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Betreft: Ontwerp-Besluit PT Heroverweging Verordeningen 2011

Ingevolge art. 106, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie dient het bestuur van het
productschap in het kader van de deregulering de bestaansgrond van de verordeningen, die
op grond van artikel 93, eerste lid, van deze wet ter vervulling van zijn taak zijn vastgesteld,
iedere vier jaar na inwerkingtreding van die verordening te heroverwegen.
Het betreft hier de zogenoemde autonome verordeningen. Voor het onderhavige besluit gaat
het in het bijzonder om een tweetal verordeningen waarvan het bestaansrecht wordt
heroverwogen:
1) Verordening PT registratie sorteer- en pakstations groenten en fruit 2003
2) Verordening PT Uitlekgewichten en verduurzaamde champignons en zuurkool 2007

Bij de heroverweging is met name gekeken naar de volgende criteria:
• realisatie van de met de verordening beoogde doelstelling
• de noodzaak van een publiekrechtelijke aanpak
• eventuele onbeoogde neveneffecten
• de lasten voor zowel de sector als het schap
• eventuele mededingingsaspecten
• de evenwichtigheid tussen het te bereiken doel in relatie tot eventuele
nadelige gevolgen voor belanghebbende(n)
• de mogelijkheid van effectieve handhaving
• de consequenties van het afschaffen van de verordening
• eventuele overige van belang zijnde aspecten
Deze criteria zijn gebaseerd op het “Toetsingskader samenhangend met de Aanwijzigingen
voor de regelgeving”, dat als bijlage bij de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de
Wet op de bedrijfsorganisatie van 1999 is opgenomen.
1) Voor voornoemde “Verordening sorteer- en pakstations groenten en fruit 2003” geldt
dat zij geen doel meer dient dat onverkort moet worden nagestreefd en dat zij
daarom moet worden ingetrokken.
2) Van de “Verordening Uitlekgewichten Verduurzaamde Champignons en Zuurkool
2007” heeft de sector aangegeven deze te willen laten voortbestaan.
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De sectorcommissie Groenten en Fruit heeft in zijn vergadering van 3 november jl. besloten
om dit besluit met een positief advies ter vaststelling voor te leggen aan het bestuur.
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