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1. Intrekking van de Verordening gemeenschappelijk secretariaat vorderingen
Landbouwschap 2000
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 de Verordening gemeenschappelijk secretariaat
vorderingen Landbouwschap (hierna: 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 in 1997 bedroeg het nog te
vorderen bedrag fl 13 mln. ten aanzien van 6500 ondernemingen. Sindsdien hebben twee
voormalige Landbouwschapsmedewerkers, in tijdelijke dienst van het HPA, vanuit een
kantoorpand in Scheveningen zich actief met de invordering beziggehouden, zodat 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.
Deze dalende lijn wordt naarmate de tijd vordert steeds horizontaler, aangezien de echte
‘diehards’ overblijven met alle juridische perikelen van dien. Op bijgaand cijfermatig overzicht
is het verloop te zien door de jaren heen.
Aan de SER zijn in zijn hoedanigheid van 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.
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Voor het lichaam GSVL als zodanig had het vorenstaande tot gevolg dat toen de situatie
was bereikt die 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 Verordening
gemeenschappelijk secretariaat vorderingen Landbouwschap 2000 waarmee het GSVL
destijds is ingesteld, dient zulks te geschieden door een gemeenschappelijk besluit van de
besturen van de instellende productschappen, te weten HPA, PPE, PT, PVV en PZ.
Ingevolge de toelichting op artikel 10 van de verordening mag de onderhavige door de SER
gevorderde taak eerst worden beëindigd in overleg met de SER en de betrokken ministers.
Het ontwerp van de verordening is gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
van 18 april 2014, nr. 16. Daarop zijn door het PT geen reacties ontvangen.
De verordening wordt behandeld in de vergadering van de Commissie Sierteelt en Groen
van 17 juni 2014 en in de vergadering van de Commissie Voedingstuinbouw van 19 juni
2014. Het advies van beide commissies zal ter vergadering worden meegedeeld.
Voorstel
Uw bestuur wordt voorgesteld om de Verordening tot intrekking van de Verordening
gemeenschappelijk secretariaat vorderingen Landbouwschap 2000 vast te stellen en deze,
na vaststelling door de andere betrokken productschapsbesturen, na verkregen goedkeuring
van de SER te doen publiceren in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie zowel als in de
Staatscourant.
2. Intrekking Besluit gemeenschappelijke medebewindsorganisatie
productschappen 2012
Met het besluit is medio 2012 een voorziening volgens artikel 109 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie getroffen, waarbij voor de uitvoering van de
medebewindswerkzaamheden een samenwerkingsverband wordt geregeld dat door de
besturen van de participerende productschappen wordt aangegaan. Inmiddels is de
medebewindsorganisatie van de productschappen zowel formeel als materieel opgegaan in
de regelgevings- en uitvoeringsstructuur van het ministerie van Economische Zaken. Om
deze reden kan het aangehaalde besluit worden ingetrokken. Het in bijlage opgenomen
besluit voorziet in deze intrekking.
Het besluit wordt behandeld in de vergadering van de Commissie Sierteelt en Groen van 17
juni 2014 en in de vergadering van de Commissie Voedingstuinbouw van 19 juni 2014. Het
advies van beide commissies zal ter vergadering worden meegedeeld.

Voorstel
Uw bestuur wordt voorgesteld om het Besluit tot intrekking van het Besluit
gemeenschappelijke medebewindsorganisatie productschappen 2012 vast te stellen en dit,
na vaststelling door de andere betrokken productschapsbesturen, na verkregen goedkeuring
van de SER te doen publiceren in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
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