Ontwerp-Besluit PT heroverweging verordeningen 2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van …. 2011 tot heroverweging van verordeningen (Besluit PT heroverweging verordeningen 2011)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op artikel 106, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

BESLUIT:

Artikel 1
1.

De volgende verordening wordt ingetrokken:
Verordening PT registratie sorteer- en pakstations groenten en fruit 2003

2.

De Verordening PT uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool 2007 blijft
gehandhaafd.

3.

De hieraan ten grondslag liggende overwegingen zijn opgenomen in de bij dit besluit gevoegde
bijlage.

Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit PT heroverweging verordeningen 2011”.

Zoetermeer, …. 2011

De voorzitter,

De secretaris,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

J.M. Gerritsen

TOELICHTING
Ingevolge art. 106, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie dient het bestuur van het Productschap 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 de volgende verordening:
Verordening PT registratie sorteer- en pakstations groenten en fruit 2003
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.
Voor voornoemde “Verordening sorteer en pakstations” geldt dat zij geen doel meer dient dat onverkort moet worden nagestreefd en dat zij daarom moet worden ingetrokken.
Van de “Verordening uitlekgewichten” heeft de sector aangegeven deze te willen laten voortbestaan.
De hieraan ten grondslag liggende overwegingen zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Zoetermeer, .. 2011

De voorzitter,

De secretaris,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

J.M. Gerritsen
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BIJLAGE 1

NAAM VERORDENING: Verordening PT registratie sorteer- en pakstations groenten en fruit 2003
1 realisatie doelstelling
doelstelling: controle bij bedrijfsgenoten kunnen uitvoeren op kwaliteit
realisatie: niet meer
2 noodzaak publiekrechtelijke aanpak
nee, is inmiddels door het Ministerie zelf via een besluit geregeld
3 onbeoogde neveneffecten
niet bekend
4 lasten voor zowel sector als schap
n.v.t.
5 mededingingsaspecten
niet bekend
6 evenwichtigheid doel ↔ nadeel beHet doel, de kwaliteit controleren, geldt nog steeds.
langhebbende(n)
Het nadeel, administratieve lasten voor bedrijf door
administratie, geldt ook nog steeds, maar nu via een
andere weg
7 effectieve handhaving
n.v.t.
8 consequentie afschaffen verordening
de o.b.v. verordening verkregen gegevens zijn essentieel voor het kunnen controleren van de bedrijven, maar worden nu via het Landbouwkwaliteitsbesluit door het Kwaliteits Controle Bureau zelf verzameld.
9 overigens
--
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BIJLAGE 2

NAAM VERORDENING: Verordening PT uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool 2007
1 realisatie doelstelling
doelstelling: door het vaststellen van het uitlekgewicht de consument bescherming te bieden tegen
praktijken die concurrentievervalsend zouden uitwerken
realisatie: actueel
2 noodzaak publiekrechtelijke aanpak
ja
3 onbeoogde neveneffecten
niet bekend
4 lasten voor zowel sector als schap
Schap behandelt de juridische aspecten en procedures. De sector geeft indien gewenst, een aanzet tot
inhoudelijke aanpassingen die worden verwerkt conform de procedures
5 mededingingsaspecten
Verordening bevordert gelijke mededinging en de belangen van de consument, aangezien zowel het uitlekgewicht als de methodiek om dit te bepalen is
vastgelegd
6 evenwichtigheid doel ↔ nadeel beHet doel, eerlijke concurrentie tussen fabrikanten en
langhebbende(n)
duidelijkheid voor de consument. Nadeel is dat er
geen flexibiliteit is m.b.t. het uitlekgewicht voor de fabrikanten om op veranderingen in te kunnen spelen
7 effectieve handhaving
nVWA houdt toezicht op de naleving van etikettering
van levensmiddelen inclusief uitlekgewicht.
8 consequentie afschaffen verordening
Zonder deze verordening zou iedere producent een
ander uitlekgewicht kunnen hanteren. Voor de consument moet duidelijk zijn wat hij koopt. Technische
voorschriften zijn niet meer van toepassing voor alle
fabrikanten van zuurkool en champignons.
Als het toezicht vervalt bestaat de mogelijkheid van
misleiding van consument en oneerlijke concurrentie
tussen fabrikanten.
9 overigens
--
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