordening (EG) nr. 1673/2000 een zgn. Gegarandeerde Nationale
Hoeveelheid (GNH) vastgesteld van 5.550 ton korte vlasvezels en hennepvezels en 4.800 lange
vlasvezels. Deze hoeveelheden worden toegewezen aan de verwerkers onderscheidenlijk
gelijkgestelde telers op basis van de eerder door hen verstrekte gegevens inzake de
oppervlakten, waarop vlas en hennep werden geteeld.
Indien de ingezaaide oppervlakten van vlas en hennep, de ramingen van de hoeveelheden vlas
en hennep die werden binnengehaald, en de kwaliteit hiervan, daartoe aanleiding geven, heeft
het hoofdproductschap de mogelijkheid om na overleg met het bedrijfsleven te besluiten om een
deel van de GNH voor korte vlasvezels en hennepvezels over te hevelen naar de GNH voor
lange vlasvezels of omgekeerd. Het hoofdproductschap heeft voor het seizoen 2008/2009 geen
aanleiding gezien om hiertoe over te gaan. Dat betekent dat de GNH voor de lange vlasvezels
wordt gedeeld door het aantal ha s vlas waarvoor verwerkingssteun is aangevraagd, te weten
2.572 ha. Dit resulteert in een hoeveelheid van 1,86 ton lange vlasvezels per ha.
Na raadpleging van het betrokken bedrijfsleven en rekening houdend met de geoogste
oppervlakten vlas en hennep en de raming van de opbrengst en de kwaliteit heeft het
hoofdproductschap besloten om de GNH van 5.550 ton voor de korte vlasvezels en de hennepvezels als volgt te verdelen: voor korte vlasvezels 1,89 ton per hectare en voor hennepvezels
2,50 ton per hectare.
Den Haag, 13 november 2008
Th.A.M. MEIJER
voorzitter
P. HIJMA
secretaris

Productschap Akkerbouw
PA 10

Heffingsverordening PA fonds structuurversterking bakkerij jaar 2009

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 13 november 2008, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de structuurversterking van de bakkerij (Heffingsverordening PA fonds structuurversterking bakkerij 2009).
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en de artikelen 8 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Brood en Banket;
Besluit:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
productschap
secretaris

:
:

Productschap Akkerbouw;
secretaris van het productschap;
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ondernemer

:

meel en/of bloem
van granen
brood

banket

bakkerijproducten
commissie

natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
: alle producten geheel of gedeeltelijk bereid uit
granen ongeacht de naam, welke kunnen worden gebruikt bij
het bereiden van bakkerijproducten;
: de eetwaar bedoeld in artikel 1, lid d van het Warenwetbesluit
Meel en Brood, al dan niet aangevuld met andere ingrediënten, alsmede deze eetwaar in ongebakken of voorgebakken
staat;
: gebak toebereid met slagroom, banketbakkersroom of een
dergelijke grondstof dan wel met vers of gesteriliseerd fruit,
alsmede ander gebak, koekjes, ragoutwerk, consumptie-ijs
chocolade- of suikerwerkartikelen;
: geheel of gedeeltelijk gebakken dan wel ongebakken producten gedefinieerd onder brood en banket;
: de in artikel 10 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen bedoelde Commissie Brood en Banket.
§ 2 Heffingen

Artikel 2

Heffing bij bereiders van meel en/of bloem van granen

1. Degene, die een onderneming drijft, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid,
is verplicht aan het productschap periodiek een heffing te betalen van
 ¼SHUNLORJUDPPHHOHQRIEORHPYDQJUDQHn, welke hij in Nederland heeft afgeleverd of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordt
bereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2. Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend.
3. De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.

Artikel 3

Heffing bij bloemverwerkende industrie

1. Degene, die een onderneming drijft, welke naar het oordeel van het productschap behoort tot de bloemverwerkende industrie, is verplicht aan het productschap periodiek
HHQKHIILQJWHEHWDOHQYDQ¼SHUNLORJUDPmeel en/of bloem van granen, welke
hij in Nederland heeft afgeleverd, of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren
tot de bloemverwerkende industrie;
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram, bestemd voor huishoudelijk
gebruik.
2. Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend.
3. De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.
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Artikel 4

Heffing/restitutie bij handelaren in meel en/of bloem van granen

1. Degene, die een onderneming drijft, welke handel drijft in meel en/of bloem van granen,
is verplicht aan het productschap periodiek een hefILQJWHEHWDOHQYDQ¼SHUNL
logram meel en/of bloem van granen, waarover noch de in artikel 2 noch de in artikel 3
bedoelde heffing is betaald en welke hij in Nederland heeft afgeleverd, of heeft doen afleveren:
a. aan andere bedrijven dan die, waarin meel en/of bloem van granen wordt bereid;
b. aan andere bedrijven dan die, welke naar het oordeel van het productschap behoren
tot de bloemverwerkende industrie;
c. anders dan in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram, bestemd voor huishoudelijk
gebruik.
2. Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend.
3. De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt aan de afnemers doorberekend.
4. Aan hem, die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft en die meel en/of bloem
van granen heeft afgenomen tegen een prijs, waarin de in artikel 2, 3 of in het eerste lid
omschreven heffing is opgenomen, wordt op zijn verzoek deze heffing geheel of gedeeltelijk door het productschap terugbetaald, indien het terug te betalen bedrag ten
PLQVWH¼EHGUDDJWHQYRRU]RYHUWHQJHQRHJHQYan het productschap is aangetoond:
a. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd buiten Nederland;
b. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd aan bedrijven, waarin meel
en/of bloem van granen wordt bereid;
c. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd aan bedrijven, welke naar het
oordeel van het productschap behoren tot de bloemverwerkende industrie;
d. dat hij meel en/of bloem van granen in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram
heeft afgeleverd voor huishoudelijk gebruik.
5.

Het in het vierde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een
door de externe accountant afgegeven verklaring ter zake te worden overgelegd. De
Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.

Artikel 5

Heffing/restitutie bij bakkerij

1. Degene, die een onderneming drijft, waarin bakkerijproducten worden bereid is verplicht aan het productschap een heffing te betalen YDQ¼SHUNLORJUDPPHHO
en/of bloem van granen over die hoeveelheden aan hem geleverd(e) meel en/of bloem
van granen, waarover geen der in de artikelen 2, 3 of 4 bedoelde heffingen zijn betaald.
2. Ter vaststelling van het juiste heffingsbedrag moet een bij het productschap te verkrijgen speciaal daarvoor bestemde afrekeningstaat worden ingediend.
3. Aan hem, die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft, en die meel en/of bloem
van granen heeft afgenomen tegen een prijs, waarin de in het artikel 2, 3 of 4 genoemde heffing is opgenomen dan wel de in het eerste lid bedoelde heffing heeft betaald,
wordt op zijn verzoek deze heffing terugbetaald, indien het terug te betalen bedrag
WHQPLQVWH¼EHGUDDJWHQYRRU]RYHUWHQJHQRHJHn van het productschap is aangetoond:
a. dat hij meel en/of bloem van granen heeft afgeleverd buiten Nederland;
b. dat hij meel en/of bloem van granen heeft verwerkt in bakkerijproducten, welke zijn
afgeleverd buiten Nederland;
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c. dat hij meel en/of bloem van granen in verpakkingen van ten hoogste 5 kilogram
heeft afgeleverd voor huishoudelijk gebruik.
4. Het in het derde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een
door een externe accountant afgegeven verklaring te worden overgelegd.
5. Degene die een in het eerste lid bedoelde onderneming drijft, waarin meel en/of bloem
van granen wordt verwerkt tot bakkerijproducten niet zijnde brood, kan verzoeken om
restitutie van de heffing voor het aandeel van het meel en/of bloem van granen dat is
verwerkt tot bakkerijproducten niet zijnde brood, indien aan de voorwaarde is voldaan,
dat op jaarbasis bezien ten minste 250 ton meel en/of bloem van granen tot bakkerijproducten niet zijnde brood wordt verwerkt.
6.

Het in het vijfde lid bedoelde verzoek moet worden gedaan met een bij het productschap te verkrijgen formulier. Wanneer de secretaris dat nodig acht, dient tevens een
door een externe accountant afgegeven verklaring ter zake te worden overgelegd. De
Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.

Artikel 6
De in de artikelen 2 tot en met 5 bedoelde heffingen zijn bestemd voor het Fonds structuurversterking bakkerij.

§ 3 Ambtshalve heffing
Artikel 7
1.

Indien de heffingsplichtige de gegevens, bedoeld in de artikelen 2,3, 4 of 5, waarbij de
Verordening PA algemene bepalingen 2008 van toepassing is, niet, niet tijdig of naar het
oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens
het bestuur de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

2.

Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in
het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde
heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte
gegevens.

3.

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

§ 4 Betaling van de heffing
Artikel 8
1. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op
de eenentwintigste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in
rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris van het productschap zulks verlangt,
voor een door deze te bepalen datum.
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2.

Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.

Artikel 9
1.

Het productschap kan besluiten nota's van minderGDQ¼VDPHQWHYRHJHQWRWYHU
zamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.

2.

Indien een bedrijf twee opeenvolgende jaren mindHUGDQ¼DDQKHIILQJYHUVFKXO
digd is, blijft de registratieplicht bestaan, maar wordt het vrijgesteld van de verplichting
tot periodieke opgave en betaling van de heffing.

Artikel 10
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in
rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te
zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie.
Artikel 11
1. Indien een of meerdere afnemers van de in de artikelen 2, 3 en 4 bedoelde ondernemingen
weigeren de heffing te betalen dienen deze ondernemingen op hun afrekeningstaten de
volgende gegevens te vermelden:
- de naam, adres en vestigingsplaats van de desbetreffende afnemer(s)
- de in de perioden waarop de afrekeningstaten betrekking hebben aan de desbetreffende
afnemer(s) afgeleverde hoeveelheden meel en/of bloem van granen.
2. In de in het eerste lid bedoelde situatie wordt de heffing rechtstreeks door het productschap bij de desbetreffende afnemers in rekening gebracht.
Artikel 12
Van de verplichting tot betaling van de heffing als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 kan namens het bestuur door de voorzitter bij besluit vrijstelling worden verleend.

§ 6 Slotbepalingen
Artikel 13
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, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009, met uitzondering van de toepassing van de Verordening PA algemene bepalingen 2008.
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Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA structuurversterking bakkerij jaar
2009.
Den Haag, 13 november 2008
Th.A.M. MEIJER
voorzitter
M. ELEMA
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
18 december 2008 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede
namens de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken bij
beschikking van 4 februari 2009, nr. TRCJZ/2008/3503.

TOELICHTING
Doelstelling van de heffing
Met deze verordening wordt de heffing ten behoeve van het Fonds Structuurversterking
Bakkerij voor 2009 vastgesteld. Vanuit dit fonds worden structuurmaatregelen gefinancierd
die de sector van belang acht en in beginsel gelden voor de periode 2005 tot en met 2009.
In voorgaande jaren waren zowel de heffing als het instellen van het fonds in één
verordening opgenomen. Om de zaken te verduidelijken zijn de bepalingen omtrent de
heffing in onderhavige verordening opgenomen en wordt het fonds bij aparte verordening
ingesteld.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het productschap is als publiekrechtelijke organisatie onder meer ingesteld voor de gehele
bakkerijsector. De structuurmaatregelen in de bakkerijsector worden publiekrechtelijk
gefinancierd en gecoördineerd, omdat op deze wijze alle belanghebbenden in gelijke mate
bijdragen aan de versterking van de structuur van een branche die in een eerste levensbehoefte voorziet. Zo wordt tevens voorkomen dat bedrijven wel profiteren van de activiteiten, maar daaraan niet meebetalen.
De afweging van private alternatieven
Omdat de brancheorganisaties niet ieder voor zich de ten behoeve van de versterking van
de structuur van de gehele bakkerijsector noodzakelijke activiteiten kunnen aanpakken, is
op verzoek van de brancheorganisaties in het bestuur gekozen voor een collectieve aanpak. Slechts met een publieke heffing zijn de door de sector gewenste doelen bereikbaar.
Individuele bedrijven zijn niet in staat bovengenoemde activiteiten te ontplooien. Via de
publieke heffing is er geen discriminatie tussen leden van brancheorganisaties en nietleden. Dit waarborgt gelijkwaardige concurrentieverhoudingen.
Het optreden van het productschap bevoordeelt geen belangen van individuele ondernemingen.
De uitvoering- en handhavingaspecten van de verordening
Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoering- en handhavingaspecten geheel voor rekening van het productschap en de sector komen. Er wordt geen last gelegd op
andere overheden.
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Financiële gevolgen van de verordening
Door het genereren van heffingsgelden wordt het Fonds Structuurversterking Bakkerij gevoed. De oplegging van de heffing geschiedt in principe via de maalbedrijven, welke de
heffing doorberekenen aan (ten slotte) de bakkerij. De heffing vormt daarmee een kostprijscomponent voor de bakkerij.
Verhouding tot het internationale recht
Doordat de heffing uiteindelijk drukt op het Nederlandse product ‘brood’ is strijdigheid met
het internationale recht niet aan de orde.
In 2004 is na correspondentie met de Europese Commissie vastgesteld dat de structuurversterkende maatregelen voor de bakkerij niet als steunmaatregelen in de zin van artikel
87 EG-Verdrag kunnen worden beschouwd.
Structuur van de heffing
De voor elke categorie van heffingsplichtigen geldende bepalingen zijn in een apart artikel opgenomen. Ten aanzien van de betalingstermijn zij nog opgemerkt dat deze uniform is voor
iedere categorie van heffingsplichtigen en dat deze gekoppeld is aan de notadatum.
De heffing in artikel 2 wordt opgelegd aan bereiders van meel en/of bloem van granen en
vastgesteld op grond van de hoeveelheid meel en/of bloem van granen, welke zij in Nederland hebben afgeleverd of hebben doen afleveren. De heffing wordt aan de afnemers
doorberekend.
De heffing in artikel 3 wordt opgelegd aan ondernemers in de bloemverwerkende industrie
en vastgesteld op grond van de hoeveelheid meel en/of bloem van granen, welke zij in
Nederland hebben afgeleverd, of hebben doen afleveren. De heffing wordt aan de
afnemers doorberekend.
De heffing in artikel 4 wordt opgelegd aan ondernemers die handel drijven in meel en/of
bloem van granen en vastgesteld op grond van de hoeveelheid meel en/of bloem van
granen, welke zij in Nederland hebben afgeleverd, of hebben doen afleveren. De heffing
wordt aan de afnemers doorberekend. In bepaalde gevallen is er recht op restitutie van de
heffing, zoals bij aflevering buiten Nederland.
De heffing in artikel 5 wordt opgelegd aan de bakkers en berekend over de hoeveelheden
geleverd meel en/of bloem van granen, waarover geen der in de artikelen 2, 3 of 4 bedoelde heffingen zijn betaald. In bepaalde gevallen is er recht op restitutie van de heffing, zoals
bij aflevering buiten Nederland.
Ten slotte is voorzien in de verplichting voor de leveranciers het productschap op de hoogte te
brengen van afnemers die weigeren de heffing te betalen. In een dergelijk geval zal het productschap de heffing rechtstreeks bij deze afnemers in rekening brengen, waarmee de mogelijkheid van bezwaar en beroep voor alle heffingsplichtigen is gegarandeerd.
De onderbouwing van de gekozen structuur
Het uitgangspunt van de Verordening Structuurversterking Bakkerij is dat de in Nederland gevestigde bakkerij de heffing betaalt, die immers bestemd is voor de structuurversterking van
deze sector in Nederland, terwijl de afdracht in principe via de maalbedrijven loopt. Door deze
structuur kan het aantal afdrachtpunten beperkt blijven.
Het begrip "meel en/of bloem van granen" is zodanig gedefinieerd dat hier alle vermalen
graanproducten, alsmede andere be- of verwerkte graanproducten (b.v. geplette haver, zemelen) onder vallen. Zaden, zoals bijvoorbeeld sesamzaad en blauwmaanzaad vallen niet onder
deze definitie.
De grondslag van de heffingen is gekozen met het oog op de controleerbaarheid, de
verenigbaarheid met het Europese recht en de administratieve uitvoerbaarheid. De
grondslagen van de heffingen en de hoogte zijn gelijk aan die van het vorig jaar.
Toedelen bestuursbevoegdheden
Teneinde alle ondernemers die daarvoor in aanmerking komen daadwerkelijk de heffing te
doen betalen, is de secretaris gemandateerd om de ondernemer te belasten met een
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ambtshalve heffing indien die ondernemer in strijd met de voorschriften in gebreke blijft de
benodigde gegevens in te dienen.
Werking naar alle bedrijfsgenoten
De heffing drukt met een uniform tarief op meel en/of bloem van granen dat door de gehele
bakkerij, zowel op ambachtelijke als op industriële wijze, wordt verwerkt. De met de heffing
gefinancierde maatregelen komen dan ook ten goede aan de gehele bakkerijsector.
Met betrekking tot gemengde brood- en banketbakkerijen die zich naast brood meer specifiek
toeleggen op het produceren van andersoortige bakkerijproducten wordt rekening gehouden
met hun concurrentiepositie ten opzichte van de bloemverwerkende industrie. Voor deze categorie bedrijven is er, nu er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen het broodbakkersbedrijf enerzijds en het banketbakkersbedrijf anderzijds, voorzien in een speciale restitutieregeling.
Bij deze regeling is een hoeveelheidcriterium opgenomen dat overeenkomt met de hoeveelheid meel en/of bloem van granen die de bloemverwerkende industrie tenminste pleegt
te verwerken tot bakkerijproducten niet zijnde brood.
Een en ander leidt ertoe dat degene die uiteindelijk de lasten draagt, steeds kan profiteren
van de vanuit het fonds gefinancierde activiteiten.
Algemeen belang
Het algemeen belang is gediend met een goede voorziening van een als gezond aan te
merken basisvoedingsproduct. De maatregelen zijn dan ook gericht op voorlichting over
brood en versterking van het imago van het product en van (het werken in) de bakkerij.
Daarnaast zijn er enkele maatregelen die de ontwikkeling van kansrijke bedrijven
stimuleren en derhalve bijdragen aan een ruime verkrijgbaarheid van het product brood.
Sectoraal belang
De heffing is bestemd voor het Fonds Structuurversterking Bakkerij. Vanuit voornoemd
fonds worden bedragen ter financiering van de structuurversterking van de Nederlandse
bakkerij ter beschikking gesteld. Dit kan de volgende onderwerpen betreffen:
a.
promotie van de producten brood en ambachtelijk banket
b.
marktonderzoek en marktanalyse
c.
stimulering van de intrede door voorlichting, advisering, begeleiding en borgstelling
d.
stimulering op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu, hygiëne en kwaliteit.
De becijfering van de opbrengst en vindplaats in de begroting
De totale opbrengst van de bestemmingsheffing is voRUJHUDDPGRS¼
zoals dat staat vermeld in hoofdstuk H van de begroting 2009.
Administratieve lastendruk
Met ingang van 2008 blijven bedrijven die twee opeeQYROJHQGHMDUHQPLQGHUGDQ¼
aan heffing verschuldigd zijn wel geregistreerd maar zijn niet opgave- en heffingsplichtig.
Tevens is de mogelijkheid opgenomen tot categorale vrijstelling van het betalen van de
heffing bij voorzittersbesluit. In dit besluit zullen de criteria worden opgenomen waaraan
bedrijven moeten voldoen om voor vrijstelling in aanmerking te komen. Dit ter vervanging
van de restitutie, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5.
Den Haag, 13 november 2008
Th.A.M. MEIJER
voorzitter
M. ELEMA
secretaris
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PA 11

Verordening PA drogestof brood 2008

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels ter zake
van het percentage drogestof in brood (Verordening PA drogestof brood 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93, 104, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Besluit:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt de terminologie van het Warenwetbesluit
meel en brood overgenomen en wordt voorts verstaan onder:

a.
b.

productschap
ondernemer

:
:

c.

decoratie

:

d.

EURRG



Productschap Akkerbouw
degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is
ingesteld.
aan de buitenkant van het brood voor het bakken aangebrachte
bestanddelen, zoals sesamzaaad en maanzaad.
GHJHEDNNHQHHWZDDUGLH±EHKRXGHQVGHHHUVWYROJHQGHGHFR
UDWLH±JHHQDQGHUHNHQPHUNHQGHEHVWDQGGHOHQEHYDWGDQGLH
opgenomen in artikel 1, onderdeel d, van het Warenwetbesluit
Meel en Brood 1998, met een vochtehalte van tenminste 20%,
met uitzondering van roggebrood en roggetarwebrood.

§ 2 Eisen drogestof
Artikel 2
1.

Het is de ondernemers in Nederland verboden brood met een gewicht tussen 350 gram
en 1000 gram te produceren indien de hoeveelheid drogestof van het brood niet ligt
tussen de waarden vermeld in het tweede lid.

2.

De in het eerste lid bedoelde waarden zijn de volgende:
Hoeveelheid drogestof tussen
__________________________________________________________________
240 en 265 gram
480 en 530 gram

3.

Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet voor zover het brood aantoonbaar bestemd is voor consumptie buiten Nederland.

§ 3 Overige bepalingen
Artikel 3
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen
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worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover
deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.
Artikel 4
Overtredingen van het bepaalde in artikel 2 worden aangewezen als strafbare feiten.

§ 4 Slotbepalingen
Artikel 5
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in
werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA drogestof brood 2008.
Den Haag, 27 maart 2008
Th.A.M. MEIJER
voorzitter
M. ELEMA
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
30 mei 2008 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij beschikking van 30 januari 2009, nr.
TRCJZ/2009/177.

TOELICHTING
Algemeen
Met ingang van 1 januari 2008 is het Productschap Akkerbouw ingesteld (Stb. 2007, 548).
Het Productschap Akkerbouw heeft de autonome taken overgenomen van zowel het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP), dat tot die datum heeft bestaan, alsook
die van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA).
Gelet op artikel 20, derde lid, (GZP) onderscheidenlijk artikel 20a, tweede lid, (HPA) van
het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen blijven de verordeningen en besluiten
van genoemde productschappen rechtsgeldig totdat het Productschap Akkerbouw verordeningen respectievelijk besluiten ter zake heeft vastgesteld en deze in werking zijn getreden.
Onderhavige verordening kent zijn voorganger in een gelijknamige verordening van het
Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten
De doelstellingen die worden nagestreefd
Het Warenwetbesluit Meel en Brood geeft onder meer regels ten aanzien van de hoeveelKHLGGURJHVWRIYDQEURRGZDDUYDQKHWZRRUG³KHHO´RI³KDOI´RQGHUGHHOXLWPDDNWYDQGHDDQ
duiding. Ten aanzien van broden met een gewicht tussen de 350 en 1000 gram waarbij de
ZRRUGHQ³KHHO´RI³KDOI´QLHWZRUGHQJHEUXLNWLQGHDDQGXLGLQJLVGHUKDOYHQLHWYRRU]LHQLQHHQ
verplichte hoeveelheid droge stof. Uit het oogpunt van consumenten-bescherming en doorMbbo
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zichtigheid van het aanbod van brood is het evenwel van belang om ook voor deze gevallen
een regeling te treffen ten aanzien van de hoeveelheid droge stof. De hoeveelheid droge stof
is namelijk van wezenlijke betekenis in verband met de mogelijkheid tot vergelijking van prijzen (en kwaliteiten). Het gewicht van het brood als zodanig is voor de consument niet maatgevend, omdat het vochtgehalte dat mede bepalend is voor dit gewicht, een veranderlijk gegeven is. De hoeveelheid droge stof is bepalend voor de voedingswaarde van dit
Nederlandse basisvoedsel. De consument heeft derhalve behoefte aan handhaving van nadere regelgeving betreffende de hoeveelheid droge stof in brood.
De Verordening PA drogestof brood is bedoeld om de consument voor die broodsoorten die
het meest gebruikelijk zijn en in het algemeen niet-voorverpakt - en derhalve niet voorzien
van een hoeveelheidsaanduiding - worden verkocht, onafhankelijk van de gebruikte aanduiding van het brood, een garantie te geven van de hoeveelheid droge stof per brood om zo
prijsvergelijking mogelijk te maken. Deze doelstelling kan slechts worden bereikt door een
verbod van de bereiding van brood dat niet voldoet aan de normen ten aanzien van de hoeveelheid droge stof.
De definitie van brood is zodanig gekozen dat ook brood met een decoratie, zoals bijvoorbeeld sesambrood met sesamzaad aan de buitenkant, als ook brood met kleine hoeveelheden niet kenmerkende bestanddelen welke niet worden gebruikt in de aanduiding van het
brood, onder de werkingssfeer van de verordening vallen.
In aansluiting op de regelgeving op basis van de Warenwet is de verplichting ten aanzien van
de hoeveelheid droge stof beperkt tot twee gewichtsklassen, te weten de in die regelgeving
genoemde gewichtsklassen ten aanzien van de hoeveelheid droge stof van brood waarvoor
GHZRRUGHQ³KHHO´RI³KDOI´LQGHDDQGXLGLQJPRJHQZRUGHQJHEUXLNW
De verordening heeft alleen betrekking op het in Nederland bereide en in de handel gebrachte brood.
De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening
Het productschap is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor onder meer alle ondernemingen in de broodbereidingssector. De doelstellingen zoals hierboven vermeld kunnen alleen worden bereikt wanneer de regels gelden voor alle producenten.
Zonder algemeen verplichtende regelgeving zouden niet alle ondernemers zich houden
aan het verbod van de bereiding van brood dat niet voldoet aan de normen ten aanzien van
de hoeveelheid droge stof.
De afweging ten opzichte van private alternatieven
Om te bewerkstelligen dat de gehele sector zich aan de verplichtingen (zoals opgenomen
in de publieke regelgeving) houdt, is het niet mogelijk door middel van bijvoorbeeld private
afspraken tot een zelfde resultaat te komen. Het algemeen verplichtende karakter van publieke regelgeving geniet de voorkeur boven het vrijwillige karakter van private afspraken.
Voor het welslagen van de doelstellingen is het namelijk vereist dat de verplichtingen algemeen worden nageleefd.
De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Overtredingen van de verbodsbepaling van artikel 2 worden aangemerkt als strafbare feiten.
Strafrechtelijke handhaving wordt bij deze verordening gecontinueerd, aangezien dit aansluit
bij de overheidsregelgeving op dit gebied.
Notificatie
De voorgangers van onderhavige verordening, alsmede de wijzigingen, zijn gemeld aan de
Commissie van de Europese Gemeenschappen ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van
Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Europese Unie van 22 juni 1998
betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals
gewijzigd bij Richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217).
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Aangezien onderhavige verordening geen inhoudelijke wijzigingen kent ter zake, is in overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten de nieuwe verordening niet apart te melden.
Den Haag, 27 maart 2008
Th.A.M. MEIJER
voorzitter
M. ELEMA
secretaris

Bosschap
BOS 3

Verordening Bosschap Heffing Subsidies en Bijdragen 2009
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Driebergen, 6 oktober 2008
E.H.T.M. Nijpels
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
20 november 2008 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede
namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij beschikking van 30 januari
30 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/189.
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Driebergen, 6 oktober 2008
E.H.T.M. Nijpels
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris
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