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Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische
Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende
organisatie schriftelijk bedenkingen aanvoeren tegen de in dit Mededelingenblad gepubliceerde
ontwerpverordening.

BEDRIJFSLICHAMEN
Openbare kennisgevingen
Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling geografische
aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering, maakt het
HPA de volgende publicaties in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen, nr. C 121 van 8 mei 2010, bekend.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een wettig economisch
belang te hebben in verband met de door de Commissie voorgenomen
registratie van betreffend productdossier, kan tot uiterlijk 21 september 2010
zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van
een gemotiveerde verklaring aan het HPA, secretariaat AGOS, Postbus 29739,
2502 LS Den Haag.

V

AGOS 10-89 Sp

(Adviezen)

ANDERE HANDELINGEN

EUROPESE COMMISSIE
Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006
van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen
(2010/C 121/05)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.
SAMENVATTING

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD
„MELÓN DE LA MANCHA”
EG-nummer: ES-PGI-0005-0511-06.12.2005
BOB ( ) BGA ( X )
Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.
(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
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1.

Bevoegde dienst van de lidstaat:
Naam:
Adres:

Tel.
Fax
E-mail:

2.

3.

Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección
General de Industria y Mercados Alimentarios. Secretaría General de Medio Rural.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Paseo de la Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
ESPAÑA
+34 913475394
+34 913475410
—

Groepering:
Naam:
Adres:

Asociación para la promoción del Melón de La Mancha
C/ Pedro Domecq, 2
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
ESPAÑA

Tel.
Fax
E-mail:
Samenstelling:

+34 926538216
+34 926538217
—
Producenten/verwerkers ( X ) andere ( )

Productcategorie:
Categorie 1.6: Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

4.

Productdossier:
(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1. Naam:
„Melón de La Mancha”
4.2. Beschrijving:
Het gaat om meloenen van de botanische variëteit „saccharinus” die afkomstig zijn van de cultivars
„Piñonet” of „Piel de sapo”, in al hun commerciële soorten, en bestemd zijn om vers aan de consument
te worden geleverd.
De beschermde geografische aanduiding geldt alleen voor meloenen van categorie I met een suiker
gehalte van minstens 13 °Brix (± 0,5 °) (brekingsindex van het vruchtvlees) en een gewicht per stuk
tussen 1,8 en 4 kg (± 0,1 kg).
De meloenen van de variëteiten „Piñonet” en „Piel de Sapo” hebben een ellipsvormige of ovale vorm.
De schil kan glad of licht ruw zijn en is gemiddeld 0,6 tot 0,8 cm dik. In de lengterichting lopen
inkervingen of ribbels die niet overal even uitgesproken zijn, maar het vaakst voorkomen in de zone
rond het steeltje en het overblijfsel van de stamper. De schil is overwegend groen, met middelgrote
donkere vlekken die gelijkmatig verdeeld zijn, en wordt geel naarmate de meloen rijpt. Het vruchtvlees
is wit of roomkleurig. In de centrale holte, die vrij klein is in vergelijking met die van andere soorten,
bevindt zich de oranjekleurige placentazone met de zaden.
De belangrijkste sensoriële eigenschappen die bij de „Melón de La Mancha” worden geapprecieerd, zijn
de zoete smaak, de sappigheid en de geringe vezeligheid van het vruchtvlees.
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4.3. Geografisch gebied:
De „Melón de La Mancha” wordt geteeld in de natuurlijke regio „Mancha”, die zich in de „Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha” bevindt langs de rivier Alto Guadiana. Het productiegebied omvat de
volgende gemeenten: Alcázar de San Juan, Arenales de San Gregorio, Argamasilla de Alba, Campo de
Criptana, Daimiel, Herencia, Las Labores, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Puerto Lápice,
Socuéllamos, Tomelloso, Valdepeñas en Villarta de San Juan.
4.4. Bewijs van de oorsprong:
Teeltprogramma
Elk jaar dienen de telers een zaaiaangifte in, die onder meer kadastrale gegevens over de percelen, hun
ligging en oppervlakte en een raming van de opbrengst enz., bevat en gaan zij met de landbouw
organisaties een individuele wederzijdse verbintenis aan waarin de technische specificaties voor de
productie en de kwaliteit van „Melón de La Mancha” zijn vastgesteld.
De landbouworganisaties zien er via een systeem van zelfcontrole op toe dat de meloenen die het etiket
„Melones de La Mancha” krijgen, aan de voorwaarden van het productdossier voldoen.
4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product:
Teeltwijze
Klaarmaken van de grond: In oktober of november wordt voor het eerst geploegd, op een diepte van
30-40 cm, om de diepere lagen goed los te werken. In februari wordt opnieuw geploegd, deze keer aan
de oppervlakte om de bodem verder fijn te leggen. Als de bodem eenmaal klaarligt, worden de percelen
afgebakend om de afstand tussen de plantrijen aan te geven.
Aanplant: Het verplanten vindt plaats vanaf midden april tot begin juli, wanneer bij de plantjes
minstens het eerste echte blad goed ontwikkeld is. De aanplant verloopt manueel.
Werkzaamheden tijdens de vegetatiecyclus: Naast het besproeien en bemesten wordt er tijdens de
groeicyclus gewied en uitgedund en worden overtollige vruchten verwijderd om de voor de handel
gewenste afmetingen en gewichten te verkrijgen.
Oogst: De vruchten worden eerst afgesneden, wat manueel gebeurt. Zij worden naast de plantrijen
gelegd om vervolgens op een aanhangwagen te worden geladen. Bij warm weer wordt 2 tot 3 keer per
week geoogst; is het wat frisser, dan wordt slechts eenmaal per week geoogst. De oogstperiode loopt
van begin juli tot oktober.
Fase na de oogst en verpakkingsfase
Inontvangstname en opslag: De vruchten worden naar de hanterings- en verpakkingscentra van de
landbouworganisatie voor de afzet van landbouwproducten gebracht, waar elke partij wordt gewogen
en geïdentificeerd en waar de kwaliteit bij inslag wordt gecontroleerd. De „Melón de La Mancha” wordt
altijd bij kamertemperatuur opgeslagen in overdekte installaties waar de vochtigheidsgraad en de
verluchting optimaal zijn.
Hantering en verpakking
De „Melón de La Mancha” wordt gekalibreerd door elke vrucht te wegen; het normale gewicht ligt
tussen 1,8 en 4 kg.
Het gewicht van de grootste „Melón de La Mancha” van de kist mag niet groter zijn dan het gewicht
van de kleinste, vermeerderd met 30 %.
Naargelang van hun kaliber worden de „Melones de La Mancha” verpakt en te koop aangeboden in
verpakkingen van hout, karton en/of de Green Box van hoogstens 120 kg.
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Controles bij verzending: Op elk pallet producten, aangeboden door één teler of verschillende telers,
moet een traceerbaarheidsetiket zijn aangebracht dat het mogelijk maakt de teler(s) die de „Melones de
La Mancha” heeft (hebben) aangeboden, te identificeren en waarop de percelen van oorsprong en de
verpakkingsdatum zijn vermeld.
De „Melones de La Mancha” mogen hoogstens 45 dagen worden opgeslagen, te rekenen vanaf de
datum waarop ze zijn afgesneden.
Elke partij wordt aan de hand van algemene monsters gecontroleerd om na te gaan of het bij de
verpakking vermelde kaliber correct is. De partij wordt geweigerd als meer dan 3 % van de meloenen
niet aan het vereiste minimum- of maximumgewicht beantwoordt of als in meer dan 20 % van de
gecontroleerde kisten niet wordt voldaan aan de regel dat er hoogstens 30 % gewichtsverschil tussen de
meloenen mag zijn, waarbij dit verschil evenwel nooit meer mag dan 50 % mag bedragen.
Voorts wordt bij elke partij aan de hand van beperkte monsters (het gewicht van alle meloenen van het
monster samen mag niet groter zijn dan 10 % van het totale gewicht van de meloenen van het
algemene monster) nagegaan of wordt voldaan aan de criteria inzake rijpheid en niet-glazigheid van
het vruchtvlees en inzake het niet-loskomen van de zaden.
4.6. Verband:
Historische band
De meloen „Piñonet” of „Piel de Sapo” is een van de typische tuinbouwteelten van de natuurlijke regio
Mancha, en met name van het noordoostelijke gedeelte van de provincie Ciudad Real (35 % van de
nationale productie komt uit deze regio), waar deze teelt een goede aanvulling vormt voor de familiale
landbouwbedrijven, die hun inkomen voornamelijk uit wijnbouw en graanteelt halen.
Zeer waarschijnlijk hebben de Arabieren de meloenteelt in La Mancha ingevoerd.

De oudste verwijzingen zijn te vinden in het originele en objectieve Landbouwtraktaat van Ibn Bassal
al-Tulaytubí, leerling van Ibn Wafid, vizier van Yahya ben Ismail al-Mamún, die onder de naam Yahya I
al-Mamún heerste in de taifarijken Toledo (1043-1075) en Valencia (1065-1075).

De band tussen het betrokken product en de regio kan worden aangetoond doordat de „Melón de La
Mancha” opgenomen is in de „Inventario Español de Productos Tradicionales” (Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, 1996, blz. 332).

Natuurlijke band
De vlakte van La Mancha is een sedimentatiebekken dat bijna perfect horizontaal en vlak is, hier en
daar onderbroken door heuvels die zich licht tegen het landschap aftekenen. De gemiddelde hoogte
bedraagt tussen 500 en 700 m.

Het bekken is gevuld met verweringsmateriaal (zandsteen, arkose en klei) waarop zich kalkkorst
(caliche) heeft gevormd. De bodem waarop deze meloenen worden geteeld, is niet meer dan 35 cm
diep, is weinig vruchtbaar, heeft een laag gehalte aan organische stoffen en een hoog pH-gehalte. Het
gaat om zand- of zandleemgronden die zeer doorlaatbaar zijn en veel mineralen bevatten, met een Bhorizont van kalkkorst, rijk aan stenen, poreus en gemakkelijk om te bewerken.

Aangezien de regio ver verwijderd is van de zones waar de vochtige Atlantische winden doordringen, is
het klimaat er koud en droog. In het productiegebied valt slechts tussen 300 en 400 mm neerslag
terwijl de zonneschijn en de evapotranspiratie in de zomer hoge toppen scheren. Bovendien is er een
groot verschil tussen de temperaturen 's nachts en overdag (18 à 20 graden) en is de relatieve
vochtigheid laag.
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Deze bodem- en klimaatgesteldheid verschaft het product kwaliteitskenmerken die verband houden met
de omvang, de kleur, de inkervingen in de schil, het conforme uiterlijk van de meloenen, de textuur en
het vezelgehalte van de pulp, de sappigheid en de zoete smaak van het vruchtvlees.

Zeer opvallend is het hoge suikergehalte. De hoge temperaturen, de intense luminositeit en de lage
relatieve vochtigheid zorgen voor een sterke invloed van de zon en voor een hoge evapotranspiratie.
Bovendien gebruikt de plant, wegens de grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht, minder
reservestoffen om 's nachts adem te halen, waardoor de nettofotosynthese groter is. Deze omstandig
heden leiden tot een hoger suikergehalte. Het minimumgehalte aan suiker van de „Melón de La
Mancha” is 13 ° Brix.

4.7. Controlestructuur:
Het product wordt gecontroleerd en gecertificeerd door de volgende particuliere controle-instantie:
Naam: Servicios de Inspección y Certificación, S.L. (SIC)
Adres: C/ Ciudad, 13-1
45002 Toledo
ESPAÑA
Tel.
+34 925285139
Fax
+34 925285139
E-mail: sic-toledo@sicagro.org
http://www.sicagro.org

Naam: Ecoagrocontrol, S.L.
Adres: C/ Lepanto, 16, ático B
13630 Socuellamos (Ciudad Real)
ESPAÑA
Tel.
+34 926532628
Fax
+34 926539064
E-mail: tecnico@ecoagrocontrol.com
Het gaat om een door de bevoegde autoriteit erkende organisatie die voldoet aan de eisen van norm
UNE-EN 45011.
4.8. Etikettering:
Op het etiket van de meloenen wordt de vermelding: „Indicación Geográfica Protegida (of I.G.P.) Melón
de La Mancha” aangebracht, met eventueel daarnaast het conformiteitsmerk van de tot de contro
lestructuur behorende instantie die het product certificeert.
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Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling geografische
aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering, maakt het
HPA de volgende publicaties in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen, nr. L 114 van 7 mei 2010, bekend.
Met onderstaande verordening wordt een benaming opgenomen in het register
van beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

VERORDENING (EU) Nr. 390/2010 VAN DE COMMISSIE

AGOS 10-88 EG

van 6 mei 2010
houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en
beschermde geografische aanduidingen (Hopfen aus der Hallertau (BGA))
(2)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van
20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aan
duidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten
en levensmiddelen (1), en met name op artikel 7, lid 4, eerste
alinea,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het
register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde
geografische aanduidingen.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn inge
diend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG)
nr. 510/2006, moet deze benaming worden ingeschreven
in het register van beschermde oorsprongsbenamingen
en beschermde geografische aanduidingen,

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, en
artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is
de door Duitsland ingediende aanvraag tot registratie van
de benaming „Hopfen aus der Hallertau” bekendgemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Unie (2).

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 mei 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

BIJLAGE
In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:
Categorie 1.8. Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten (specerijen, enz.)
DUITSLAND
Hopfen aus der Hallertau (BGA)

(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
(2) PB C 223 van 16.9.2009, blz. 20.
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Productschap Dranken
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling wijziging ontwerpbegroting 2009 en
ontwerpjaarrekening 2009
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 118, derde lid en gelet op artikel
124, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, bekend dat de wijziging
ontwerpbegroting voor 2009 en ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening
der inkomsten en uitgaven over 2009, met toelichting bij het secretariaat,
Stadhoudersplantsoen 12 te Den Haag, voor een ieder ter lezing is neergelegd
en aldaar verkrijgbaar is tegen voorafgaande betaling van de kosten ad € 10,op rekeningnummer 62.48.23.032 ABN-AMRO te Schiedam onder vermelding
van “ontwerp jaarrekening PD 2009”.
De behandeling van de ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening vindt plaats
in de openbare vergadering van 30 juni 2010 om 11.00 uur.
Ontwerp- Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en
bescheiden Productschap Dranken/Commissie voor Gedistilleerd 2010
Verordening d.d. ………. van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de
aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder c van het
Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen
regels omtrent registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en
bescheiden; Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken
en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor Gedistilleerd 2010.
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
artikelen 11, 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit
Productschap Dranken;
besluit:
vast te stellen een Verordening houdende regels terzake van de aan de onder het
Productschap Dranken volgens artikel 3 lid 2 onder c van het Instellingsbesluit
ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent registratie, verstrekking van
gegevens en inzage van boeken en bescheiden (Verordening registratie, verstrekking
van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie
voor Gedistilleerd 2010).
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze Verordening wordt verstaan onder:
1. Deze Verordening neemt over de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie
en van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit van 6 mei 2002,
Stb. 264), hierna te noemen “Instellingsbesluit”.
2. In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:
a. het Bestuur
: het bestuur van het Productschap;
b. de Voorzitter
: de voorzitter van het Productschap;
c. de Commissie
: de Commissie voor Gedistilleerd ex artikel 5 lid 1 sub
c van het Instellingsbesluit;
d. secretaris
: de secretaris van de Commissie voor Gedistilleerd in
het bijzonder belast met de aangelegenheden van de
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e.

gedistilleerde dranken

f.

zwak gedistilleerde drank

g.

bereiden

h.

alcoholgehalte

i.

ethylalcohol

j.

distillaat

k.

import

l.

exporthandel

m. groothandel

n.

bottelen

o.

bottelarij

ondernemingen bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het
Instellingsbesluit;
: alcoholhoudend product, zoals omschreven in artikel 2
van de Verordening (EG) nr. 110/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008
betreffende de definitie, de aanduiding, de
presentatie, de etikettering en de bescherming van
geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89
van de Raad; behorend tot GN-code 2208 van de
Verordening (EG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987,
waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande
alcoholaccijns verschuldigd;
: alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van
minder dan 15% vol, behorend tot GN-code 2208 van
de Verordening (EG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987,
waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande
alcoholaccijns verschuldigd is;
: iedere bewerking- met uitzondering van bottelenwaardoor uit grondstoffen een gedistilleerde en/of
zwak gedistilleerde drank vervaardigd wordt of de
samenstelling daarvan wijzigt;
: het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een
temperatuur van 20 graden C, uitgedrukt in
volumeprocenten;
: ethylalcohol uit landbouwproducten, zoals
omschreven in bijlage I onder punt 1 van de
Verordening 110/2008;
: distillaat uit landbouwproducten, zoals omschreven in
bijlage I onder punt 2 van de Verordening 110/2008;
: het rechtstreeks voor eigen rekening uit een EU
lidstaat of derde land ethylalcohol, distillaat,
gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken in het
economisch verkeer in Nederland (doen) brengen,
inklaren en/of verhandelen;
: het bedrijfsmatig buiten Nederland in het economisch
verkeer brengen van gedistilleerde en/of zwak
gedistilleerde dranken;
: het voor eigen rekening of risico verkopen van
gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken,
welke niet zelf door de ondernemer zijn bereid, aan
wederverkopers waaronder begrepen hotels, café-,
restaurant- en aanverwante bedrijven, alsmede het
niet voor eigen rekening of risico verkopen van
gedistilleerde en of zwak gedistilleerde dranken welke
niet zelf door de ondernemer zijn bereid aan
wederverkopers, indien het bedrijf tevens van zijn
opdrachtgever gedistilleerd in voorraad heeft;
: het afvullen van verpakkingen welke bestemd zijn om
aan de consument af te leveren met een gedistilleerde
en/of zwak gedistilleerde drank;
: de onderneming waarin voor rekening van een ander
gebotteld wordt.
§ 2 Registratie

Artikel 2
1. Degene die een onderneming drijft op het gebied waarvoor het Productschap is
ingesteld en valt binnen de werkingssfeer van de Commissie is verplicht jaarlijks
uiterlijk op 31 januari aan de secretaris mede te delen onder welke van de hieronder
genoemde categorieën zijn onderneming valt:
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a. ondernemingen waar ethylalcohol en distillaat worden bereid;
b. ondernemingen waar gedistilleerde dranken worden bereid;
c. ondernemingen waar zwak gedistilleerde dranken worden bereid;
d. ondernemingen waar de importhandel wordt uitgeoefend;
e. ondernemingen waar de exporthandel wordt uitgeoefend;
f. ondernemingen waar de groothandel wordt uitgeoefend;
g. ondernemingen waar de bottelarij wordt uitgeoefend.
2. Indien ondanks herhaald verzoek van de secretaris, gegevens als bedoeld in het
eerste lid niet worden verstrekt, wordt de onderneming ambtshalve door de
secretaris ingedeeld.
Artikel 3
1. Krachtens deze Verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens
voorzover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of
krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de
betrokken belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop
zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden. Rechtstreekse
toegang tot de registratie hebben de secretaris en de overige leden van het
personeel van het Productschap, alsmede met de controle op het financiële
beheer van het Productschap belaste leden van het personeel van een door het
bestuur aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, welke
haar leden aan tuchtrecht onderwerpt, voor zover het kennisnemen van de
gegevens voor die controle noodzakelijk is;
c. in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het
belang is van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de Staat, andere
publiekrechtelijk organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te
stellen publiekrechtelijke instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens
voortvloeit uit het doel van de registratie en de persoonlijke levenssfeer van de
geregistreerden door de verstrekking van deze gegevens niet onevenredig wordt
geschaad.
2. Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in
gevallen, waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere
omstandigheden zou kunnen blijken, op welke persoon en/of onderneming de
gegevens betrekking hebben.
3. De secretaris en de overige leden van het personeel van het secretariaat zijn met
het oog op de Wet op de Persoonsregistratie verplicht tot geheimhouding van de
gegevens tegenover een ieder, met uitzondering van de accountants en de leden
van vorenbedoeld accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde
toestemming van de betrokken belanghebbende.
§ 3 Gegevensverstrekking
Artikel 4
1. Degene die een onderneming drijft op het gebied waarvoor het Productschap is
ingesteld en valt binnen de werkingssfeer van de Commissie is verplicht, telkens
wanneer het bestuur dit bepaalt, aan de secretaris binnen twee weken alle gegevens
te verstrekken omtrent door het bestuur te bepalen onderwerpen, welke voor de
vervulling van de taak van het Productschap nodig zijn.
2. Gegevens, als bedoeld in het voorgaande lid, zullen slechts worden gevraagd, indien
uit hoofde van door de secretaris ingewonnen informaties redelijkerwijze moet
worden aangenomen, dat bedoelde gegevens niet reeds elders aanwezig en binnen
een voor het Productschap aanvaardbare termijn voor het Productschap beschikbaar
zijn.
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3. Voorzover de in dit artikel bedoelde gegevens betrekking hebben op de opgave van
de bereide of geïmporteerde gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken, dienen
deze gegevens eenmaal per jaar vergezeld te gaan van een gewaarmerkte
verklaring betreffende de juistheid van de opgaven van het betrokken jaar, onder
verantwoordelijkheid van een accountant aangesloten bij een organisatie, welke
haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.
Artikel 5
1. De ondernemer is verplicht toe te staan, dat door of vanwege het Productschap,
voor zover nodig in verband met de voorbereiding of het toezicht op de naleving van
de verordeningen van het Productschap, inzage wordt genomen van de boeken en
bescheiden van een door hem gedreven onderneming. De ondernemer is hiertoe
slechts verplicht, indien hij de gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, dan wel van
verstrekte gegevens de juistheid niet heeft doen staven door een verklaring van een
accountant, aangesloten bij een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht
onderwerpt.
2. De inzage vindt slechts plaats door de secretaris of personen, die daartoe aan de
ondernemer een schriftelijke opdracht van de secretaris kunnen overleggen. De
opdracht vermeldt het doel waarvoor de inzage plaatsvindt.
3. De secretaris geeft een opdracht als bedoeld in het voorgaande lid uitsluitend aan
leden van het personeel van het secretariaat en aan de leden van het personeel van
door het bestuur aangewezen accountantskantoren, aangesloten bij een organisatie,
welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.
§ 4 Strafbepaling
Artikel 6
1.

Overtredingen van het bij of krachtens de Verordening bepaalde zijn strafbare
feiten.
§ 5 Slotbepalingen

Artikel 7
1. De Verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in
het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2. De Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en
bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor Gedistilleerd 2007 wordt
ingetrokken.
Artikel 8
De Verordening kan worden aangehaald als "Verordening registratie, verstrekking van
gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor
Gedistilleerd 2010".
Den Haag,
plv. voorzitter
secretaris
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TOELICHTING
ONTWERP-VERORDENING REGISTRATIE, VERSTREKKING VAN GEGEVENS
EN INZAGE VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN PRODUCTSCHAP DRANKEN / COMMISSIE
VOOR GEDISTILLEERD 2010
§ 1.

Algemeen

Met deze Verordening worden regels op het gebied van registratie, verstrekking van
gegevens en inzage van boeken en bescheiden ten behoeve van de Commissie voor
Gedistilleerd van het Productschap Dranken (hierna: het Productschap) vastgesteld.
Het Productschap is een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan als bedoeld in de Wet op de
bedrijfsorganisatie (hierna: Wbo) ingesteld bij wet op 1 juli 2002. Het Productschap is
ingesteld als opvolger van het Productschap voor Bier, het Bedrijfschap voor
Frisdranken en Waters, het Productschap voor Gedistilleerde Dranken en het
Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, welke allen van
rechtswege zijn opgehouden te bestaan op 1 juli 2002. De inhoud van deze Verordening
is materieel gelijk aan de voormalige verordeningen van elk van de bovengenoemde, in
het Productschap opgegane, schappen. Om die reden is notificatie bij de Europese Unie
niet noodzakelijk.
Het Productschap heeft tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening
in ondernemingen in de drankensector te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk
belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen.
Het bestuur van het Productschap (hierna: het Bestuur) is samengesteld uit
vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers in de
drankensector. Het Bestuur wordt bijgestaan door een viertal commissies ex. artikel 88a
Wbo, te weten: Commissie voor bier, Commissie voor frisdranken en waters, Commissie
voor Gedistilleerd en Commissie voor slijters, die hun werkterrein hebben liggen in de
bewuste sector binnen het Productschap.
§ 2. Doelstellingen die worden nagestreefd en
de te verwachten (neven)effecten van de Verordening
De doelstelling van de Verordening is om mogelijkheden te creëren voor het
Productschap om ondernemingen te controleren en registreren. Met de Verordening
wordt het mogelijk gemaakt om vanuit het Productschap Dranken controle uit te
oefenen over de ingeschreven ondernemingen. Het gaat hierbij met name om de
ondernemingen te wijzen op de mogelijkheid dat het Productschap Dranken inzage kan
verkrijgen in de boekhouding en indien nodig geacht andere stukken. Dit met het oog
op controle.
§ 3. Nadere motivering van publieke regelgeving i.c. de Verordening
Het Productschap is als publiekrechtelijk orgaan ingesteld voor alle ondernemingen in de
drankensector. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die zich zouden
onttrekken aan de controle en registratie door het Productschap Dranken. Door het
ontbreken van een geheel overdekkende controle- en registratieplicht, zouden
ondernemingen kunnen profiteren.
§ 4. De afweging van private alternatieven
Voor een individueel bedrijf of privaatrechtelijke organisatie is het niet goed mogelijk
zelf activiteiten te organiseren op het gebied van controle en/of registratie. Dit maakt
dat het Productschap zich onderscheidt van een privaatrechtelijke organisatie.
Laatstgenoemde organisatie treedt alleen op voor haar leden en vertegenwoordigt niet
het algemeen belang.
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§ 5. De uitvoerings- en handhavingsaspecten
Het gaat hier om een Verordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het Productschap komen. Er wordt geen last gelegd op andere
overheden.
§ 6. De verhouding tot andere wetgeving en
tot bestaande en komende internationale en communautaire regelingen
Naar het oordeel van het bestuur vallen de werkzaamheden niet onder het begrip steun
als bedoeld in artikel 92 van het EG-verdrag. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de
steun nooit méér bedragen dan Euro 100.000 over drie jaar. Melding kan op grond van
de de-minimis-regel achterwege blijven.
§ 7. De structuur van de Verordening en
de onderbouwing van de gekozen structuur
De Verordening is opgebouwd uit bepalingen op het gebied van registratie- en
gegevensverstrekking. Dit alles binnen een rechtelijk kader.
Gelet op de inhoud van de bepalingen, het brede draagvlak binnen de branches en de
aard van de door de bepalingen te regelen onderwerpen, meent het Bestuur dat de
bepalingen van het Productschap Dranken voldoen aan de eisen van proportionaliteit en
doelmatigheid.
§ 8. Het algemeen en sectoraal belang van de Verordening
Zonder deze regeling zouden er geen mogelijkheden bestaan om ondernemingen te
controleren en te laten registreren. Als gevolg hiervan heeft de Verordening tevens een
positief effect op het doorgeven van juiste informatie van allerlei aard.
Voor de sector dranken schept registratie en de mogelijkheid tot controle door het
Productschap op de door de ondernemingen doorgegeven informatie duidelijkheid en
eenzelvigheid.
§ 9 artikelsgewijs
Artikel 1
In artikel 1 wordt gerefereerd naar de nieuwe Verordening (EG) nr. 110/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de
aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische
aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
1576/89 van de Raad, die van toepassing is met ingang van 20 mei 2008 met een
overgangsperiode van een jaar;
Den Haag,
plv. voorzitter
secretaris
Ontwerp- Wijziging I Verordening benaming gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken
Productschap Dranken 2009
Verordening van het Productschap Dranken van … 2010, houdende wijziging van de
regels ter zake van de benaming van gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken
(Wijziging I Verordening benaming gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken
Productschap Dranken 2009)
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
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gelet op:
de artikelen 93, 95, 102 en 104, eerste lid onder b van de Wet op de
bedrijfsorganisatie;
de artikelen 11 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
de Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement n de Raad van
15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de
etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde
dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad.
gezien:
het advies van de Commissies ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit
Productschap Dranken;
besluit:
Artikel I
De Verordening benaming gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken Productschap
Dranken 2009 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Het eerste lid komt als volgt te luiden:
1. Jenever of genever: een gedistilleerde drank die overeenkomstig de
bepalingen van categorie 19 van Bijlage II van de verordening
110/2008 wordt verkregen door aromatisering met jeneverbessen
(Juniperus Communis) van ethylalcohol uit landbouwproducten en/of
moutwijn. Daarnaast mogen als aanvulling worden gebruikt andere
natuurlijke en/of natuuridentieke aromastoffen zoals gedefinieerd in
artikel 1, onder b), i) en ii) van het Warenwetbesluit Aroma’s en/of
aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, onder c),
van het Warenwetbesluit Aroma’s en/of planten of plantendelen met
aromatische eigenschappen worden gebruikt, maar de
organoleptische kenmerken van de jeneverbes moeten
waarneembaar blijven, zij het soms in mindere mate. Het
alcoholgehalte is tenminste 30% vol. met uitzondering van
vruchtenjenever.

2.

Onder vernummering van het vijfde naar het zesde lid, wordt een nieuw
vijfde lid ingevoegd, luidende:
5. Vruchtenjenever of jenever met vruchten: de likeur, of andere
gedistilleerde drank
- die is verkregen hetzij door aromatisering van de jenever met vruchten
of met planten en/of delen van vruchten of planten, hetzij door
toevoeging van vruchtesap en/of distillaten van vruchten of planten of
distillaten van geconcentreerde aroma’s van vruchten of planten;
- waarvan de aromatisering kan zijn aangevuld door toevoeging van
natuurlijke en of natuuridentieke aromatiserende stoffen;
- die eventueel is verzoet;
- die de organoleptische kenmerken van de betrokken fruitsoort
vertoont;
- die een alcohol-volumegehalte van ten minste 20% vol heeft.
Het woord “vruchten” mag door de naam van de betrokken vrucht worden
vervangen.
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Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag,
plv voorzitter
secretaris
TOELICHTING
Met onderhavige verordening wordt de Verordening benaming gedistilleerde en zwak
gedistilleerde dranken Productschap Dranken 2009 gewijzigd.
De definitie van “Jenever” is aangepast aan de definitie hiervan in Verordening (EG)
nr. 110/2008 van het Europees Parlement n de Raad van 15 januari 2008
betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de
bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad.
Daarnaast is een definitie van “vruchtenjenever” opgenomen, aangezien de definitie
hiervan uit de EG-verordeningen is geschrapt en het wenselijk is om nationaal
hiervan een definitie voor handen te hebben.
Den Haag,
plv. voorzitter
secretaris

Productschap Margarine, Vetten en Oliën
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2009
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der
inkomsten en uitgaven over 2009, met toelichting bij het secretariaat, Ampèrelaan 4 D
te Rijswijk (ZH), voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is tegen
betaling van de kosten ad € 10,-.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van
24 juni 2010.
Productschap Tuinbouw
Ontwerp Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle
zorgverplichtingen bij bloembollen, zomede de richtlijn voor het totstandkomen van een
te verstrekken vergoeding door het Productschap Tuinbouw 2010
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van ………. houdende de
instelling van een taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci bij bloembollen en de
commissie controle zorgverplichtingen, zomede het vastleggen van de werkwijze die
eventueel leidt tot een besluit van het Productschap Tuinbouw inzake een financiële
tegemoetkoming (Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci bij
bloembollen en de commissie controle zorgverplichtingen, en de richtlijn voor
het totstandkomen van een te verstrekken vergoeding door het Productschap
Tuinbouw)
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HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 93, 95, van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
gelet op de paragraaf 1 en 3 van de Verordening bevoegdheden en werkwijze 2009,
gelet op hetgeen bepaald in de Verordening PT vacatiegeld en reis- en verblijfkosten
2009,
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen,
d.d. ….;
BESLUIT:
Artikel 1
1. In dit besluit worden de begripsbepalingen van het Instellingsbesluit Productschap
Tuinbouw overgenomen.
2. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. KAVB:
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur;
b. de taxatiecommissie:
de taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci voor
bloembollen;
c. BKD:
de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;
d. marktwaarde:
de waarde welke geldt op de dag dat de BKD haar
aanwijzing ex artikel 5, onder a heeft gegeven;
e. bloembollen:
in Nederland geteelde bollen en knollen van
bloemgewassen;
f.
bloembollenkraam:
alle bloembollen die door of voor een teler worden
geteeld;
g. teeltjaar:
de periode van 1 juni van een kalenderjaar tot en
met 31 mei van het volgend kalenderjaar;
h. commissie controle
zorgverplichtingen:
de commissie als bedoeld in artikel 2, tweede lid
van dit besluit.
Artikel 2
1. Er is een taxatiecommissie met als taak: het vaststellen van de marktwaarde en/of
opbrengst van door Ditylenchus dipsaci aangetaste bloembollen.
2. Er is een commissie controle zorgverplichtingen met als taak: het beoordelen van
de vraag of een teler heeft voldaan aan de zorgverplichtingen indien hij bij
opeenvolgende teelt van waardplanten op hetzelfde perceel geen maatregelen heeft
getroffen om risico’s van besmetting te voorkomen.
Artikel 3
1. De taxatiecommissie bestaat uit vier leden, welke worden voorgedragen door de
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.
De commissie controle zorgverplichtingen bestaat uit drie leden, waarvan:
- een lid voorgedragen door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur uit de productgroep Tulp,
- een lid voorgedragen door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur uit de productgroep Narcis, en
- een lid voorgedragen door de BKD, zijnde de hoofdkeurmeester.
2. De leden van de commissie, als omschreven in het eerste lid worden door het
bestuur van het productschap benoemd voor een periode van twee jaar.
3. Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
4. Een aftredend lid is herbenoembaar, met uitzondering van hen die de leeftijd van
65 jaar hebben bereikt.
5. Ingeval van een vacature draagt de KAVB dan wel de BKD aan het bestuur van het
productschap een opvolger voor.
6. Een lid dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger
had moeten aftreden.
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Artikel 4
1. Iedere teler van bloembollen, die in het bezit is van bloembollen die, blijkens een
door de BKD afgegeven verklaring zijn aangetast door Ditylenchus dipsaci, kan bij
het productschap een financiële vergoeding aanvragen.
2. De aanvraag voor vergoeding dient te geschieden vóór 1 december van het
oogstjaar waarin de door Ditylenchus dipsaci aangetaste bollen zijn geoogst.
Artikel 5
Een vergoeding als bedoeld in artikel 4 wordt slechts gegeven:
a. voor zover het bloembollen betreft, aangetast door Ditylenchus dipsaci, indien de
bloembollen zijn vernietigd overeenkomstig de aanwijzingen die terzake door de
BKD zijn gegeven;
danwel
b. wanneer geen bestrijdingsmethoden voorhanden zijn, waarmee de aantasting
effectief bestreden kan worden, een en ander ter beoordeling van de BKD; en in
beide situaties
c. wanneer er geen sprake is van grove nalatigheid van de teler.
Artikel 6
1. De in artikel 4 bedoelde vergoeding bedraagt ten hoogste 50% van de
marktwaarde van de
bloembollen, met dien verstande dat de vergoeding nooit meer zal bedragen dan
€ 25,- per kilogram.
2. De kosten die gemaakt worden voor het vervoer van en het storten van de door
Ditylenchus dipsaci aangetaste bloembollen kunnen worden vergoed nadat het
productschap daarvoor toestemming heeft gegeven. De desbetreffende originele
facturen dienen aan het productschap te worden verstrekt.
Artikel 7
Geen vergoeding als bedoeld in artikel 4 wordt uitgekeerd:
a. voor vernietigde bloembollen, welke afkomstig waren uit twee of meer partijen
bloembollen van eenzelfde cultivar welke dooreen gemengd waren;
b. voor vernietigde of te vernietigen bloembollen, die voor de bolproductie waren/zijn
opgeplant en afkomstig waren/zijn van afbroei uit het meeste recente broeiseizoen;
c. voor vernietigde of te vernietigen bloembollen, die voor de bolproductie in
Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn
opgeplant en afkomstig waren/zijn van import; en
d. voor vernietigde of te vernietigen narcisbollen die langer dan één groeiseizoen vast
op het land hebben gestaan.
Artikel 8
1. Behoudens de in artikel 4 bedoelde vergoeding zal aan de betrokken teler een
uitkering worden gedaan overeenkomstig de normen, geldende voor de in artikel 4
bedoelde vergoeding, voor bloembollen die door hem vrijwillig zijn vernietigd, op
grond van een door de BKD gegeven advies aan de betrokken teler en het
productschap.
2. De hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op een wijze als bedoeld in de
artikelen 5 tot en met 7.
Artikel 9
1. Een teler ontvangt geen vergoeding als hij niet is overgegaan tot vrijwillige
vernietiging als bedoeld in artikel 8, eerste lid, indien gedurende één der
eerstvolgende drie teeltjaren, waarin een advies als bedoeld in meergenoemd
eerste lid aan hem is verstrekt, blijkens een door de BKD afgegeven verklaring,
zijn bloembollenkraam blijkt te zijn aangetast door Ditylenchus dipsaci, tenzij wordt
aangetoond dat er geen relatie bestaat tussen de geconstateerde aantasting(en)
door Ditylenchus dipsaci en het uitgebrachte advies, dat niet werd opgevolgd. Dit
ter beoordeling van het productschap, op advies van de taxatiecommissie.
2. Een teler ontvangt geen vergoeding als hij, in afwijking van het advies van de BKD
gele krokussen of narcissen, geen warmwaterbehandeling heeft laten ondergaan
indien zijn bloembollenkraam gedurende één der eerstvolgende drie teeltjaren na
het teeltjaar waarin een advies aan hem is verstrekt, blijkens een door de BKD
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3.

4.

afgegeven verklaring, blijkt aangetast te zijn door Ditylenchus dipsaci. Het advies
van de BKD betreffende gele krokus wordt vóór 15 augustus gegeven.
Een teler ontvangt geen vergoeding als hij geen correcte registratie heeft gevoerd
van zijn teeltplan. Een teler dient tenminste:
a. te beschikken over de opgaven die jaarlijks aan de BKD worden gedaan over
een periode van 5 jaar voorafgaand aan de geconstateerde besmetting;
b. bij de teelt op huurland een registratie bij te houden van de laatste teelt op het
betreffende perceel voorafgaand aan de geconstateerde besmetting; en
c. te beschikken over een registratie van de plantvolgorde van de cultivars van
het seizoen waarin de besmetting is geconstateerd.
Zulks ter beoordeling van het productschap op advies van de BKD, dan wel een
andere onafhankelijke certificerende instelling.
Een teler ontvangt geen vergoeding indien hij onvoldoende maatregelen heeft
genomen ter beperking van de besmetting en eventuele besmetting. Zulks ter
beoordeling van het productschap op advies van de commissie die beoordeelt in
hoeverre is voldaan aan zorgverplichtingen.

Artikel 10
De hoogte van de marktwaarde wordt vastgesteld door de taxatiecommissie zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen twintig dagen nadat de BKD een verklaring van aantasting
door Ditylenchus dipsaci heeft afgegeven.
Artikel 11
1. De uitbetaling van de financiële tegemoetkoming door het productschap vindt eerst
plaats nadat door de BKD aan het productschap een rapport is uitgebracht waarin
wordt bevestigd dat de desbetreffende bloembollen ook daadwerkelijk zijn
vernietigd.
2. De eerste uitbetaling aan de betrokken teler zal geschieden binnen 30 dagen na
vernietiging van de desbetreffende bloembollen. Deze uitbetaling betreft 37,5% van
de vastgestelde schade. De resterende vergoeding zal worden uitbetaald uiterlijk
aan het eind van het kalenderjaar waarin het schadeverzoek is ingediend.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus
dipsaci en de commissie controle zorgverplichtingen bij bloembollen, zomede de richtlijn
voor het totstandkomen van een te verstrekken vergoeding door het Productschap
Tuinbouw.
Artikel 13
1. Het Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie
controle zorgverplichtingen bij bloembollen, en de richtlijn voor het tot stand
komen van een te verstrekken vergoeding door het Productschap Tuinbouw wordt
ingetrokken.
2. Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
Toelichting
1
Dit besluit betreft een samenvoeging, in verband met de toegankelijkheid, van het
Huishoudelijk reglement PT van de Taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci (bloembollen)
n het Besluit PT vaststelling richtlijnen bestrijding Ditylenchus dipsaci bij bloembollen.
Tevens is gebruik gemaakt van de gelegenheid om tegemoet te komen aan de wens een
aparte commissie in te stellen die adviseert aan het bestuur van het productschap over
de wijze waarop een teler zijn zorgverplichting vorm heeft gegeven.
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Artikel 6 is aangepast met de vermelding dat er een vergoeding van maximaal 50%
wordt uitgekeerd.
De vergoeding van de schade wordt betaald voor een deel uit de vakheffing
bloembollen (vakheffing) en voor een deel uit de PT heffing bestrijding Ditylenchus
dipsaci (Dd-heffing).
Indien het totale bedrag aan ingediende verzoeken om vergoeding van schade door
Ditylenchus dipsaci de opbrengst van de heffingen overschrijdt, zal de vergoeding
alsdan hierop aangepast worden, in die zin dat eenieder een evenredig percentage van
de schade vergoed zal krijgen.
Om tijdig te kunnen vaststellen wat de totale schade in een bepaald oogstjaar is, is in
artikel 4 lid 2 opgenomen dat het verzoek om schadevergoeding moet worden ingediend
vóór 1 december van het oogstjaar waarin de door Ditylenchus dipsaci aangetaste
bollen zijn geoogst.
Omdat bij indiening van het schadeverzoek het percentage van de vergoeding nog niet
duidelijk is, zal de uitkering van de vergoeding in twee fasen geschieden.
De uitbetaling als bedoeld in art. 11 lid 2 zal 37,5% van de vastgestelde schade
betreffen. Nadat bekend is welk percentage aan schade vergoed zal worden aan de
telers, zal de resterende uitkering van de vergoeding plaatsvinden.
3
De Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen heeft op ……
positief geadviseerd.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
Ontwerp- Wijziging I Verordening PT AM Vrije Teelt
Verordening van het Productschap Tuinbouw van ………. tot wijziging van de Verordening
PT AM Vrije Teelt.
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikel 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gelet op artikel 23 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007;
gehoord de Sectorcommissie Boomkwekerijproducten d.d……;
gehoord de Sectorcommissie Bloembollen d.d…….
BESLUIT:
Artikel 1
A
Aan artikel 1 wordt de volgende begripsbepaling toegevoegd:
j. boomkwekerijgewassen en vaste planten: winterharde en half-winterharde
houtgewassen, vaste planten en wortelstokken, uitgezonderd de gewassen die gerekend
worden tot de bloembollensector en als zodanig worden genoemd in bijlage II van de
Landbouwkwaliteitsregeling 2007.
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B
Artikel 2
Deze Verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening
van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met de dag waarop
de Verordening PT AM Vrije Teelt in werking is getreden.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
Toelichting
Het doel van de Verordening PT AM Vrije Teelt is het zeker stellen dat
boomkwekerijgewassen en vaste planten die voor eigen gebruik zijn bestemd of in het
handelsverkeer worden gebracht, afkomstig zijn van op aardappelmoeheid getoetste en
vrij bevonden percelen.
Met deze wijziging worden bloembollen buiten de werkingsfeer van de Verordening
geplaatst.
Onder bloembollen wordt ingevolge artikel 23 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007
verstaan: bollen, knollen, wortelstokken en andere voor vermeerdering of
bloemproductie bestemde plantendelen van de in de bijlage II bij de
Landbouwkwaliteitsregeling 2007 regeling onder I genoemde gewassen, voor zover zij
behoren tot de daarachter onder II vermelde botanische families, geslachten of soorten.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Hoofdbedrijfschap Ambachten
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling ontwerpjaarrekening 2009
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de
bedrijfsorganisatie, bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der
inkomsten en uitgaven over 2009, met toelichting bij het secretariaat, Ierlandlaan 21 te
Zoetermeer, voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van
9 juni 2010.
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Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Productschap Pluimvee en Eieren
PPE 7

Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE)
2010
Besluit van de voorzitter, namens het bestuur, van het Productschap Pluimvee en Eieren
van 17 mei 2010 houdende vaststelling van een gebied waar de aanwezigheid van
Salmonella Gallinarum is vastgesteld en wordt bestreden (Besluit derde
gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010)
De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, namens het bestuur;
Gelet op artikel 2 van de Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella
Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009;
Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,
Besluit:
Artikel 1
In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is op 17 mei 2010 de aanwezigheid
van Salmonella Gallinarum vastgesteld.
Artikel 2
1.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit derde gebiedsvaststelling bestrijding
Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2010.

2.

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en
treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 17 mei 2010
J.T. Wolleswinkel
plv. voorzitter
TOELICHTING BIJ HET BESLUIT DERDE GEBIEDSVASTSTELLING BESTRIJDING
SALMONELLA GALLINARUM BIJ PLUIMVEE (PPE) 2010
De voorzitter van het productschap stelt bij besluit namens het bestuur vast in welk
gebied of welke gebieden de aanwezigheid van infectieuze coryza of Salmonella
Gallinarum op grond van specifiek laboratoriumonderzoek is vastgesteld. Vanwege de in
dit gebied vastgestelde aanwezigheid van de ziekte kunnen aan de ondernemer die
binnen dit gebied kippen, kalkoenen of eenden houdt bestrijdingsmaatregelen worden
opgelegd en adviezen worden verstrekt zoals bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van de
Verordening bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE)
2009.
Op een pluimveebedrijf ten zuiden van Lunteren is op grond van specifiek
laboratoriumonderzoek een besmetting met Salmonella Gallinarum vastgesteld.
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Vanwege de recente uitbraak is het nodig om, binnen het gebied zoals aangegeven in
de bijlage, het betreft een straal van drie kilometer rondom het besmette bedrijf,
bestrijdingsmaatregelen te nemen als bedoeld in de Verordening bestrijding infectieuze
coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009. Betrokken pluimveebedrijven
gelegen binnen dit gebeid zullen afzonderlijk per brief worden geïnformeerd over de
gevolgen van de recente uitbraak in dit gebied.
Zoetermeer, 17 mei 2010
J.T. Wolleswinkel
plv. voorzitter
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