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Verordening van diverse productschappen van juni/juli 2014 tot intrekking van de Verordening
gemeenschappelijk secretariaat vorderingen Landbouwschap 2000;

De besturen van het:
•
•
•
•
•

Hoofdproductschap Akkerbouw, in zijn vergadering van ……….
Productschap Tuinbouw, in zijn vergadering van ………….
Productschap Pluimvee en Eieren in zijn vergadering van ………….
Productschap Vee en Vlees, in zijn vergadering van ……………
Productschap Zuivel, in zijn vergadering van …………….

Gelet op de artikelen 109 t/m 114 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de Verordening
aanwijzing productschappen van de Sociaal-Economische Raad,

Besluiten:
Artikel I
De Verordening gemeenschappelijk secretariaat vorderingen Landbouwschap 2000 wordt
ingetrokken.

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Deze regeling zal met toelichting zowel in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie als de
Staatscourant worden geplaatst.
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voorzitter
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secretaris
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secretaris
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PRODUCTSCHAP ZUIVEL
Zoetermeer, ……….. 2014

C.H. Wantenaar
voorzitter

mr. dr. F. Beekman

Behoort bij agendapunt 5
Openb. bestuursverg. dd. 24 juni 2014

secretaris

Behoort bij agendapunt 5
Openb. bestuursverg. dd. 24 juni 2014

Toelichting
Met het in werking treden van het Besluit opheffing Landbouwschap heeft de Kroon per 1 juli
2001 het Landbouwschap formeel opgeheven. De Kroon heeft met dit besluit tevens de
Sociaal Economische Raad (SER) als vereffenaar opgedragen de productschappen in te
schakelen om de nog niet betaalde heffingsbedragen in te vorderen. De SER beschikt zelf
namelijk niet over een invorderingsbevoegdheid gelijk aan die van een productschap. Met
zijn Verordening aanwijzing productschappen van 15 september 2000 heeft de SER , het
Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Pluimvee en
Eieren, het Productschap Vee en Vlees alsmede het Productschap Zuivel daarvoor
aangewezen. De besturen van voornoemde productschappen hebben vervolgens bij
Verordening gemeenschappelijk secretariaat vorderingen Landbouwschap (hierna: in te
trekken verordening) een rechtspersoonlijkheid bezittend gemeenschappelijk lichaam in de
zin van artikel 110 van de Wet op de bedrijfsorganisatie , het Gemeenschappelijk
secretariaat vorderingen Landbouwschap (GSVL), opgericht en bestuursleden aangewezen
uit het midden van de besturen van de instellende productschappen.
Het GSVL heeft als uitvoeringsorgaan gefunctioneerd voor de inning van nog niet betaalde
heffingsbedragen, zonder dat het eigendom van de vorderingen op het GSVL is overgegaan.
Ten tijde van de feitelijke opheffing van het Landbouwschap bedroeg het nog te vorderen
bedrag fl 13 mln ten aanzien van 6500 ondernemingen. Ten tijde van de
oprichtingsvergadering in oktober 2001 het in te vorderen bedrag was teruggelopen naar fl
5,5 mln (= € 2,5 mln.) ten aanzien van zo’n 2500 bedrijven. Aan de SER zijn in zijn
hoedanigheid als vereffenaar periodiek de geïnde bedragen overgemaakt onder aftrek van
de gemaakte kosten.
Met de brief van 14 december 2012 is aan het bestuur GSVL gevraagd in te stemmen met
het oninbaar verklaren van het laatste bedrag ter hoogte van € 10.506,92. Dat bestuur heeft
(stilzwijgend) hiermee ingestemd.
Voor het lichaam GSVL als zodanig had het vorenstaande tot gevolg dat toen de situatie was
bereikt welke voorwaarde is voor het doen opheffen van het lichaam, namelijk dat de
geldschuld nagenoeg is betaald en de kans op finale betaling niet aanwezig is anders dan
gepaard gaande met onevenredige grote uitvoeringskosten. Ingevolge de in te trekken
verordening dient zulks te geschieden door een gemeenschappelijk besluit van de besturen
van de instellende productschappen, te weten HPA, PPE, PT, PVV en PZ.
Alvorens daartoe te kunnen besluiten mag ingevolge de toelichting op artikel 10 van de in te
trekken verordening de onderhavige door de SER gevorderde taak eerst worden beëindigd
in overleg met de SER en de betrokken minister. De minister van Economische Zaken en in
zijn voetspoor de Sociaal-Economische Raad hebben schriftelijk ingestemd met de
beëindiging van de gevorderde taak en daarmee met de opheffing van het GSVL. i
Naast de bekendmaking uit hoofde van artikel 106, eerste lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, dient deze verordening
ingevolge artikel 111, tweede lid, van die wet ook bekendgemaakt te worden in de
Staatscourant.
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_____________________________
i
Brief d.d 14 februari 2014 minister van Economische Zaken aan voorzitter SER Brief SER d.d. 7 maart
2014, kenmerk 14.00675/EvB/KH, aan GSVL
Brief SER d.d. 7 maart 2014, kenmerk 14.00675/EvB/KH, aan GSVL
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