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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.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
Verordeningen en besluiten
De Toezichtkamer heeft op 14 mei 2009 ingestemd met de besluiten tot vaststelling van de
jaarrekening 2008 van het Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap Diervoeder,
Productschap Wijn en Productschap Zuivel.
BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Vee en Vlees
Ontwerp- Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009
Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van
. tot het instellen
van een retributieregeling met betrekking tot de uitvoering van het programma monitoring
kritische stoffen bij kalveren (Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren
(PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel
10, vierde lid, van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008,
Besluit:

Artikel 1
1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde worden de
begripsbepalingen van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008
overgenomen.

2.

Daarnaast wordt verstaan onder:
verordening
:
de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008.

Artikel 2
1.

De retributie, als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de verordening bedraagt voor houders van
een bedrijf met een omvang van:
a.
minder dan 100 dieren
: 1.250,-;
b.
101 tot en met 200 dieren
: 2.100,-;
c.
201 tot en met 300 dieren
: 2.550,-;
d.
301 tot en met 400 dieren
: 3.250,-;
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e.
f.
g.
2.

401 tot en met 600 dieren
601 tot en met 800 dieren
meer dan 800 dieren

:
:
:

3.550,-;
4.950,-;
5.150,-.

De retributie, als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de verordening bedraagt voor be- of
verwerkers met een jaarlijkse slachtcapaciteit van:
a.
minder dan 1000 slachtingen
: 1.350,-;
b.
1001 tot en met 5000 slachtingen
: 5.150,-;
c.
5001 tot en met 10.000 slachtingen
: 10.300,-;
d.
10.001 tot en met 25.000 slachtingen
: 25.700,-;
e.
25.001 tot en met 50.000 slachtingen
: 49.900,-;
f.
50.001 tot en met 75.000 slachtingen
: 75.600,-;
g.
meer dan 75.000 slachtingen
: 101.200,-.

Artikel 3
1.

De retributie wordt door de voorzitter vastgesteld en opgelegd door middel van toezending of
uitreiking van een retributiefactuur.

2.

De retributiefactuur is gedagtekend en bevat ten minste:
a.
naam en adres van de betalingsplichtige;
b.
een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de retributie is berekend, en
c.
het totaalbedrag van de retributie.

3.

De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of
vanwege het productschap in rekening is gebracht.

4.

Aan de betalingsplichtige die niet of niet geheel binnen de in het vorige lid 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 diende te zijn verricht
ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 4
1.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij
kalveren (PVV) 2009.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening
van het Verordeningenblad waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING BIJ DE ONTWERP-VERORDENING RETRIBUTIES MONITORING
KRITISCHE STOFFEN BIJ KALVEREN (PVV) 2009
ALGEMEEN
De basismonitoring door het productschap wordt door middel van een retributie gefinancierd.
De algemene kosten van het monitoringsprogramma, waaronder de kosten betreffende de
werkzaamheden van de Commissie van Deskundigen (CvD) en de steekproefsgewijze
monsternames, worden uit de algemene middelen betaald. Daarnaast worden kosten gemaakt
voor de basismonitoring, uitgevoerd door de voorzitter. Deze kosten, betrekking hebbend op de
monstername en de monsteranalyse, worden door de voorzitter door middel van een retributie in
rekening gebracht bij de deelnemer aan de basismonitoring.
In beginsel krijgt elke deelnemer aan de basismonitoring twee keer per jaar een controleur op
bezoek die in opdracht van het productschap een monstername uitvoert. Voor be- en verwerkers
is de basismonitoring, conform het advies van de Commissie van Deskundigen inzake de
controle en analysestrategie, afhankelijk van het aantal slachtingen gesteld.
- het doel van de verordening
Het doel van de verordening is de kosten van het monitoringsprogramma kritische stoffen bij
kalveren van het productschap op een proportionele en rechtvaardige manier te financieren. De
monitoring kritische stoffen is in het belang van de sector in het algemeen. Veel ondernemers
voldoen reeds aan de monitoringsverplichting door deelname aan een privaat kwaliteitssysteem.
Door middel van retributies worden de kosten van de monsternames en analyses alleen bij de
deelnemers aan het monitoringsprogramma van het productschap gelegd en evenredig verdeeld.
- de uitvoering van de verordening
Elke ondernemer die deelneemt aan de basismonitoring van het productschap is een retributie
verschuldigd voor de uitvoering van de monstername en monsteranalyse. De monstername
wordt in het eerste jaar na inwerkingtreding van de verordening twee maal onaangekondigd
uitgevoerd, op alle deelnemende bedrijven. De hoogte van de retributie wordt bepaald door de
werkelijke kostprijs van monstername en analyse.
- de financiële consequenties van de verordening
Kalverhouders die deelnemen aan de basismonitoring van het productschap zijn een retributie
voor de uitvoering van de monstername en analyse een retributie verschuldigd. De
bedrijfscapaciteit is bepalend voor het aantal monsters dat op jaarbasis genomen en
geanalyseerd moet worden. De tarieven zijn gebaseerd op het programma monitoring kritische
stoffen dat door de Commissie van Deskundigen is vastgesteld en zijn tot stand gekomen op
basis van de kostprijs van de monstername en monsteranalyse. Bij deze bedragen is uitgegaan
van de kosten van monitoringsactiviteiten bij bestaande kwaliteitssystemen.
Het Programma monitoring kritische stoffen geeft aan de hand van de bedrijfsomvang van beof verwerkers aanwijzingen voor het aantal monsternames en analyses dat op jaarbasis moet
worden uitgevoerd. Het aantal monsternames kan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf,
variëren van één tot vijf maal per jaar. Naar aanleiding van elke monstername worden tenminste
drie monsters geanalyseerd.
- de onderbouwing van de gekozen financieringsstructuur
Het productschap, heeft ervoor gekozen de financiering van het systeem in te richten zodanig
dat de kosten zoveel mogelijk naar evenredigheid worden gedragen door de ondernemers die het
systeem benutten.
Monitoring kritische stoffen is van belang voor de hele sector. De algemene basiskosten dienen
dan ook sectorbreed te worden gedragen. Dit gebeurt via het Fonds voedselveiligheid vee- en
vleessector. Voor de monstername en analyse is een retributiebedrag verschuldigd. Elk bedrijf
zal in het eerste jaar één bedrijfsbezoek krijgen. Daarnaast worden steekproefsgewijs ook nog
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onaangekondigde controles worden uitgevoerd op circa 5% van de bedrijven die deelnemen aan
de basismonitoring. De effectiviteit van de monitoring hangt samen met het verrassingselement.
Het initiatief voor de monsterneming kan dus niet bij de ondernemer zelf gelegd worden. Na het
eerste jaar kan de controlefrequentie, afhankelijk van het risicoprofiel van het bedrijf, worden
verhoogd of verlaagd.
- de becijfering van de opbrengst
De opbrengst van de retributies wordt in totaal geschat op ten hoogste circa
jaarbasis.

150.000,- op

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
artikel 1
De begrippen uit de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008 worden
overgenomen.
artikel 2
Voor de uitvoering van de monitoring kritische stoffen wordt een retributie geheven. Het
retributiebedrag ziet op de kosten van monsterneming op het bedrijf, analyse van de monsters,
en de verwerking van de analyseresultaten in het register monitoring kritische stoffen. In het
eerste jaar zullen alle deelnemers tenminste twee keer een bedrijfsbezoek krijgen waarbij
monsters genomen en geanalyseerd worden. Als in de toekomst meer inzicht in het risicoprofiel
van deelnemende bedrijven is verkregen, kan worden vastgesteld hoe vaak een bedrijf dient te
worden gemonitord. Het aantal te nemen monsters en uit te voeren analyses is bij de monitoring
afhankelijk van het aantal kalveren op het bedrijf
De voorzitter stelt op instigatie van de Commissie van Deskundigen het risicoprofiel van elk
deelnemend bedrijf vast. De ondernemer wordt van het vastgestelde risicoprofiel van zijn
bedrijf op de hoogte gebracht. Voor het eerste jaar hebben alle bedrijven hetzelfde risicoprofiel.
Monstername en analyse bij primaire bedrijven is van een andere orde dan monstername en
analyse bij kalverslachterijen. Daarom worden voor de be- of verwerkers andere tarieven
vastgesteld. De analysekosten zijn voor be- of verwerkers hoger dan bij bedrijven in de primaire
sector omdat er duurdere methoden worden gebruikt bij het onderzoek aan oogweefsel. Voorts
speelt net als bij primaire bedrijven de omvang van het bedrijf een rol. Het aantal gehouden of
geslachte dieren bepaalt mede het aantal monsters dat genomen en geanalyseerd moet worden.
De in dit artikel opgenomen retributiebedragen zijn vastgesteld op basis van nauwkeurige
berekening van de exacte kosten die per bedrijf worden gemaakt voor de uitvoering van de
basismonitoring.
Indien bij de monsteranalyse niet conforme screeningswaarden worden gevonden wordt een
bevestigingsanalyse uitgevoerd. De kosten voor dit bevestigingsonderzoek worden uit algemene
middelen gefinancierd.
artikel 3
Dit artikel bepaalt de wijze waarop de retributie in rekening wordt gebracht.
artikel 4
Dit artikel bevat de citeertitel van de verordening en het tijdstip van inwerkingtreding.
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 3

Verordening HPA vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2009
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Th.A.M. Meijer
voorzitter
P. Hijma
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
14 mei 2009.
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Th.A.M. Meijer
voorzitter
P. Hijma
secretaris

Productschap Akkerbouw
PA 14

Verordening tot intrekking van Verordening PA fonds zaaizaad van voedergewassen 2008

Th.A.M. Meijer
voorzitter
M. Elema
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
14 mei 2009.
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Th.A.M. Meijer
voorzitter
M. Elema
secretaris

Productschap Diervoeder
PDV 4

Verordening PDV vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2009
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Th.A.M. Meijer
voorzitter
J. den Hartog
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
14 mei 2009.
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Th.A.M. Meijer
voorzitter
J. den Hartog
secretaris

Productschap Wijn
W2

Verordening W vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2009
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Th.A.M. Meijer
voorzitter
J.N. Burghoorn
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
14 mei 2009.
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Th.A.M. Meijer
voorzitter
J.N. Burghoorn
secretaris

Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
HBAG 8

Verordening HBAG bestemmingsheffing pootgoedfonds 2009
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Aalsmeer, 21 november 2008
M.J. Varekamp
voorzitter
P.M.M. van Ostaijen
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
14 mei 2009 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking
van 24 maart 2009, nr. TRCJZ/2008/3738.
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Aalsmeer, 21 november 2008
M.J. Varekamp
voorzitter
P.M.M. van Ostaijen
secretaris
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Hoofdbedrijfschap Ambachten
HBA 1

Vergoedingsregeling voorzitter, bestuurs- en commissieleden Hoofdbedrijfschap Ambachten
2009-2010
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P. Kalle
voorzitter
J.W. Nelson
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
14 mei 2009 met uitzondering van artikel 12.
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P. Kalle
voorzitter
J.W. Nelson
secretaris

Bedrijfschap Horeca en Catering
HOR 3

Verordening vergoeding voorzitter 2009-2010
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Zoetermeer, 18 maart 2009
P.J. Biesheuvel
voorzitter
W. Spaink
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
14 mei 2009.

Zoetermeer, 18 maart 2009
P.J. Biesheuvel
voorzitter
W. Spaink
secretaris
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HOR 4

Verordening vergoedingen bestuurs- en commissieleden 2009-2010

Vbbo 2009,
Mbbo
2009, nr.
nr. 32
32

23

Zoetermeer, 18 maart 2009
P.J. Biesheuvel
voorzitter
W. Spaink
secretaris
Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
14 mei 2009.
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Zoetermeer, 18 maart 2009
P.J. Biesheuvel
voorzitter
W. Spaink
secretaris
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