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Jaarverslag 2013

Voorwoord
Het jaar 2013 was het eerste jaar van de afbouw van het Productschap Vis. Het Bestuur heeft eind 2012 besloten
dat het productschap haar activiteiten in 2013 ging beëindigen. Tevens was besloten dat de financiering van de
afbouw van het productschap in twee jaren zou plaatsvinden. Zowel in het jaar 2013 als het jaar 2014 zullen er
daarom nog heffingen moeten worden opgelegd voor de financiering van de laatste inhoudelijke werkzaamheden
en de verantwoorde afbouw van het productschap. Verantwoord afbouwen betekent voor ons:
• Zo effectief en zo efficiënt mogelijk (doen wat nodig is en niet meer, met een minimum aan inspanning en
personele inzet);
• Voldoen aan alle verplichtingen (sociaal plan, afronden van (subsidie) afspraken, mogelijk gegronde juridische
claims);
• Zo min mogelijk overdracht aan de vereffenaar (mensen, taken en geld).
Verantwoord afbouwen betekent ook dat de noodzakelijke heffingen, die in de jaren 2013 en 2014 zullen worden
opgelegd, zo laag als mogelijk worden gehouden. In 2013 hebben we meerdere malen bestuurlijk overleg hierover
gehad. Dit heeft geresulteerd in een transparant systeem van benutting van bestemmingsreserves door verlaging
van de huishoudelijke heffing in 2013 en meer in het bijzonder in 2014. Door dit beleid van verantwoord afbouwen
en het transparant maken van de financiële stromen, heeft het Bestuur besloten dat voor een heel aantal deelsectoren de heffingen in 2014 op nul wordt gesteld.
De inhoudelijke afbouw moest – zoals vastgelegd in het bestuursbesluit van 2012 – voor het grootste deel zijn
afgerond in 2013. Concreet betekende dit dat het Productschap haar beleidsmatige activiteiten halverwege 2013
vrijwel geheel heeft beëindigd en in vele gevallen heeft overgedragen aan private organisaties zoals het CVO, De
Visfederatie en de Redersvereniging. Ook de promotieactiviteiten zijn overgenomen door een private organisatie:
het Nederlands Visbureau dat in september privaat is doorgestart. Enkele beleidsmatige taken konden in 2013
nog niet worden afgerond, omdat hier sprake was van langlopende verplichtingen. Ook de activiteiten van het
Mosselkantoor konden om deze reden nog niet worden afgerond in 2013. Wel hebben we in 2013 de bestuurlijke
discussie over een eventuele overdracht van de Mosselveiling voor alle betrokkenen op een bevredigende wijze
kunnen afsluiten. De Mosselveiling wordt in 2014 overgenomen door de PO Mosselen. De opbrengsten van de
verkoop worden naar rato van inbreng verdeeld over de mosselhandel en de mosselkwekers.
Naast het besluit van het Bestuur, hadden we in 2013 ook te maken met de gevolgen van het kabinetsbesluit tot
opheffing van alle product- en bedrijfschappen. Met dit besluit, nam het Rijk tevens de verantwoordelijkheid op
zich om de taken van het zogenoemde medebewind - na jaren van uitbesteding aan de productschappen – zelf
uit te gaan voeren. Voor het productschap betreft dit met name de activiteiten van de Buitendienst en taken op
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het werkterrein van de zogenoemde sanitaire monitoring. De werkzaamheden zijn in het jaar 2013 nog niet
overgedragen aan het Rijk. Wel zijn in dat jaar belangrijke (juridische en organisatorische) voorbereidingen hiertoe
getroffen.
Dit jaarverslag bevat een beschrijving van de inhoudelijke alsmede de afbouwactiviteiten met dien verstande dat niet
wordt beoogd een complete en gedetailleerde opsomming te bieden.
Henk Horsman
secretaris/afbouwmanager
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Het Productschap Vis
Inleiding
Dit jaarverslag moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Zo is opgenomen dat een beschrijving gegeven
moet worden van de organisatie, haar missie, hoofdtaken en doelstellingen. Nu is dat erg lastig als door zowel
politiek als bestuur besloten is de organisatie af te bouwen en te beëindigen. De ooit geformuleerde missie,
hoofdtaken en doelstellingen verbleken en verdwijnen als het licht niet meer schijnt op de organisatie.
Desalniettemin geven wij hieronder aan wat tot voor kort onder de genoemde termen werd beschreven.
De Organisatie
Het Productschap Vis is van en voor de gehele vissector. Van visser tot viskweker en van importeur tot detaillist.
Het productschap is krachtens de wet op verzoek van de sector zelf in het leven geroepen als publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie. In die hoedanigheid richt de organisatie zijn werkzaamheden op verbetering van de positie en
de omstandigheden van ondernemingen en werkenden in de vissector, daarbij rekening houdend met het
algemeen belang.
De wettelijke verankering van de taakgebieden van de productschappen is terug te vinden in de Wet op de
bedrijfsorganisatie (Wbo). In artikel 71 van de Wbo is een algemene omschrijving te vinden van de taakstelling:
een algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te
behartigen.
Missie
Het productschap is een organisatie van en voor de Nederlandse vissector. De organisatie begeeft zich op het
raakvlak tussen bedrijfsleven en overheid en is de natuurlijke partner van private organisaties in de vissector. Het
productschap komt op voor de gezamenlijke belangen van werkgevers en werknemers in de visketen om langs
die weg te zorgen dat de consument de beschikking krijgt over een verantwoord en gezond product.
Hoofdtaken
Het productschap heeft unieke wettelijke bevoegdheden en een bijzondere positie. Dat komt tot uiting in de
volgende hoofdtaken:
- het bieden van een platform waar alle partijen in de keten elkaar kunnen ontmoeten voor overleg en gesprek
over alles wat er in de keten aan de orde is;
- op uitdrukkelijk verzoek van de dragende organisaties het uitvoeren van belangenbehartiging voor de bedrijfstak;
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-

het in medebewind uitvoeren van overheidstaken (bv. de buitendienst op de afslagen);
het vaststellen van autonome regelgeving (bv. de haringverordening);
taken op het terrein van arbeid, ondersteuning en onderwijs;
het bijeenbrengen en verstrekken van statistische en andere informatie;
de spreekbuisfunctie naar politiek en samenleving voor de keten;
het innen van financiële middelen voor de collectieve promotie van vis en visproducten

Doelstellingen
Adviseren en beïnvloeden:
- Kennis van de (inter)nationale aan de vissector gerelateerde beleidsontwikkeling en het gevraagd en ongevraagd
geven van advies;
- Vertegenwoordiging van de vissector (in afstemming met private organisaties en op hun verzoek) in diverse
nationale en internationale gremia.
Ketenbenadering:
Versterking economische positie vissector door ontwikkeling van collectieve keten- concepten (bv. voedselveiligheid,
kwaliteit, efficiency, etikettering)
Kennisontwikkeling:
Uitbouw, vastleggen en aanbieden van kennis over beleidsinhoud en beleids- proces aangaande de gehele
vissector.
Informatieopbouw- en uitwisseling:
Informatiepunt vissector, statistische informatie, analyses, kengetallen.
Inzetten uniek instrumentarium:
- Autonome verordenende bevoegdheid gericht inzetten;
- Gerichte fondsvorming (bestemmingsheffing).
Versterken van de positie van de visserijsector door het (verder) bijeenbrengen van functies en organisaties binnen
de vissector in het Visserijcentrum.
Het beleid van het productschap wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemerszijde, benoemd door de dragende organisaties (zie bijlage 1). Het bestuur laat zich op
een aantal beleidsterreinen adviseren door commissies.
Het bestuur benoemt uit zijn midden het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft specifieke taken bij het
financiële beheer. De dagelijkse werkzaamheden van het productschap worden verricht door het secretariaat. Een
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organisatieschema treft u aan als bijlage 2, terwijl de ontwikkelingen in personeel worden toegelicht onder Interne
aangelegenheden en bijlage 4.
Oprichting en deelname in andere rechtspersonen
Op grond van artikel 138 van de Wbo moet de oprichting en deelname in andere rechtspersonen worden gemeld bij
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Eind 2013 heeft het productschap geen bestuurlijke of financiële deelnames meer in rechtspersonen, zoals bedoeld
in artikel 138 van de Wbo. De volgende beëindigde deelnames in rechtspersonen worden in 2014 afgemeld bij de
Minister van SZW:
- Stichting Nederland Maritiem Land (NML);
- Stichting Structuurverbetering Mosselkweek en Garnalenvisserij (SSMG);
- Stichting Nederlands Visbureau (NVB).
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Kengetallen 2013
Vloot
Pelagische vloot

14 trawlers

Tabel 1 Indicatie actieve vloot en aantal opvarenden van de Nederlandse
zee- en kustvisserij in 2012 en 2013
Sectoren
Aantal vaartuigen Opvarenden (in fte)
Kottervisserij
275
1055
Overige kleine zeevisserij
188
146
Grote zeevisserij
14
500
Mosselkweek
60
170
Oesterkweek
18
50
555
1921
Totaal zeevisserij
Bron: Bedrijveninformatie van het LEI
Handel
Handels- en verwerkingsbedrijven ± 780
Visdetaillisten

1.500 met minimaal één verkooppunt

Kweeksector
per vissoort
paling
meerval
forel
tilapia
snoekbaars
tarbot
garnaal
steur
yellowtail kingfish
Totaal aantal bedrijven
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aantal bedrijven
12
13
4
3
3
2
2
2
1
42

foto: Rob Voss
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Kerntaak 1
Adviseren en beïnvloeden
Bemiddeling bij internationale quotumruilen
Nederland onderscheidt zich van de veel andere Europese lidstaten op het gebied van internationale quotumruil.
Deze ruilonderhandelingen worden in Nederland vanuit de sector zelf geïnitieerd en inhoudelijk afgerond. Dit terwijl
in veel andere lidstaten de overheden een belangrijke speler zijn op gebied van quotumruilen. Het afgelopen jaar
heeft Nederland bijna 170 internationale quotaruilen gedaan, van heel simpele tot heel gecompliceerde. Deze
quotaruilen met andere lidstaten moeten officieel door de overheden van de lidstaten bij de Europese Commissie
in het zogeheten FIDES systeem worden geregistreerd. Dit om ervoor te waken dat het totaal aan quota van alle
lidstaten nooit meer is dan de desbetreffende TAC’s.
Tot 1 augustus 2013 fungeerde Gerard van Balsfoort namens het productschap en vanwege de onafhankelijke
positie als de voorbereidende schakel bij deze ruilen. Over de prijs van de te ruilen vangsthoeveelheden – dit noemt
men de ruilvoet – moet soms stevig onderhandeld worden.
Per 1 augustus 2013 is deze taak in zijn geheel overgenomen door de private partijen.
Natura 2000 en de vissector
Sinds 2007 zijn groepen gebieden aangewezen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de zogenaamde Natura
2000-gebieden, onder meer de Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en het IJsselmeer. Het productschap
heeft sinds 2007 uitdrukkelijk gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden bij alle wateren die voor zowel de binnenvisserij als zee- en kustvisserij van belang zijn. Door het productschap is er met kracht voor gepleit om rekening
te houden met de bestaande visserijactiviteiten die in de aangewezen gebieden plaatsvinden. Het verloop van deze
inspraken is te vinden in voorgaande jaarverslagen.
Voor Zuid-Westelijke Delta (alle bekkens van Westerschelde tot en met Haringvliet) werd het beheerplan in 2013
nog niet afgerond.
De discussies over de diverse beheerplannen zijn door het productschap gevoerd tot 1 juli 2013 en daarna overgedragen aan private partijen.
Natura 2000 op zee
Eind 2008 zijn ook de eerste gebieden op de Noordzee door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bij de
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Europese Commissie aangemeld als Natura 2000-gebied. Het gaat om de Doggerbank, Klaverbank, Vlakte van
de Raan en de Noordzeekustzone tussen Petten en Bergen (uitbreiding van het eerder aangewezen deel van de
Noordzeekustzone).
Voor de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan is eind 2009 een proces op gang gekomen om over de
visserijmaatregelen in deze gebieden te praten: ‘Vibeg’. Het verloop van dit proces is te vinden in voorgaande
jaarverslagen.
Voor de Vlakte van de Raan is in Vibeg gewezen op de noodzaak van meer onderzoek. Via een door het VIP
toegekend project wordt met de Zeeuwse Milieufederatie samen in het gebied gekeken hoe visserij en natuur
samen kunnen gaan. Dit advies is in maart 2013 aangeboden aan de regiegroep Vibeg en gebruikt als bouwsteen
voor het beheerplan van de Vlakte van de Raan, waarvan een ontwerp tot stand is gekomen in 2013.
Het productschap is tot 1 juli 2013 betrokken geweest bij dit traject. Daarna is het dossier overgedragen aan de
betrokken private partijen.
Handhavingsverzoek Greenpeace
Dit traject loopt al sinds 2009. Het verloop is terug te vinden in voorgaande jaarverslagen. De afgelopen jaren
heeft het productschap een actieve rol gespeeld in dit traject. De NB-wet vergunning is uiteindelijk 31 mei 2013
afgegeven voor visserij in de Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan, drie gebieden in de kustzone.
Greenpeace heeft bezwaar ingediend tegen deze vergunningverlening. Het productschap heeft aangegeven geen
partij meer te zijn in deze procedure gezien de afbouw. De private organisaties VisNed en Nederlandse Vissersbond
blijven partijen in deze.
Windparken en de vissector
De afgelopen jaren zijn er door diverse energiebedrijven vergunningen aangevraagd voor het bouwen van windparken op de Noordzee. Het productschap is betrokken geweest bij het indienen van inspraak, zienswijzen, beroep
en hoger beroep tegen de vergunningen voor deze windparken. Volgens het productschap is daarbij onvoldoende
rekening gehouden met de scheepvaartveiligheid, er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten op
vislarven, het effect van geluid onder water op vissen, de vermeende refugium werking, niet voldoende is bewezen
en geen afdoende nadeelcompensatieregeling is. Zowel de rechtbank als de Raad van State hebben geen gronden
gevonden om de vergunningen te vernietigen. Naast deze procedures zijn gesprekken met de windindustrie op
gang gekomen om naar oplossingen te zoeken. Zo werd mogelijk medegebruik van windparken onderzocht.
Dit dossier is in januari 2013 overgedragen aan de private partijen.
Kwaliteit en Voedselveiligheid
Hygiënecodes
Het productschap is houder van diverse hygiënecodes voor de sector. Gezien de afbouw hebben de werkzaam-
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heden in 2013 zich vooral gericht op de overdracht van deze hygiënecodes naar de private organisaties.
Hygiënecode voor de Visdetailhandel
De hygiënecode voor de Visdetailhandel is in werking getreden in 2004 en er wordt sinds 2011 aan de herziening
gewerkt. In 2013 zijn er grote vorderingen gemaakt om de laatste wijzigingen door te voeren met als doel de herziene code over te dragen aan het VNV. De code wordt momenteel aangepast om de 8-uurs borging van gebakken
vis en de voorzieningen van de Verordening dagvers gerookte paling er in op te nemen. Als de code is vastgesteld
kan de Verordening dagvers gerookte paling ingetrokken worden door het productschap.
Wegens de afbouw van het productschap is hiervoor een opdracht uitgezet bij Maarten Mens (zie onder
verantwoording projecten). De code zal in het voorjaar van 2014 gereed zijn en overgedragen worden aan de
sector.
Hygiënecode voor garnalen (schelpdieren) aan boord gekookt
De hygiënecode voor de garnalen (schelpdieren) aan boord gekookt is in werking getreden in 2008.
De Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) neemt deze code over.
Hygiënecode voor de aanvoer van levende tweekleppige weekdieren
In de hygiënecode voor de aanvoer van levende tweekleppige weekdieren zijn algemene en specifieke eisen
opgenomen die betrekking hebben om aanvoer van levende tweekleppige weekdieren mogelijk te maken. Met
deze hygiënecode behoeft niet iedere ondernemer die afzonderlijk levende tweekleppige weekdieren aanvoert zorg
te dragen voor de invoering en uitvoering van procedures gericht op de eigen onderneming die gebaseerd zijn op
de HACCP beginselen. Nagenoeg de gehele aanvoersector van levende tweekleppige weekdieren maakt gebruik
van deze hygiënecode. Deze hygiëenecode is in werking getreden op 1 januari 2010.
De PO Mosselcultuur en de Nederlandse Oestervereniging nemen deze code over.
Hygiënecode voor de verzend- en zuiveringscentra van levende tweekleppige weekdieren
In de hygiënecode voor de verzend- en zuiveringscentra van levende tweekleppige weekdieren zijn algemene
en specifieke eisen opgenomen die betrekking hebben op het zuiveren, verpakken en verzenden van levende
tweekleppige weekdieren. Met deze hygiënecode behoeft niet iedere ondernemer die afzonderlijk levende tweekleppige weekdieren verzend zorg te dragen voor de invoering en uitvoering van procedures gericht op de eigen
onderneming die gebaseerd zijn op de HACCP beginselen. Voornamelijk kleine ondernemingen maken gebruik
van deze hygiënecode. Deze code is in werking getreden op 1 januari 2008. Er wordt momenteel gezocht naar een
nieuwe code houder.
ROW
Bij de actualisering van de Warenwet laat de overheid zich leiden door het Regulier Overleg Warenwet (ROW). In dit
platform zijn de levensmiddelenindustrie en – handel en consumenten vertegenwoordigd. De actualisering is terug
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te zien in de warenwetbesluiten en warenwetregelingen. Het ROW behandelt ook de hygiënecodes per sector en
adviseert bij de evaluatie ervan. Ze geven aan of een hygiënecode vastgesteld kan worden of nog verbeterd moet
worden.
Organisaties die hygiënecodes van het productschap over nemen en daarmee code houders worden, zijn
aangemeld bij het ROW. Als deze organisaties code houder worden zullen ze zitting krijgen in het ROW.
PLW
De PLW (Productschappencommissie Levensmiddelen Wetgeving) heeft als taak de productschappen en het
bedrijfsleven over horizontale algemeen geldende levensmiddelenwetgeving te informeren, te adviseren bij standpuntbepaling en zelf standpunten uit te dragen.
Uniek is de deelname vanuit de PLW aan Brusselse vergaderingen over levensmiddelenwetgeving en de verslaglegging ervan. Al bij de eerste ontwikkeling van nieuwe wetgeving kan de PLW via de overheid kennis en feiten
aandragen uit het bedrijfsleven om goede wetgeving tot stand te laten komen.
Het productschap in de eerste helft van 2013 actief deelgenomen aan de PLW. In de tweede helft van 2013 is de
aandacht gericht op de afbouw van de productschappen en de manier waarop de informatievoorziening naar het
bedrijfsleven over levensmiddelenwetgeving gecontinueerd kon worden zonder de productschappen.
De PLW is per 1 januari 2014 opgeheven. Het productschap heeft onder de private organisaties geïnventariseerd
welke organisaties in de toekomst PLW-gerelateerde informatie wilde ontvangen. Als contactorganisaties zijn de
Visfederatie en het VNV opgegeven. Het Mosselkantoor heeft daarnaast een aantal schelpdierorganisaties
doorgegeven, namelijk de Vereniging Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur, PO Noordzee/
Vissersbond Mesheften, Nederlandse Oestervereniging, Vereniging Oesterputten Yerseke, Vereniging van
Handkokkelvissers ‘Op handkracht verder’, PO Kokkel, Vereniging van Importeurs van Schelpdieren,
Stichting Geïntegreerde Visserij, Vereniging De Mosselhandel en Vereniging Zeeuwse Hangcultuurkwekers.
Aquacultuur
Belangrijke onderwerpen in de maatschappelijke discussies over viskweek en viskwekerijen is dierenwelzijn, waaronder een diervriendelijke dodingmethode. Diervriendelijk wil zeggen dat de vissen eerst worden bedwelmd voordat
ze worden gedood. Het productschap is met alle betrokken partijen in overleg om voor alle gekweekte vissoorten
de best mogelijke methode te ontwikkelen. Ook wordt kritisch gekeken naar intensieve houderijsystemen, of de vis
zich natuurlijk kan gedragen en naar het transport van levende vis.
Het productschap heeft in de eerste helft van 2013 deelgenomen aan nationale en internationale overleggen
over aquacultuur. Hierin werden de belangen van de Nederlandse kweeksector ingebracht en de Nederlandse
recirculatiesystemen onder het voetlicht gebracht. Bij de Federation of European Aquaculture Producers (FEAP)
was het productschap voorzitter van de Zoetwatercommissie en de werkgroep Paling.

12

Jaarverslag 2013

Vanaf 1 juli 2013 zijn de dossiers die betrekking hebben op de aquacultuur overgedragen aan de Nederlandse
Vereniging van Viskwekers (Nevevi).
AGOS
Op verzoek van de Minister van EZ heeft het Hoofdproductschap Akkerbouw de Adviescommissie Geografische
aanduidingen, Oorsprongsbenamingen en specificiteitcertificering (AGOS) ingesteld. De AGOS adviseert de
Minister van EZ bij aanvragen voor registratie van Nederlandse producten en bij bezwaren tegen de registratie van
producten uit andere lidstaten zowel voor geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen als voor de
specificiteit van een landbouwproduct of een levensmiddel. Dit geldt voor landbouwproducten en levensmiddelen
uit alle sectoren (Verordening EU 1151/2012). Voorbeelden van het werk van deze commissie zijn de aanvragen
voor de registratie van Hollandse Nieuwe Maatjesharing en de Zeeuwse Mossel.
De samenstelling van de Adviescommissie is geregeld bij Besluit HPA adviescommissie geografische aanduidingen,
oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering 2000.
De werkzaamheden voor de Adviescommissie Geografische aanduidingen, Oorsprongsbenamingen en Specificiteitcertificering (AGOS) worden per 1 januari 2014 overgenomen door het Ministerie van EZ.
Door de opheffing van de productschappen wordt een nieuwe Adviescommissie samengesteld waarin een zetel
beschikbaar is voor de vissector. In het bestuur van het productschap is de brancheorganisaties gevraagd zich
aan te melden om deel te nemen in de nieuwe AGOS. De Visfederatie heeft zich opgegeven en zal in de nieuwe
commissie deelnemen.
Binnenvisserij
Vanwege de sluiting van de aalvisserij op de grote rivieren en het aalvisverbod in de gesloten periode van
1 september tot en met 30 november (Nederlands Aalbeheerplan) staat de aalvisserij wederom onder grote
druk.
De gesloten periode heeft als doel om uittrekkende schieraal vrije doorgang te verlenen naar zee om deze
vervolgens aan de overtocht naar de Sargassozee te laten beginnen (het vermoedelijke voortplantingsgebied).
Het productschap heeft deelgenomen aan het overleg met verschillende belanghebbende partijen over de uitzet
van glasaal, het overzetten van schieraal en het openstellen van de visserij op wolhandkrab voor aalvissers
(belanghebbende vissers konden zich hiervoor bij het productschap aanmelden).
Arbeid
In het kader van arbeid zijn diverse projecten in 2013 afgebouwd, welke in de jaren ervoor waren opgestart. Enkelen
daarvan zijn verankering arbeid, arbocatalogi en veiligheid aan boord.
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Kerntaak 2
Duurzaamheid en Innovatie
Vishub
Gezien de afbouw van het productschap kon de Vishub niet meer gecontinueerd kon worden.
De Vishub is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), het Productschap Vis en diverse publieke
en private organisaties. De Vishub is een belangrijk digitaal hulpmiddel dat vissers in staat stelt om tijdens de vangst
noodzakelijke gegevens aan te leveren bij diverse overheidsinstanties. Het aanleveren is een wettelijke plicht. Het
productschap was aangewezen als beheerder van de Vishub.
De overdracht van de Vishub aan een private partij bleek niet haalbaar. Het bestuur van het productschap heeft
besloten om de code achter de Vishub vrij te geven aan geïnteresseerde partijen binnen de sector. Partijen konden
zich hiervoor melden bij het productschap. In het najaar van 2013 is daar een oproep voor gedaan via Visserijnieuws, de website en twitter. Hiermee heeft het productschap alle mogelijk geïnteresseerden een gelijke kans
gegeven om de Vishub, of een aangepaste versie daarvan, op termijn privaat te exploiteren. Hiermee wordt voldaan
aan belangrijke uitgangspunten, zoals vastgelegd in de leidraad tot afbouw van de schappen. Het Ministerie van EZ
heeft ingestemd met deze procedure.
Per 1 november 2013 is de Vishub uit de lucht gegaan. Tot 1 november 2013 zijn nog kosten gemaakt voor het
technisch beheer en de hosting van de Vishub. Het Dagelijks Bestuur van het productschap heeft hieraan in de
vergadering van 6 december 2012 goedkeuring gegeven.
Certificaat Verantwoordelijk Vissen
Het Certificaat Verantwoordelijke Vissen is een onafhankelijke certificering van vissersvaartuigen die voldoen aan
alle wettelijke verplichtingen. De voorwaarden voor certificering zijn ontwikkeld door het Britisch Standards
Institution (BSI). De omzetting en bijhouden van de standaard naar de Nederlandse situatie is door het
productschap gedaan. Intertek International (voorheen Moody) doet de onafhankelijke controle aan boord van de
vissersvaartuigen. De buitendienst van het productschap was betrokken bij de pre-audits aan boord van de vaartuigen ter voorbereiding van de audits van Moody. Het productschap verzorgde ook de visbriefjes met het Certificaat
Verantwoordelijk Vissen (CVV) logo voor de gecertificeerde schepen.
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Het beheer van het CVV is per 1 januari 2014 overgenomen door de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). CVO
is hierdoor de standaard gaan bijhouden.
De buitendienst van het productschap is per 1 januari gestopt met het uitvoeren van de pre-audits ten behoeve van
het CVV. De website www.certificaatverantwoordelijkvissen.nl wordt ook door de CVO overgenomen.
MSC Certificering
In 2013 is er het MSC certificaat bijgekomen van de Nederlandse Oestervereniging voor de visserij op platte en
Zeeuwse oesters.
De visserij op Hollandse garnaal bevindt zich nog in het traject tot beoordeling tegen de MSC standaard. Het
productschap heeft in de eerste helft van 2013 intensieve begeleiding geboden op het traject gezien de complexiteit
ervan. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport naar de verbetering van de Harvest Control rule. Het onderzoek betrof een simulatie. Verder is de omzetting van informatie over garnalenvangsten van het papieren naar het
elektronische logboek begeleid om ervoor te zorgen dat de juiste informatie ten behoeve van het beheer van
garnalen voor het MSC traject beschikbaar bleef. De communicatie naar de sector over de stand van zaken van
de certificering en de benodigde stappen in het traject is ook onderdeel geweest van de begeleiding door het
productschap.
In 2013 heeft het CVO afstand gedaan van de certificering van het staand want ten behoeve van de tongvisserij,
omdat de kosten van het jaarlijkse onderhoud en de vereiste hercertificering na 5 jaar te hoog zijn.
CVO sleepnet visserij (twinrig, outrig en flyshoot) op schol en tong, gecertificeerd in december 2012, heeft in 2013
het jaarlijkse audit goed doorlopen.
Inmiddels staat de teller voor het aanbod van MSC gecertificeerde producten in ons land al boven de 1700. Voor
een actueel beeld: http://www.msc.org/nieuws/cijfers.
De visserij op de Hollandse garnaal kon in 2013 nog niet in aanmerking worden gebracht voor het toekennen
van het MSC certificaat. ‘Gezien de complexiteit van dit MSC garnalen dossier is in 2013 intensieve begeleiding
geboden vanuit het productschap. Helaas heeft deze inzet nog niet het behalen van het MSC certificaat als
resultaat gekregen.
Blueports
Het doel van dit project was het oprichten van het Platform Innovatie en Blueports Visserij (PIBV) dat als navolger
van het VIP innovatie zou aanjagen om het ondernemerschap in de visserijketen te bevorderen. Daarnaast zouden
de regionale Blueports gefaciliteerd en ondersteund worden door PIBV. Het project is gefinancierd door het
Europees Visserijfonds, Nederlands Operationeel Programma, Perspectief voor een duurzame visserij. Het project
liep van oktober 2011 t/m december 2013.
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De faciliterende en ondersteunende rol van het Platform heeft de samenwerking tussen de Blueports gestimuleerd.
Het advies “Nederland als innovatieve duurzame draaischijf Vis” en de “Introductie innovatieprogramma’s regionale
Blueports: optimaliseren van innovatie in de vissector 2014-2020” zijn door het de inzet van het PIBV tot stand
gekomen. Dat geldt tevens voor het landelijk symposium Innovatie voor de Vissector, de website en de database
projecten parade die een directe ondersteuning zijn voor de ondernemers in de sector. Bij elkaar zijn dit allen
instrumenten die inspireren tot innoveren.
Aan het einde van het project staat er een goed functionerende overlegstructuur voor het bevorderen van innovatie
en het versterken van ondernemerschap. Het feit dat, zoals inmiddels duidelijk is geworden, de overlegstructuur
zoals die onder leiding van het PIBV is vorm gegeven mede gedragen door de regionale Blueports, wordt
voortgezet en is een duidelijk signaal dat het draagvlak er is en blijft voor de Blueports en de landelijke
afstemming ertussen. Daarnaast zijn de diverse producten en initiatieven belangrijke praktische handvatten
voor de toekomst van innovatie in de vissector.
Uitzet glas- en pootaal Nederland
In 2013 heeft het productschap voor het laatste jaar de uitzet van glas- en pootaal verzorgd in het kader van het
Nederlands Aalherstelplan. Deze uitzet is onderdeel van een driejarig project waarin voor meer dan één miljoen euro
aan glas- en pootaal wordt uitgezet in goed beheerde gebieden ten behoeve van het aalherstel. Het Ministerie van
Economische Zaken heeft in het kader van dit herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ aan het productschap subsidie
verleend, welke deels gefinancierd wordt uit het Europees Visserijfonds. De aankoop van de glasaal en pootaal
loopt via een Europese aanbestedingsprocedure.
In 2013 werd vanuit Spakenburg 353 kilo glasaal uitgezet in het Gooi- en Eemmeer. Vanuit Zeewolde werd 299 kilo
glasaal uitgezet in de Veluwemeer. Beide leveringen van deze glasaal waren afkomstig uit Zuid-Engeland.
In 2013 werd pootaal uitgezet. De pootaal was afkomstig van een Nederlandse kweker. Er werd 1170 kilo pootaal
uitgezet in de Randmeren. Een tweede levering van 1543 kilo pootaal werd uitgezet in de Overijsselse Vecht.
In totaal meer dan 506.073 jonge palingen hebben op deze wijze een betere uittrek naar hun oorsprongsgebied
en daarmee een verbetering van de voortplanting.
De uitzetgebieden zijn in overleg met het Ministerie van EZ geselecteerd. Het productschap verzorgde de aankoop,
coördinatie met beroepsvissers in de uitzet- gebieden en de uiteindelijke uitzet inclusief de publiciteit omtrent de
uitzet.
Eind 2013 is het verzoek om subsidievaststelling bij het Ministerie van EZ ingediend. De verwachting is dat de
subsidie door het ministerie begin 2014 wordt vastgesteld, zoals verzocht.
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Vissen op krabben tijdens aalvisverbod
In het jaar 2013 mochten beroepsvissers voor het vierde jaar als gevolg van het aalvisverbod in de periode van
1 september 2013 t/m 30 november 2013 géén aalvistuigen gebruiken om aal mee te vangen.
Op grond van artikel 32a, vierde en vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling visserij (de regeling is te raadplegen op
www.pvis.nl en op www.wetten.nl) was het in deze periode mogelijk beroepsvissers vrij te stellen, die op krabben
wilden vissen. Vrijstelling door het Ministerie van EZ werd van rechtswege verleend onder een aantal voorwaarden.
Eén van die voorwaarden was het sluiten van een overeenkomst met het productschap in verband met het uitvoeren van controles.
De bijdrage in de controlekosten was € 1.000,- per deelnemende visser. Deze kosten bestonden voor het
overgrote deel uit de gemaakte kosten voor de uitvoering van de controles door de aangewezen controle-instantie
(G4S Public Security). Hiernaast zijn door het productschap interne kosten gemaakt voor de uitvoering van de
regeling van het Ministerie van EZ.
Bij het productschap hebben zich 33 beroepsvissers aangemeld en een controle-overeenkomst ondertekend. In de
loop van de vrijstellingsperiode zijn er vijf overeenkomsten eenzijdig door het productschap ontbonden, omdat de
betreffende vissers zich niet aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregeling visserij en de inhoud van de overeenkomst hadden gehouden.
Naast de reguliere controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zijn extra controles door
een door het productschap aangewezen controle-instantie uitgevoerd en deze zijn goed verlopen.
Deze activiteit is door het productschap beëindigd en wordt in het jaar 2014 door het Ministerie van Economische
Zaken uitgevoerd, waarbij de NVWA de controles verricht.
Garnalen
Besluiten over financiering en begeleiding van onderzoek of noodzakelijke verlenging van projecten zijn mede op
basis van eerdere adviezen uit de garnalen adviescommissie voorgelegd aan het bestuur van het productschap.
De werkgroep duurzaamheid garnalensector is als private groep diverse malen bijeen geweest. Voor de secretariële
en inhoudelijke begeleiding van de op private basis optredende werkgroep is personele inzet beschikbaar gesteld.
Voor advisering over de criteria voor duurzaamheid is een derde partij ingeschakeld, waarvoor tussen deze partij en
het productschap een overeenkomst is gesloten.
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Kerntaak 3
Informatieopbouw en -uitwisseling
Promotie
Algemene promotie vis, schaal- en schelpdieren
Met de ingezette afbouw van het Productschap Vis naar finale opheffing is de promotieheffing in 2012 stopgezet.
Met het wegvallen van deze financiële slagader naar het Nederlands Visbureau dreigde deze communicatie- en
promotieorganisatie eveneens verloren te gaan. Er is echter vanuit de sector ingezet op een doorstart van het
Nederlands Visbureau en de uitvoering van promotieactiviteiten die uiterlijk 1 juli 2013 moest zijn gerealiseerd.
Niet zonder succes. Een verzelfstandigd Nederlands Visbureau in de vorm van een stichting is per 1 juli opgericht.
Dit ‘vernieuwde’ Nederlands Visbureau opereert sindsdien als communicatiebureau voor de Nederlandse vissector.
Onderstaand wordt verslag gedaan van de activiteiten die het Nederlands Visbureau in de periode januari tot en met
juni onder de vlag van het productschap heeft uitgevoerd.
Vis op de Kaart
Traditiegetrouw vindt bij aanvang van het nieuwe jaar een sectorbijeenkomst plaats: het Nieuwjaarssymposium
Productschap Vis, waar een wisselend thema wordt behandeld, afgesloten met een Nieuwjaarsborrel. Mede
vanwege de afbouw die het productschap heeft ingezet, is deze in de bestaande vorm vervallen. In 2013 is
gekozen voor een ‘nieuwjaarsbijeenkomst’, in vervolg op eerdere events ‘Vis op de Kaart’ vanuit het Nederlands
Visbureau.
Bij vis, schaal- en schelpdieren wordt veelal gedacht aan de stoere mannen die de zee op gaan voor de vangst.
En er is veel aandacht voor de verduurzaming van de visserij, nieuwe, verantwoorde vistechnieken, een goed
beheer van de visbestanden enzovoort. Maar er is meer.
Viskweek is ’s werelds sterkst groeiende voedselproductiesector. Rond 2018 zal de visproductie afkomstig uit
kweek die van de wilde vangst al overtreffen.
Onder leiding van dagvoorzitter Sabine Uitslag kwamen deskundigen aan het woord die de ongeveer 100
deelnemers hebben bijgepraat over de internationale ontwikkelingen. Sprekers uit de vissector, Wageningen UR,
het Instituut Duurzame Handel en Nutreco droegen bij aan een interessante, inspirerende middag.
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Consumptiecijfers
Jaarlijks wordt aan bureau GfK de onderzoeksopdracht naar visconsumptie in ons land verstrekt. Tijdens een
presentatie voor tal van ondernemers uit de sector bleek dat de consument in het onderzoekjaar 2012 het meeste
geld uitgaf aan gerookte zalm, maar at in totaal zo’n 3% minder vis dan in 2011. Het aandeel vis bleek – binnen het
segment vlees, pluimveevlees en kant-en-klare maaltijden – licht gegroeid tot 2012. In totaal kochten we 56 miljoen
kilo vis, schaal- en schelpdieren voor een bedrag van 526 miljoen euro.
De bijeenkomst in Utrecht werd eveneens benut voor een gastoptreden van een pr-deskundige over foodtrends en
de media, terwijl vanuit het Nederlands Visbureau een pleidooi werd gehouden voor het steunen van een private
doorstart van dit promotiekantoor na het verdwijnen van het productschap.
De campagne ‘De mannen van de zee’, die in 2011 is gestart, heeft de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet bereikt. Binnen de vissector wordt uitermate veel zorg besteed aan de productie van vis, schaal- en schelpdieren. Het
verhaal van de ondernemer en het vakmanschap (authenticiteit) staan centraal. Deze zogenaamde ‘mannen van de
zee’ staan garant voor een verantwoord gevangen of geteeld, kwalitatief hoogwaardig en met vakmanschap bereid
product. In vooral social media is veel aandacht gegeven aan de vis van de maand, die telkens werd uitgelicht.
Visagenda
In samenwerking met een uitgeverij is in 2013 een Visagenda 2014 samengesteld met recepten, mooie beelden
en leuke weetjes. Ondernemers in de vis kunnen deze agenda bestellen voor hun personeel als relatiegeschenk of
anderszins.
Nieuwsbrief Duurzaamheid
Op verzoek van de visdetailhandel is in september een speciale editie over duurzaamheid van het Visbureaublad uitgegeven. De nieuwsbrief is uitgedeeld op de Visbeurs in Spakenburg en per post verzonden aan alle visspecialisten.
Horeca
Tijdens de jaarlijkse horecabeurs ‘Horecava’ in januari was het Nederlands Visbureau vertegenwoordigd bij de
‘lekkerste wedstrijden’ waar professionals strijden op de lekkerste broodjes in categorieën restaurants, catering
en anders (horecamedewerkers met een beperking). Tijdens deze evenementen wordt gebruik van visproducten
gepromoot.
Online statistieken
Onze consumenten website visrecepten.nl wordt het meest bezocht door mensen in de leeftijd van 18 – 34 jaar.
De bezoekers komen in eerste plaats voor de recepten (61%) en zoeken verder vaak naar bereidingsinformatie
(11%) en op vissoorten (6,5%). Facebook liet in 2013 een verdere groei zien, inmiddels zijn er 52.000 fans.
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Ook het aantal volgers op Twitter, 3.044 volgers, en de nieuwsbriefabonnees, 30.542 personen, zijn in 2013
gestegen.
likes op facebook
volgers op twitter
nieuwsbriefabonnees

2013
52.000
3.044
30.542

Leeftijd bezoekers visrecepten.nl
27,5%

33,5%

15,5%

12,5%

5,5%

5,5%

18-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-55 jaar

56-64 jaar

65+ jaar

Export promotie: European Seafood Exposition Brussel
Het Nederlands Visbureau organiseert elk jaar op de ESE een Holland Paviljoen. Het Holland Paviljoen biedt
Nederlandse importeurs en exporteurs van vis- en visproducten de mogelijkheid te participeren in een opvallende,
in het oog lopende presentatie onder Nederlandse vlag. De Nederlandse vissector onderscheidt zich op deze wijze
duidelijk ten opzichte van andere, concurrerende landen. Het Holland Paviljoen maakt een belangrijk deel uit van de
exportactiviteiten van het Nederlands Visbureau.
Om Nederland als handelsland in vis onder de aandacht te brengen, werd ook dit jaar een moment voor de
internationale visvakpers en nationale landelijke pers georganiseerd. Tijdens dit persontbijt grepen diverse bedrijven
-Anova Seafood, Roem van Yerseke, Fishermen’s Choice, MSC platvis, Seafood Connection en ASC, Ouwehand
Visverwerking en Amacore / Open Seas - de mogelijkheid aan om een korte presentatie te houden over hun
innovaties op productniveau en/ of ten aanzien van bedrijfsprocessen.
Aan het einde van de eerste beursdag organiseerde het Nederlands Visbureau de Holland Ontvangst. Een
netwerkborrel waar importeurs, exporteurs en relaties van harte welkom zijn en kunnen genieten van een hapje
en drankje na een drukke eerste beursdag. Het zogeheten ‘Holland House’, waar deze borrel werd gehouden
werd druk bezocht.
Issue management
De palingstand bevindt zich al enige tijd in een zorgwekkende toestand. De palingsector zet zich samen met de
Nederlandse en Europese overheid in voor het herstel van de palingstand in Europa. In de periode 2010-2013
is jaarlijks geïnvesteerd in de aankoop van zowel glasaal als pootaal. Deze jonge paling is uitgezet in de binnenwateren van Nederland op diverse plaatsen. Om hieraan aandacht te besteden, zowel naar alle stakeholders als
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de media is de uitzet gepaard gegaan met een genodigdenprogramma.
Vanuit PR van het Productschap Vis is hieraan invulling gegeven.
Productschapsprijzen
De traditionele toekenning van de Productschapsprijzen aan aanvoerders uit de kottersector die over het afgelopen
jaar de best verzorgde vis aan wal brachten verdwijnt samen met het productschap. Aan de bemanning die in heel
2012 de best verzorgde vis aanlandden, zijn in 2013 de gewonnen prijzen uitgereikt. De winnaars zijn de SL 27 uit
Stellendam (categorie 101-1.500 pk), de GO 31 uit Goedereede (> 1.500 pk) en de ZK 11 uit Zoutkamp (Garnalen).
De eerste twee winnaars ontvingen op 17 augustus tijdens de Visserijdag in Den Helder de felicitaties en prijs van
voorzitter Bart Bruggeman. Op 16 december 2013 is de allerlaatste Productschapsprijs door bestuurder Johan
Nooitgedagt uitgereikt aan John en Vijko Lukkien van de ZK 11.
Het verhaal achter het product
In maart startte de docusoap Hollandse Vissers op televisie, waarmee de kijker een beeld wordt geschetst van wat
het leven van een visserman inhoudt en hoe de vissersschepen in het holst van de nacht uitvaren om een week lang
van huis te zijn. Het verhaal achter het product vis wordt vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds
belangrijker voor consumenten. Vanuit PR is de tv-producent gefaciliteerd in de totstandkoming van deze 8-delige
tv-serie (die overigens in 2014 nogmaals is uitgezonden).
Het verhaal achter het product is eveneens tot uiting gebracht in de trotterexpositie. Deze buitententoonstelling
werd in Den Haag opgesteld met de mogelijkheid om een reis langs andere steden te maken. Het Visbureau heeft
de initiatiefnemers voorzien van achtergrondinformatie en netwerkcontacten gelegd.
Haring binnenland
Persreis Skagen en uitstel seizoen
Voorafgaand aan de start van het haringseizoen wordt veelal een dagprogramma voor de landelijke pers georganiseerd. In 2013 werd een bezoek gebracht aan een van de belangrijke aanvoerhavens en verwerkingsplaatsen:
Skagen in Denemarken.
Het Nederlands Visbureau organiseerde een korte perstrip voor een groep journalisten. Juist op de dag van
aankomst in dit land op 29 mei werd door de Nederlandse haringhandels het besluit genomen om de start van
het seizoen met twee weken uit te stellen (van 5 naar 19 juni). De kwaliteit van de vangsten tot dan toe was nog
niet goed genoeg voor verwerking tot de Hollandse Nieuwe.
Het uitstellen van de seizoenstart resulteerde in Denemarken in veel belangstelling voor de feitelijke achtergronden
van de groei van de haring, de invloeden van de natuur en de specifieke eisen die aan de haring, het vetpercentage
en voedsel worden gesteld. In de media werd uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van te weinig zon en te
trage planktongroei voor de haring waardoor de seizoenstart moest worden uitgesteld.
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Veiling eerste vaatje
Bijna drie weken later, op 19 juni vond de traditionele veiling van het eerste vaatje haring in Scheveningen plaats.
Het vaatje haring werd aangevoerd door rederij Jaczon uit Scheveningen die het vaatje zelf wist te bemachtigen
voor een bedrag van € 66.500,-. Wederom heeft de landelijke pers massaal aandacht aan de start van het
haringseizoen besteed. De koper, rederij Jaczon, heeft het vaatje ’s avonds aansluitend aan de veiling aangeboden
aan de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen.
Op het moment dat de twee schepen die de eerste haring aanvoerden voor de start van het seizoen, het
Wiron-span, in Scheveningen, is pers uitgenodigd in de haven aanwezig te zijn, wat een groot aantal artikelen,
radio en tv uitzendingen heeft opgeleverd.
Campagne Mannen van de Zee: Vis van de Maand
Heel de maand juni is haring in de campagne ‘mannen van de zee’ onder de aandacht gebracht: via social media
(facebook en twitter), visrecepten.nl en op de winkelvloer. Vooral de activiteiten op social media zijn erg succesvol
en hebben een groot aantal ‘likes’ en retweets tot gevolg gehad.
Haringsmaaklessen
Om kinderen de smaak van haring te laten ervaren, zijn wederom smaaklessen georganiseerd. In het voorjaar
van 2013 hebben 500 klassen een smaakles gevolgd, uitgevoerd door 119 visspecialisten. Zij kregen hiervoor
een lespakket en konden een online film in de klas vertonen. Met de smaaklessen zijn in totaal ruim 15.000 kinderen
bereikt.
Reclamecampagne
Om de boodschap ook richting ouders te communiceren is een aantal advertenties in diverse bladen geplaatst, o.a.
in J/M Ouders, Vrouw, Volkskrant magazine en Vriendin. Daarnaast zijn radiocommercials zowel in juni als in oktober
uitgezonden op 100% NL en Q Music.
In het najaar van 2013 is een televisie item opgenomen voor het programma ‘Wist je Dat’ op RTL 4, waarin de
haringconsumptie onder kinderen centraal stond.
Harrie Haringtour
In zowel het voor- als najaar van 2013 heeft de ‘Harrie Haringtour’ plaatsgevonden. Met twee bakfietsen zijn in 35
actiedagen stukjes haring aangeboden aan kinderen in dierentuinen, musea en evenementen. Gemiddeld zijn er per
dag rond de 750 hapjes uitgedeeld. Naar schatting worden er met de actie zo’n 100.000 consumenten bereikt,
waarvan 30.000 proevers.
Haring buitenland
Dit jaar startte op woensdag 19 juni, gelijktijdig met Nederland, het haringseizoen in Duitsland. Traditiegetrouw
bestond de start te Bremen uit de veiling van het eerste vaatje nieuwe haring. De opbrengst van 20.000 euro werd
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geschonken aan het Duitse Rode Kruis. Jette Joop, ambassadrice van dit goede doel, zorgde voor een fantastisch
exposure, wat leidde tot een tal van mediaberichten in geschreven pers, radio en tv met een bereik van meer dan
36 miljoen Duitsers.
Hollandse garnalen
Op aandringen van meerdere leden (vanuit de handel) van de Promotie Advies Commissie Garnalen (PAC) is
besloten om in 2013 geen garnalenpromotie te doen in Nederland of België. Reden waarom het Nederlands
Visbureau geen activiteiten heeft kunnen uitvoeren.
Schol
Nederland
De doelstelling in Nederland was om de consument meer bewust te maken van de mogelijke keuze voor een vis
van dichtbij: de schol.
Zowel redactioneel als met advertorials is aandacht voor het product schol gevraagd in diverse media (Vrouw,
Vriendin, Volkskrant Magazine, 100% NL magazine, Libelle en Margriet)
Tijdens een event voor culinaire pers in maart te Amsterdam heeft het Nederlands Visbureau het product schol met
MSC-logo als product gepresenteerd aan meer dan tachtig culinair journalisten.
MSC was vertegenwoordigd om het keurmerk uit te reiken aan twee vissermannen, die door de journalisten met
praktijkvragen konden worden bestookt.
Daarnaast zijn 200.000 receptenboekjes ‘Smullen van schol’ verspreid onder visdetaillisten en tijdens evenementen.
Italië
In Italië is in 2013 in de periode april tot juni brede campagne gevoerd middels advertenties en online activiteiten om
schol bij verschillende de consumenten onder de aandacht te brengen.
Algemene informatievoorziening groothandel/verwerking/import en export
Op verzoek wordt regelmatig informatie aan het bedrijfsleven verstrekt. Dit betreft marktinformatie, zoals import-/export cijfers, informatie over levensmiddelenwetgeving, en informatie over wetgeving die van toepassing is voor
het importeren en exporteren van vis en visproducten. Daarnaast heeft het productschap een aantal informatiedocumenten opgesteld, die regelmatig vanwege wijzigingen in de wetgeving onderhouden moeten worden.
Deze documenten zijn beschikbaar voor het bedrijfsleven.
Per 1 juli 2013 zijn deze activiteiten overgedragen aan de Visfederatie.
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Website
Middels de website van het productschap werd actuele informatie voor alle ondernemers uit de sector en andere
belangstellenden aangeboden. Tweewekelijks wordt een digitale nieuwsbrief aan de achterban verzonden.
In het kader van de afbouw is met ingang van 1 juli 2013 gestart met de aanpassing van de website om de sector
en andere geïnteresseerden te informeren over de stand van zaken van de afbouw. De content van de website
wordt alleen geactualiseerd waar het de informatie betreft over de afbouw.
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Regelgeving
Een veelgebruikte term voor regelgeving is de term verordening. Zo is er de Europese verordening die een algemene
strekking heeft, maar wel in alle onderdelen bindend en rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten van de Europese
Unie. De lidstaten regelen daarna zelf meestal alleen nog de uitvoering van deze Europese verordeningen en de
strafbaarstelling. Voor de visserijsector zijn bijvoorbeeld veel Europese verordeningen vastgesteld met betrekking tot
technische maatregelen en visbestanden. Regelgeving van de gemeente, provincie of een product- of bedrijfschap
wordt ook aangeduid met de term verordening. Het bestuur van het productschap heeft verschillende soorten verordeningen.
Autonome regelgeving
Op grond van de Wet op de bedrijfsorganisatie en het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, 253)
is ook het productschap bevoegd om beleid en regelgeving op diverse terreinen vast te stellen in de vorm van
een verordening. Dit gebeurt op initiatief van de sector zelf. Deze eigen regelgeving wordt ook wel de autonome
regelgeving van het productschap genoemd. De rechtsbasis voor deze verordeningen is artikel 93 van de Wet
op de bedrijfsorganisatie. In deze verordeningen worden aan ondernemers rechten en plichten opgelegd. De
verordeningen zijn op hun beurt weer de basis voor uitvoeringsbesluiten. Het productschap heeft sinds eind 2011
in totaal 3 autonome verordeningen vastgesteld op grond van artikel 93. Dit zijn de Verordening Hollandse Nieuwe
2007, de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 en de Verordening
Algemene Bepalingen Productschap Vis. Onder de kop “Heroverweging bestaansgrond verordeningen” zal verder
worden ingegaan op de eerste twee verordeningen.
Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006
De bepalingen over de registratieplicht bij het productschap, het opvragen en verstrekken dan wel verwerken van
gegevens, alsmede de bepalingen over de oplegging en betaling van de heffingen zijn met de bepalingen over de
mandatering van bevoegdheden ondergebracht in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006.
De autonome verordeningen worden tuchtrechtelijk gehandhaafd via de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
2004. Toezichthouders worden door het bestuur aangewezen en goedgekeurd door de Ministers van Veiligheid en
Justitie en van Economische Zaken.
Berechtingsrapporten van geconstateerde overtredingen worden doorgestuurd naar het Instituut voor Agrarisch
Recht (IAR) te Wageningen. Het IAR is het secretariaat van het Tuchtgerecht Productschap Vis.
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Regelgeving in medebewind
Een deel van de verordeningen van het productschap betreft regelgeving in medebewind. Hier gaat het om regelgeving in opdracht van de Nederlandse overheid. Hieronder kan ook regelgeving vallen die het productschap in een
verordening stelt om (gedeeltelijk) aan verplichtingen te voldoen die volgen uit Europese verordeningen of richtlijnen.
Het productschap heeft 2 verordeningen in medebewind van het Ministerie van Economische Zaken vastgesteld
op grond van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen (vervangen door de Regeling
medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Deze verordeningen zijn tot en met 31 december 2013 geldend
geweest.
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) treedt met betrekking tot de naleving van de bepalingen in de
verordeningen op als opsporingsinstantie. Overtredingen worden strafrechtelijk via de Landbouwwet en de Wet op
de economische delicten afgedaan.
Verordening handelsnormen visserijproducten 2006 en
Verordening handelsnormen garnalen 2006
De Europese Unie heeft voor verschillende visserijproducten gemeenschappelijke handelsnormen vastgesteld.
Visserijproducten moeten hier aan voldoen voordat zij (in de Europese Unie) voor het eerst in de handel worden gebracht. De handelsnormen omvatten zowel versheidsklassen als grootteklassen. De Lid-Staten van de Europese
Unie moeten controleren of de producten conform deze vastgestelde normen zijn en moeten zo nodig maatregelen
nemen om overtredingen te kunnen bestraffen. De Verordening handelsnormen visserijproducten 2006 en de Verordening handelsnormen garnalen 2006 van het productschap regelen deze controle in Nederland. De ondernemers
(aanvoerders) hebben de verplichting om hun producten voor controle aan te bieden. Bij verhandeling van verse vis
en Noordzee garnalen zijn visafslagen genoemd als controle locaties. De betrokken producten moeten daar voor
controle aan de buitendienst medewerkers van het productschap worden aangeboden.
Het productschap heeft 2 verordeningen in medebewind van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
vastgesteld. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is de bevoegde toezichthouder op de naleving
van deze bepalingen en overtredingen worden bestuursrechtelijk via het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten afgedaan.
Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006
In artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen (Staatsblad 2005, 517) is het productschap door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in
bijlage II, hoofdstuk II van verordening (EG) nr. 854/2004. Het productschap is derhalve verantwoordelijk voor het
vaststellen van een bemonsteringsplan en de classificatie van productie- en heruitzettingsgebieden alsmede de
overige taken en bevoegdheden van de bevoegde autoriteit. Op basis van deze medebewindsverordening is het
productschap als bevoegde instantie in Nederland gehouden om maatregelen te nemen bij het voorkomen van
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toxische algen in het water of in als toxine gevormd is in de schelpdieren zelf.
De voorzitter is bevoegd om op basis van de periodieke bemonsteringsresultaten van E.coli en toxische algen (in
water en product) middels uitvoeringsbesluiten voorzorgsmaatregelen te treffen.
De beleidsregels voor de wijze waarop in beginsel uitvoering aan deze bevoegdheid wordt gegeven zijn opgenomen
in de Bemonsteringsplannen sanitaire monitoring.
Verordening dagvers gerookte paling
Op grond van deze verordening heeft het productschap nadere regels gesteld met betrekking tot een regeling op
grond van de Warenwet. In artikel 15, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen is bepaald dat eet- of drinkwaren welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch
bederf of uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan zodanig moeten worden vervoerd of in voorraad worden
gehouden dat de temperatuur van de waar ten hoogste 7°C bedraagt. Deze bepaling is onder meer van toepassing
ten aanzien van niet voorverpakte gerookte paling. Gebleken is echter dat de kwaliteit van gerookte paling - met
name de smaak en kleur - achteruit gaat bij een lage temperatuur. Gerookte paling wordt daarom van oudsher verkocht op kamertemperatuur. In de verordening van het productschap worden hiervoor nadere regels gesteld.
Heroverweging bestaandsgrond verordeningen
Op alle bedrijfslichamen rust op grond van artikel 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie de plicht om geregeld
de bestaansgrond van verordeningen te heroverwegen en om het verordeningenbestand waar mogelijk met het
oog op deregulering op te schonen.
In de heffingsverordeningen zijn de grondslagen op verzoek van de desbetreffende deelsectoren op een aantal
punten aangepast. In de toelichtingen van de heffingsverordeningen worden de voor dat jaar ten opzichte van het
vorige jaar doorgevoerde wijzigingen toegelicht.
Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007
Op 29 maart 2007 heeft het bestuur van het productschap een verordening vastgesteld houdende regels inzake
de voorschriften, erkenning en constructie van quarantainevoorzieningen ter voorkoming van voor de vorming van
uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of hun cysten, schelpdier- of visziekten, virussen of andere
levende organismen en hun larven. De Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren
2007 is genotificeerd als technische maatregel bij de Europese Commissie.
In het Regeerakkoord “Bruggen slaan” van het Kabinet Rutte II is afgesproken dat de product- en bedrijfschappen
worden opgeheven en dat de publieke taken van deze bedrijfslichamen worden overgenomen door de rijksoverheid.
Door de Ministeries van EZ en VWS is definitief besloten dat de productschapsregelgeving voor quarantainevoorzieningen niet wordt aangemerkt als publieke taak en niet wordt overgenomen. Met ingang van 1 januari 2014
ontbreken de benodigde financiële middelen en capaciteit voor uitvoering en handhaving van de Verordening
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quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007.
Het bestuur heeft derhalve op 7 november 2013 besloten om deze verordening in te trekken omdat de rechtskracht
van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 van rechtswege pas
ontnomen wordt bij inwerkingtreding van de Wet opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op 1 januari 2015.
Met ingang van 11 januari 2014 is de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren
2007 ingetrokken en zijn van rechtswege alle daarop gebaseerde besluiten en erkenningen komen te vervallen.
Verordening Hollandse Nieuwe 2007
Met ingang van 12 april 2008 is de Verordening Hollandse Nieuwe 2007 in werking getreden. Na bestuurlijke
heroverweging in 2012 is gebleken dat geen politiek en bestuurlijk draagvlak meer bestaat voor het verrichten
van collectieve promotieactiviteiten en daaraan verbonden regelingen, financiering en handhaving door het productschap . Het bestuur heeft om deze redenen besloten om de Verordening Hollandse Nieuwe 2007 in te trekken.
Na behandeling van de ingediende bedenkingen door de organisaties Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel
en de Visfederatie (Federatie van organisaties op het gebied van de groothandel in en be- en verwerking van vis),
heeft het bestuur in zijn vergadering van 13 november 2012 besloten om de inwerkingtredingsdatum van de
intrekkingsverordening vast te stellen op 1 september 2013. De startdatum voor het haringseizoen 2013 is nog
conform de Verordening Hollandse Nieuwe 2007 vastgesteld en gehandhaafd door de voorzitter van het
productschap .
Met ingang van 1 september 2013 is de Verordening Hollandse Nieuwe 2007 ingetrokken.
Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006
In artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen is het productschap door de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in bijlage II, hoofdstuk II
van verordening (EG) 854/2004. Het productschap is derhalve belast met classificatie van productie- en heruitzettingsgebieden en de overige taken en bevoegdheden van de bevoegde autoriteit, bedoeld in bijlage II, hoofdstuk II
van verordening (EG) 854/2004.
Ter uitvoering van deze taken heeft het bestuur van het productschap de Verordening productiegebieden levende
tweekleppige weekdieren 2006 vastgesteld op grond van artikel 97 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 22
van de Warenwet en artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
In het Regeerakkoord “Bruggen slaan” van het Kabinet Rutte II is afgesproken dat de product- en bedrijfschappen
worden opgeheven en dat de publieke taken van deze bedrijfslichamen worden overgenomen door de rijksoverheid.
De Wet opheffing bedrijfslichamen treedt op zijn vroegst in werking met ingang van 1 januari 2015. De gewenste
overgangsdatum van publieke taken en bevoegdheden ligt echter op 1 januari 2014, zodat middels een intrekkingsverordening van het bestuur van het productschap van 7 november 2013, wijziging van het Warenwetbesluit
hygiëne van levensmiddelen en een nieuwe ministeriële regeling hier uitvoering aan wordt gegeven.
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Artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen wordt gewijzigd door een algemene
maatregel van bestuur houdende wijziging van enkele maatregelen van bestuur in verband met het opheffen van
de product- en bedrijfschappen en aanpassing van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011. De Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal een ministeriële regeling vaststellen op grond van artikel 10 van het
Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen welke overeenkomt met de bepalingen in de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal namens de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de taken uitvoeren in plaats van het productschap als bevoegde
autoriteit bedoeld in bijlage II, hoofdstuk II van verordening (EG) 854/2004.
Voor de inwerkingtredingsdatum van de Verordening tot intrekking van de Verordening productiegebieden levende
tweekleppige weekdieren 2006 is aangesloten bij de datum waarop de algemene maatregel van bestuur in werking
treedt die artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen wijzigt of komt te vervallen.
Verordening tot intrekking van de Verordening handelsnormen garnalen 2006 en
Verordening handelsnormen visserijproducten 2006
Op grond van artikel 2, onderdeel f, van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voert het
bestuur van het productschap taken in medebewind uit voor wat betreft de producten, genoemd in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG nr. L 071).
Ter uitvoering van deze taken heeft het bestuur van het productschap de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006 en de Verordening handelsnormen garnalen 2006 vastgesteld op grond van artikel 97 van de
Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 19 en 23 van de Landbouwwet en artikel 2, onderdeel f, van de Regeling
medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
In het Regeerakkoord “Bruggen slaan” van het Kabinet Rutte II is afgesproken dat de product- en bedrijfschappen
worden opgeheven en dat de publieke taken van deze bedrijfslichamen worden overgenomen door de rijksoverheid.
De Wet opheffing bedrijfslichamen treedt op zijn vroegst in werking met ingang van 1 januari 2015. De gewenste
overgangsdatum van medebewindstaken en bevoegdheden ligt echter op 1 januari 2014, zodat middels de
Verordening tot intrekking van de Verordening handelsnormen garnalen 2006 en de Verordening handelsnormen
visserijproducten 2006 en de nieuwe ministeriële Regeling handelsnormen visserijproducten hier uitvoering aan
wordt gegeven.
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft een ministeriële regeling vastgesteld op grond van de
Landbouwwet welke overeenkomt met de bepalingen in de Verordening handelsnormen garnalen 2006 en de
Verordening handelsnormen visserijproducten 2006. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal namens de
Minister van Economische Zaken de taken uitvoeren in plaats van het productschap als bevoegde (nationale)
instantie bedoeld in artikel 12, eerste lid, van Verordening (EG) 2406/96.
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Regelgeving voor inning en uitgaven heffingen
Een ander deel van de regelgeving van het productschap betreft autonome regelgeving met een heffingsplicht voor
ondernemers op grond van artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie. De huishoudelijke heffing en de diverse
bestemmingsheffingen hebben bijvoorbeeld een eigen verordening als rechtsbasis. Iedere sector heeft in de keten
zijn eigen heffingsmomenten met eigen specifieke heffingsgrondslagen, teneinde de hoogte van de heffing zo veel
mogelijk per sector in relatie te brengen met de kosten die het productschap voor deze specifieke sector maakt.
Het bestuur bespreekt jaarlijks met de deelsectoren wat het productschap per sector doet en weegt dan af op welk
moment in de keten de heffingsgrondslag moet worden opgenomen. Sectoren zijn niet vergelijkbaar omdat onder
meer de activiteiten van het productschap per sector verschillen. Bovendien dient de wijze van inning zo effectief
mogelijk te geschieden.
Dit leidt mede tot het verschil in heffingssystematiek per sector (forfaitaire waarden, promillages, percentages, vaste
bedragen per ton of kg, etc.).
Het bestuur van het productschap heeft vanaf het jaar 2000 per kalenderjaar één algemene heffingsverordening
voor de huishoudelijke heffingen en 11 verordeningen met een aparte bestemming voor de verschillende deelsectoren vastgesteld. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de heffingsgrondslagen en tarieven die voor het jaar
2013 gelden.
Het productschap heeft 6 fondsen door middel van 6 instellingsverordeningen waarin de heffingsopbrengst van de
bestemmingsheffingen wordt ondergebracht. De aanwending van de middelen uit de fondsen geschiedt bij besluit
door het dagelijks bestuur van het productschap in mandaat van het bestuur. Hierbij wordt conform Principe XVIII
van de Code Goed Bestuur en de door de SER in de Verordening financiën bedrijfslichamen voorgeschreven PBOtoets beoordeeld of de besteding in overeenstemming is met de doelstelling van de heffing en dient de desbetreffende bestuursadviescommissie een positief advies te hebben gegeven.
In de instellingsverordeningen zijn bepalingen opgenomen over de mogelijke bestemming van de middelen. Deze
doelstellingen sluiten aan bij de doelstellingen waaronder de bestemmingsheffingen als steunmaatregel zijn gemeld
bij en goedgekeurd door de Europese Commissie.
De middelen van de fondsen worden ingezet voor projecten die door het productschap worden uitgevoerd. Waar
het productschap derden inschakelt bij de uitvoering worden overeenkomsten gesloten met deze partijen.
Regelgeving ten aanzien van de werkwijze
Het bestuur van het productschap heeft tot slot verschillende verordeningen vastgesteld met betrekking tot de
werkwijze van het productschap waarin onder meer:
- de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van het secretariaat zijn opgenomen;
- de vergoedingen voor de voorzitter en leden van bestuur en commissies zijn opgenomen;
- de jaarlijkse begroting is opgenomen;
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-

het beleggingsbeleid is opgenomen;
de bevoegdheden voor de bestuursorganen en het secretariaat zijn omschreven;
een klachtenregeling voor ondernemers is vastgesteld.

Beleids- en verordeningencyclus
Een verordening is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en hiertegen kan dan ook geen
bezwaar worden gemaakt. Iedere persoon waarvoor bindende regels worden vastgesteld op grond van artikel 100
van de Wet op de bedrijfsorganisatie, heeft het recht om schriftelijke bedenkingen in te dienen tegen het ontwerp
dat gepubliceerd wordt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, zoals de inhoudelijke verordeningen of
heffingsverordeningen. Het bestuur dient ook te beraadslagen en beslissen in het openbaar.
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar bijeen; de laatste donderdag in maart en de laatste donderdag in
september of de eerste donderdag in oktober. In januari/februari en augustus/september worden de ontwerpregelingen gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie die in de bestuursvergaderingen vastgesteld gaan
worden. Het PBO-blad is een uitgave van de Sociaal-Economische Raad (SER) waarin zowel het Mededelingenblad
Bedrijfsorganisatie als het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie is opgenomen. Het PBO-blad verschijnt wekelijks
op vrijdag via de website van de SER: http://www.ser.nl/nl/publicaties/overzicht_pbo_bladen.aspx.
Op de website van het productschap (www.pvis.nl) staat vermeld wanneer belangrijke vergaderingen van bestuur
en dagelijks bestuur, worden gehouden. Hierbij worden de agenda’s gepubliceerd. Ook de openbare stukken van
de vergaderingen van het Bestuur zijn hier te vinden.
Toezicht op het productschap
Na vaststelling door het bestuur dienen de meeste verordeningen te worden goedgekeurd. De Sociaal-Economische Raad (SER), de Minister van Economische Zaken, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de
Minister van Veiligheid en Justitie dienen afhankelijk van de verschillende type verordeningen en besluiten veelal de
desbetreffende regeling goed te keuren.
Indien verordeningen nieuwe of gewijzigde technische maatregelen of steunmaatregelen betreffen, dienen deze
verordeningen ook door de Europese Commissie te worden goedgekeurd. Verordeningen zijn in principe pas
rechtsgeldig als zij gepubliceerd zijn. Alle ondernemers en werknemers in de vissector moeten de verordeningen
van het productschap naleven. Ook andere natuurlijke of rechtspersonen moeten de inhoudelijke verplichtingen
van verordeningen naleven als de desbetreffende verordening ook de zogenaamde “derdenbinding” kent.
De heffingsverordeningen hebben geen derdenbindingsbepaling.
Toezicht en keuring door buitendienst
Het productschap heeft een buitendienst, waarvan de medewerkers in 12 afslaglocaties die vis en garnalen
verhandelen werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hier om een toezichthoudende rol en keuringsactiviteiten.
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De buitendienst hield in het verslagjaar in de visafslagen toezicht op de door de EU geregelde maatvoering en
beoordeelde de mate van versheid van de visserijproducten. Het toezicht heeft ook betrekking op het vullen van de
standaard viskisten en de homogene samenstelling van de partijen. In combinatie met het keuren van de versheid
beoordeelde de buitendienst namens de VWA of de in de handel te brengen producten geschikt waren voor
menselijke consumptie (de VWA - aanvoerkeuring). Voor veruit de meeste vissoorten komt dit neer op de
voorwaarde dat zij bij keuring moeten voldoen aan de minimumvereisten van versheidklasse B.
Het toezicht op de maatvoering van Noordzee garnalen gebeurde met behulp van daarvoor door het productschap
aangewezen zeefinstallaties. Deze installaties staan in enkele afslagen die als garnalen controle locatie bekend
staan. De installaties zorgen op verzoek van afnemers tijdens de controle zeefgang ook voor nadere selectie in
handelsklassen. De partijen garnalen worden daarbij overigens niet per separate handelsklasse verkocht. De
maatvoering was op een enkele uitzondering na geheel gebaseerd op EU grootte klasse 1, waarvoor een
pantserbreedte is vastgesteld van ten minste 6,8 mm.
De buitendienst van het productschap verrichte naast de VWA - aanvoerkeuring op verzoek van deze instantie ook
certificering werkzaamheden. Het gaat hier om certificering van visserijproducten bij uitvoer naar bepaalde derde
landen. De nadruk in de activiteiten ligt bij bedrijven in het Noorden van Friesland en Groningen. Deze werkzaamheden worden door VWA vergoed.
In het verslagjaar verzorgde de buitendienst ook de validatie van zogenoemde IUU vangstcertificaten die gebruikt
moeten worden voor partijen Noordzee garnalen die buiten de EU gepeld worden en vervolgens weer in de EU
worden ingevoerd. De validatie komt neer op controle van de in het certificaat vermelde vangstgegevens en het
tekenen en stempelen van het certificaat. Het certificaat wordt afgegeven aan de afnemer. Het samenstellen van
de te gebruiken certificaten gebeurt in samenwerking met de garnalen controle locaties. De validatie door de
buitendienst van het productschap gebeurt namens de Algemene Inspectiedienst die door de Nederlandse
overheid als bevoegde autoriteit voor de afgifte van Nederlandse IUU vangstcertificaten is aangewezen. De
activiteiten van de buitendienst liggen vast in artikel 142 van de Uitvoeringsregeling Zeevisserij.
Aan het eind van het verslagjaar werd bekend dat de buitendienst in 2014 over zal gaan naar het Ministerie van
Economische zaken en deel uit zal gaan maken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De
werkzaamheden zullen vanaf januari 2014 worden uitgevoerd op basis van detacheringsovereenkomsten. tussen
het productschap en de NVWA.
Europese notificaties
Steun
Alle bestemmingsheffingverordeningen zijn gemeld bij en goedgekeurd door de Europese Commissie als
steunmaatregel. In de jaarlijkse steuninventaris (zie bijlage 5) wordt de aanwending van de opbrengst van de
bestemmingsheffingen via het Ministerie van Economische Zaken gemeld aan de Europese Commissie onder
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de nummers waaronder de steunmaatregelen bij de Europese Commissie bekend zijn.
Technische maatregelen
De volgende verordeningen zijn genotificeerd bij de Europese Commissie als technische maatregel:
Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 en de daarop gebaseerde
uitvoeringsbesluiten;
- Verordening Hollandse Nieuwe 2007 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten;
- Verordening handelsnormen visserijproducten 2006 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten;
- Verordening handelsnormen garnalen 2006 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten;
- Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000, welke vervangen is door de
Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006.
De volgende verordening is genotificeerd als sanitaire en fytosanitaire maatregel bij het Secretariaat van de Wereldhandelsorganisatie:
- Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007.
Dienstenrichtlijn
Het productschap heeft geen regelgeving die onder de bepalingen van de Dienstenrichtlijn vallen.
Subsidies
Op grond van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het mogelijk om op basis van een wettelijk
voorschrift, waaronder verordeningen van bedrijfslichamen, subsidies te verstrekken. Het productschap maakt gebruik van de mogelijkheden die artikel 4:23 Awb biedt door middel van de Verordening begroting, de verordeningen
tot instelling van de fondsen en de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008,
waarin de wettelijke basisvereisten zijn geregeld (de te subsidiëren activiteiten, de aanwijzing van het bevoegde bestuursorgaan, maximaal budget en vermelding begunstigden indien het om een geoormerkt aantal begunstigden
gaat).
Bij de vaststelling van de heffingsgrondslagen (reikwijdte en tarief) wordt al bepaald voor welk doel geïnd wordt. In
de toelichting van de bestemmingsheffingverordening is opgenomen waarvoor het geld bijeen wordt gebracht.
Het productschap heeft geen algemene budgetten waar individuele ondernemers een aanvraag voor kunnen doen.
Om die reden is het ook niet noodzakelijk en mogelijk om invulling te geven aan de wijze waarop een beschikbaar
verdrag verdeeld wordt.
In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de in het jaar 2013 verstrekte subsidies.
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Overzicht regelgeving
In bijlage 8 is een totaaloverzicht opgenomen met alle geldende verordeningen en besluiten onder vermelding van
de rechtsbasis en het karakter van de regeling.
Vragen over de regelgeving van het productschap kunnen worden voorgelegd aan het hoofd van de Afdeling
Juridische Aangelegenheden: Monique Weijdeveld via mweijdeveld@pvis.nl of telefonisch 070-3369611.
Gepubliceerde verordeningen van het productschap kunt u ook vinden in het register op de website van de SociaalEconomische Raad http://www.ser.nl/nl/Publicaties/Overzicht_PBO_bladen/Register/Productschappen.aspx
Alle regelingen, ook als die niet verplicht voor inwerkingtreding gepubliceerd moeten worden, worden in principe
afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Reden hiervoor is dat hiermee alle regelingen van het
productschap in de Algemene Databank Wet- en regelgeving worden opgenomen en via de algemene website
http://wetten.overheid.nl/zoeken door een ieder te raadplegen zijn.
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Code Goed Bestuur
Auditcommissie
De uitvoering en naleving van de Code Goed Bestuur moet in de eerste plaats geborgd worden door de besturen
van de bedrijfslichamen zelf. Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de code goed wordt uitgevoerd moet een
goede structuur van naleving opgezet worden.
Hierbij kan gekozen worden voor een structuur die het beste aansluit bij de bestaande structuur binnen het schap.
De Code Goed Bestuur benoemt als mogelijkheden:
1. een compliance officer (onafhankelijk functionaris die er op toe ziet dat de interne procedures overeenstemmen
met de geldende bepalingen);
2. een interne accountant;
3. een Auditcommissie (commissie belast met de controle van de bedrijfsorganisatie).
Het bestuur van het productschap heeft in 2007 besloten tot instelling van een Auditcommissie. In artikel 9, derde
lid, van de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008 is bepaald dat het dagelijks
bestuur, namens het bestuur, een Auditcommissie instelt als bedoeld in uitwerking 1 van Principe XXIII van de Code
Goed Bestuur.
Het bestuur heeft een reglement voor de Auditcommissie vastgesteld, waarin onder andere is opgenomen dat het
houden van vergaderingen en uitbrengen van adviezen uitsluitend toegestaan is in aanwezigheid van de beide leden
die tevens bestuurslid zijn.
De Auditcommissie was in 2013 als volgt samengesteld:
- Voorzitter en lid: drs. R.C.E. Barbé (lid bestuur en dagelijks bestuur)
- Secretaris en lid: drs. H. Horsman (secretaris)
- lid: N.A. Bogaard (lid bestuur en dagelijks bestuur)
- lid: mw. mr. M.E. Weijdeveld (hoofd Juridische aangelegenheden )
De Auditcommissie en het bestuur zijn van mening dat de rol van de Auditcommissie niet gewijzigd is en ondanks
de gewijzigde politieke en bestuurlijke situatie het van belang is om toezicht te houden op die aspecten die bij de
afbouw van activiteiten en overdracht van middelen van belang zijn. De Auditcommissie is van oordeel dat juist in
de huidige situatie zij een actieve rol moet spelen om toe te zien op de normen in het bijzonder binnen het kader
van de door de SER gehanteerde toetsing op zorgvuldigheid, transparantie en integriteit en de Leidraad afbouw of
opheffing product- en bedrijfschappen.
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De Auditcommissie is in 2013 in vergadering bijeengekomen op 9 augustus 2013 en op 20 september 2013.
De leden van het bestuur hebben kennis genomen van de aanbevelingen en hebben besloten conform het advies
van de Auditcommissie hier uitvoering aan te (laten) geven.
Op de website www.pvis.nl is onder het deel “Afbouw organisatie” een apart deel opgenomen voor de Code Goed
Bestuur. Hieronder is nadere informatie opgenomen over de wijze waarop het productschap de Code uitvoert en
zijn alle publicaties van het productschap per principe terug te vinden.
Personele Unies
Op 1 oktober 2010 heeft de Auditcommissie het “Protocol personele unies en functiescheiding” door het bestuur
laten vaststellen. Bij aanvang van de nieuwe zittingsperiode 2012-2013 is door alle leden en plaatsvervangende
leden van het bestuur opgave gedaan en zijn de gegevens verwerkt in een schematisch bestand, dat beschikbaar
is op de website www.pvis.nl (onder het deel “Afbouw organisatie”, klik door naar “Wie zijn wij”, “Samenstelling
bestuur” en vervolgens “Overzicht nevenactiviteiten”). Dit bestand wordt door het secretariaat bijgehouden indien
zich wijzigingen voordoen.
Administratieve Lasten 2013
Periodiek wordt middels een actualiseringrapportage de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de
nulmeting. De rapportages aan de SER worden gepubliceerd op de website www.pvis.nl.
De uitvoering van de Principes van de Code Goed Bestuur en de Algemene wet bestuursrecht brengt maatwerk
met zich mee op verzoek van de betrokkenen, door de enorme verschillen in de aard en omvang van de relatief
zeer kleine deelsectoren, dat in verhouding in hogere lasten resulteert.
Het zijn uiteindelijk de deelsectoren zelf die middels de vertegenwoordigers in de bestuursadviescommissies dan
wel het dagelijks bestuur of het bestuur van het productschap de keuzes maken op welke wijze de autonome
taken en daarbij behorende regelgeving van het productschap worden ingevuld, uitgevoerd en gefinancierd.
De administratieve lasten per ondernemer kunnen verschillen, afhankelijk van de aard en de omvang van de
bedrijfsactiviteiten welke per ondernemer overigens ook jaarlijks sterk kunnen verschillen. Bij elke wijziging of
nieuwe maatregel wordt standaard in de bestuurlijke afweging uitdrukkelijk meegewogen wat het effect is op de
administratieve lasten voor de sector bij uitvoering hiervan en wordt, waar mogelijk, voorrang gegeven aan de
systematiek die de minste lasten oplevert.
De gemiddelden per handeling, per ondernemer, per deelsector dan wel voor de gehele sector laten zien dat de
administratieve lasten veroorzaakt door het productschap bij de uitoefening van de autonome taken zeer beperkt
zijn.
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De totale administratieve lasten bedroegen in 2013 € 205.728,-. Per saldo gaat het om een afname van € 1.127,ten opzichte van het jaar 2012 (€ 206.855,-).
In de sectoren handel, binnenvisserij, detailhandel, kwekers, kottersector en mosselsector is het aantal onder/
nemingen in 2013 afgenomen, wat een deel van de lagere administratieve lasten verklaart. In 2013 zijn veel
ondernemingen gestopt of failliet verklaard.
Het gaat bij de sectoren met toename om bedrijven die de aard en omvang van de activiteiten gewijzigd hebben
en daarmee binnen meerdere deelsectoren actief zijn geworden en om bedrijven die nieuw zijn. De regelgeving is
in vergelijking met 2012 niet veranderd.
De rapportages worden op de website van het productschap gepubliceerd zodra deze afgerond en beschikbaar
zijn.
Vergoedingen
Leden van het bestuur, dagelijks bestuur, commissies en haar werkgroepen hebben in 2013 vacatievergoedingen
en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ontvangen op grond van de Verordening vergoedingen bestuur,
dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2012-2013. De hierin opgenomen
bedragen blijven ruim onder de maximaal toe te kennen bedragen, zoals voorgeschreven in de verordening van de
Sociaal-Economische Raad (SER) die regels stelt over de systematiek en maximale hoogte van de vergoedingen.
Vanaf de herinstelling van het productschap na het samengaan van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
het Bedrijfschap voor de visserij (het “Visserijschap”) en het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante bedrijven wordt in de verordening een aparte vergoeding toegekend aan de voorzitters van de drie
bestuursadviescommissies voor de aanvoersector, de groothandel en de detailhandel. In artikel 3 van de V
erordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 20122013 zijn derhalve de bijzondere vergoedingen voor de voorzitters van de Commissie groothandel, de Commissie
aanvoeraangelegenheden en de Commissie detailhandel vastgesteld. Deze bedragen wijken af van de richtlijnen
voor vergoedingen van de SER. Het bestuur van het productschap acht deze vergoedingen echter passend bij
de aard en de omvang van de werkzaamheden die de voorzitters van de genoemde commissies verrichten ten
behoeve van het productschap .
Op 21 maart 2011 heeft de Toezichtkamer van de SER het Besluit beleidsregels toezicht vastgesteld, welke
het Besluit beleidsregels Bestuurskamer met ingang van 27 maart 2011 vervangen heeft. Het bestuur van het
productschap heeft in overleg met de SER besloten om de afwijkende vergoeding voor de voorzitters van de
Commissie groothandel, de Commissie aanvoeraangelegenheden en de Commissie detailhandel in overeenstemming te brengen met de nieuwe beleidsregel 6 door de afwijkende vergoedingen af te bouwen. In de zittingsperiode
2012-2013 worden de afwijkende vergoedingen ten opzichte van de vorige zittingsperiode gehalveerd en bedragen
totaal € 23.375,-. Voor de zittingsperiode 2014-2015 zijn geen afwijkende vergoedingen meer vastgesteld.
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Bij de goedkeuring van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van
het Productschap Vis 2012-2013 is door de Bestuurskamer toestemming voor afwijking van hoofdstuk 6 van het
Besluit beleidsregels Bestuurskamer verleend op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht.
De voorzitter heeft in 2013 vier maal gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om bij besluit op grond van artikel 6
van de Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis
2012-2013 vergoedingen toe te kennen namens het bestuur. In 2013 ging het om leden van de klankbordgroep
mosselveiling en de Auditcommisie. Ook aan de vertegenwoordiger van de Nederlandse Oestervereniging en Vinvis
wordt vergoeding toegekend, omdat zij niet automatisch voor hun deelname aan vergaderingen van dagelijks
bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis vergoeding ontvangen.
Bij een nieuwe verordening voor een nieuwe periode moet door de voorzitter ook weer een nieuw besluit worden
genomen. Geen vergoeding wordt verstrekt aan personen die in dienst zijn van het productschap.
Het bestuur heeft voor de voorzitter een aparte verordening vastgesteld op grond van artikel 83 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie. De Verordening PVis vergoedingen voorzitter 2010 gold tot en met 2011 alleen voor de externe
voorzitter die bij Koninklijk Besluit is benoemd. De interne plaatsvervangende voorzitters zijn lid van het bestuur en
het dagelijks bestuur en ontvangen alleen als bestuurslid de vergoedingen conform de Verordening vergoedingen
bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2012-2013.
Middels de Verordening II tot wijziging van de Verordening PVis vergoedingen voorzitter 2010 is met ingang van
1 januari 2012 een zelfde vergoeding toegekend aan de eerste plaatsvervangend voorzitter gedurende de periode
van afwezigheid van een externe bij Koninklijk Besluit benoemde voorzitter. In deze periode vervult de eerste plaatsvervangend voorzitter dezelfde taken in volle omvang als een externe bij Koninklijk Besluit benoemde voorzitter,
zodat het bestuur besloten heeft gedurende een interim-periode een zelfde vergoeding toe te kennen aan de
plaatsvervangend voorzitter.
De Verordening PVis vergoedingen voorzitter 2010 verklaart een aantal bepalingen van de Kaderverordening
arbeidsvoorwaarden PVis, waarbij tevens de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (CAO) als bijlage is vastgesteld, van toepassing. De volledige vigerende teksten zijn beschikbaar via de
website www.werkgeversverenigingpbo.nl.
Het betreft de vaststelling van de vergoeding voor de voorzitter die gelijkgesteld is aan het hoogste bedrag in
schaal 16 (Bijlage III nieuwe loonlijn) van de CAO verhoogd met 16,5 % en afgerond op hele euro’s. Over de som
van dit bedrag wordt een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering toegekend conform de bepalingen die gelden
voor werknemers van het productschap. Verder wordt een forfaitaire vergoeding toegekend voor de kosten van
woon/werkverkeer en vergoeding van de reële reis- en verblijfkosten conform de voor de werknemers van het
productschap geldende vergoedingsregelingen.
De vergoeding voor de (eerste plaatsvervangend) voorzitter bedroeg in 2013 € 62.338,- voor zijn werkzaamheden
die hij verricht in gemiddeld vier dagdelen per week.
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De reiskosten en vacatievergoedingen voor de leden van het bestuur, dagelijks bestuur, commissies en
werkgroepen bedroegen in 2013 totaal € 64.225,-.
Aanbesteding
Het productschap is als publiekrechtelijke instelling aanbestedingsplichtig conform de Europese en Nationale
wet- en regelgeving. Bij de aanbesteding van werken, leveringen en diensten wordt gehandeld overeenkomstig het
bepaalde bij het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en Principe XXI van de Code Goed
Bestuur.
Door het productschap is in het jaar 2013 één openbare Europese aanbestedingsprocedures gevolgd in het kader
van een verleende subsidie door het Ministerie van Economische Zaken (deels gefinancierd uit het Europees
Visserijfonds) voor de Aankoop van pootaal 2012. Om alle betrokken op een transparante wijze te informeren zijn
deze aanbestedingen vermeld op de website: www.aanbestedingskalender.nl en www.pvis.nl.
In het verslagjaar is ten aanzien van overige overheidsopdrachten geen verplichte openbare aanbestedings/
procedure doorlopen, omdat deze opdrachten niet boven de wettelijk vastgestelde drempelbedragen voor 2013
uitkwamen. Bij het uitzetten van deze opdrachten door het productschap is eveneens gehandeld conform de
principes van de aanbestedingsregels en Code Goed Bestuur, waarbij transparantie, zorgvuldigheid, correcte
informatievoorziening en het creëren van een ‘level playing field’ het uitgangspunt waren.
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Bezwaar en beroep
Tegen besluiten van het productschap kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar maken, indien hij/zij het niet
eens is met de inhoud van deze beslissing. Het indienen van een bezwaarschrift dient plaats te vinden binnen zes
weken na dagtekening van de brief, waarin het besluit is vermeld.
Bezwaar kan worden aangetekend tegen bijvoorbeeld de definitieve oplegging van een (ambtshalve) huishoudelijke
heffing of een bestemmingsheffing. Verder kan bijvoorbeeld bezwaar worden gemaakt tegen de afwijzing van een
verzoek om een subsidie, erkenning, vergunning of ontheffing.
De procedurele behandeling en afhandeling van bezwaarschriften door het productschap vindt plaats conform de
bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Als de indiener van het bezwaarschrift zich niet kan vinden in de beslissing op het bezwaarschrift, dan bestaat
vervolgens de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
(CBb) te Den Haag. De termijn voor het indienen van het beroep is binnen zes weken na dagtekening van de
beslissing op het bezwaarschrift.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de besluiten genomen door de bestuursorganen van het
productschap . Het bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van het betreffende besluit ingediend te
worden bij de voorzitter van het productschap . De voorzitter beslist op het bezwaar binnen de wettelijke termijn
van zes weken, welk termijn aanvangt op het moment waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift
is verstreken.
Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens door de bezwaarmaker beroep ingesteld worden bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
In het verslagjaar 2013 zijn in totaal 157 bezwaarschriften bij het secretariaat van het productschap ingediend.
Ten aanzien van 86 bezwaarschriften is de beslissing op het bezwaar binnen de wettelijke beslistermijn van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) genomen. Van 39 bezwaarschriften zal de afhandeling in 2014 plaatsvinden.
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Overzicht beslissing op bezwaar
(Kennelijk) niet-ontvankelijk
Ongegrond
Gegrond
Niet-ontvankelijk/kennelijk gegrond
Kennelijk ongegrond
Kennelijk gegrond
Ingetrokken bezwaarschriften
Deels ongegrond/deels gegrond
Deels kennelijk ongegrond/deels kennelijk gegrond
Deels kennelijk ongegrond/deels kennelijk gegrond/deels niet ontvankelijk
Nog geen beslissing op bezwaar (in behandeling in 2014)
Totaal

2013
71
0
1
0
9
37
0
0
0
0
39
157

Bezwaarschriften groothandel
Een groot deel van de bezwaarschriften in het verslagjaar vloeit voort uit de inkoopheffingen bij de handelssector
van totaal 54.
Deze bezwaren zijn voor het grootste deel het gevolg van bedrijven die pas reageren nadat er een ambtshalve
heffing op basis van geschatte gegevens is opgelegd en in bezwaar alsnog de eigen gegevens verstrekken (35)
of omdat men het opgavenformulier, aan de hand waarvan een definitieve heffing is opgelegd, niet correct had
ingevuld (2).
Verder is in het verslagjaar in 9 gevallen gereageerd op een verzoek om opgave waarbij nog geen definitieve
heffing was vastgesteld, in 1 gevallen bleek een vrijstellingsregeling uit de verordening van toepassing te zijn,
2 ondernemers hadden geen bedrijfsactiviteiten in de visserijsector, één ondernemer viel onder andere heffingsgrondslagen dan de inkoopheffingen en in drie gevallen was sprake van bedrijfsbeëindiging. Eén onderneming
was geen ondernemer waarvoor het productschap s is ingesteld. Twee ondernemingen hebben bezwaar ingediend
aan de hand van de definitieve heffing voor de maatjesharing die het opgavenformulier niet correct hadden ingevuld.
Een onderneming heeft tegelijkertijd inhoudelijk bezwaren geuit tegen de hoogte van de heffingstarieven voor de
bestemmingsheffing voor promotie van maatjesharing.
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Bezwaarschriften visdetailhandel
Het aantal bezwaarschriften tegen de heffingen voor de detailhandel is ten opzichte van het jaar 2012 (totaal 52)
gedaald naar een totaal van 28.
In 2013 is net als in de voorgaande jaren het aantal bezwaarschriften voor een overgroot deel terug te voeren op
een aantal omstandigheden. De heffingen detailhandel worden jaarlijks op basis van onder andere de gegevens
van de Kamer van Koophandel geautomatiseerd opgelegd aan de visdetaillisten. In het verslagjaar 2013 is ervoor
gekozen de beschikkingen houdende de definitieve heffingen kleinhandel met de bijbehorende nota in maart te
verzenden, op basis van de gegevens van de Kamer van Koophandel tot en met eind februari, in plaats van
oplegging in juni of juli op basis van dan beschikbare gegevens. Bij de afhandeling van de bezwaarschriften is
gebleken dat de meeste mutaties bij de Kamer van Koophandel, zoals deze jaarlijks gemiddeld aan de orde zijn,
aan het begin van het jaar nog niet zijn doorgegeven of verwerkt.
Het aantal bezwaren heeft te maken met het feit dat de ondernemer bijvoorbeeld vergeten is zich uit te schrijven bij
de Kamer van Koophandel of de Kamer van Koophandel heeft de mutaties nog niet verwerkt na bedrijfsbeëindiging
(11) dan wel bedrijfsovername (3), geen ondernemer is waarvoor het productschap is ingesteld (7), dubbel in het
systeem van het productschap is ingeschreven in relatie tot het aantal verkooppunten (1), zich al heeft ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel, maar nog niet actief is in afwachting van een vergunning (3), valt onder andere heffingsgrondslagen dan de visdetaillisten (2) en heeft geprobeerd ook in 2013 een lagere heffing te krijgen omdat in
voorgaande jaren bij een bepaalde omzet de bestemmingsheffingen niet verschuldigd waren (1).
Bezwaarschriften garnalen, mosselen, oesters en kokkels
Door de garnalen en schelpdiersector zijn in 2013 in totaal 10 bezwaarschriften ingediend.
De bezwaren die zijn ingediend betroffen de heffingen oesters en creuses. Deze bezwaren zijn voor het grootste
deel het gevolg van bedrijven die pas reageren nadat er een ambtshalve heffing op basis van geschatte gegevens
is opgelegd en in bezwaar alsnog de eigen gegevens verstrekken (6). Drie ondernemingen hadden geen oestervergunning. Een onderneming viel niet onder de heffingsgrondslagen.
Bezwaarschriften binnenvissers
In het verslagjaar 2013 zijn van binnenvissers in totaal 13 bezwaarschriften ontvangen. Twee ondernemers
waren geen ondernemer waarvoor het Productschap Vis is ingesteld, zeven ondernemers vielen onder andere
heffingsgrondslagen dan de beroepsbinnenvisserij, in twee gevallen was sprake van een bedrijfsbeëindiging en
één ondernemer heeft nog geen activiteiten.
Bezwaarschriften viskwekers
Van viskwekers (in recirculatiesystemen op land) zijn in 2013 in totaal zeven bezwaarschriften ontvangen. Deze
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bezwaren zijn voor het grootste deel het gevolg van bedrijven die pas reageren nadat er een ambtshalve heffing op
basis van geschatte gegevens is opgelegd en in bezwaar alsnog de eigen gegevens verstrekken (5) of omdat men
het opgavenformulier, aan de hand waarvan een definitieve heffing is opgelegd, niet correct had ingevuld (1). Eén
kweker heeft een inhoudelijk bezwaar ingediend tegen de activiteiten die het Productschap Vis verricht, waarbij de
heffingsgrondslagen juist waren toegepast.
Bezwaarschriften be- en verwerkers
In het verslagjaar 2013 is er één bezwaarschriften ontvangen inzake de heffing be- en verwerkers. Eén onderneming
bleek niet onder de heffingsgrondslagen te vallen.
Bezwaarschriften aankoop zeevis
In het verslagjaar 2012 is er één bezwaarschrift ontvangen inzake de heffingen aankoop zeevis. Een onderneming
heeft gereageerd omdat men het opgavenformulier, aan de hand waarvan een definitieve heffing is opgelegd, niet
correct had ingevuld.
Bezwaarschriften sanitaire besluiten
Tegen een beslissing van een besluit gelet op artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige
weekdieren 2006 heeft één ondernemer bezwaar ingesteld. Later is het bezwaar door de ondernemer weer ingetrokken.
Beroep
In het verslagjaar 2013 zijn in totaal zeven lopende beroepsprocedures bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geweest, waarvan één beroep in het jaar 2013 is ingesteld. De overige beroepen zijn in 2009 (1), 2010
(2) en 2012 (3) ingesteld.
In het verslagjaar 2013 is er één voorlopige voorziening ingesteld bij het CBb. Een voorziening inzake de besluiten
genomen op grond van artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006.
Het verweerschrift, zitting en uitspraak voor deze voorlopige voorziening is in 2013 ingediend en behandeld. In
het verslagjaar 2013 hebben twee beroepszaken inzake de regeling tegemoetkoming tijdelijk aalvisverbod 2009
gediend bij het CBb en één beroepszaak tegen de beslissing op bezwaar betreffende de ambtshalve heffingen
garnalen en/of overige vis over de jaren 2004 tot en met 2007 heeft gediend in 2013. De verweerschriften voor
deze beroepen waren in 2010 ingediend. In het verslagjaar 2013 heeft gediend een beroep tegen het niet tijdig
nemen van een besluit. Het verweerschrift is in 2012 ingediend en de zitting heeft in 2013 plaatsgevonden.
Bij het CBb lopen nog de volgende beroepzaken: een beroep inzake beslissing op bezwaar huishoudelijke heffingen
aanvoersector en een beroep inzake beslissing op bezwaar verzoek tot restitutie huishoudelijke heffingen aanvoersector. De verweerschriften zijn in 2012 ingediend en de zittingen zullen in 2014 plaatsvinden bij CBb.
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Klachten
Het bestuur van het Productschap Vis heeft sinds 2000 bij verordening een (interne) klachtenregeling opgesteld.
Op 2 oktober 2008 is de Verordening PVis klachtenbehandeling 2008 vastgesteld om de klachtenregeling in
overeenstemming te brengen met het kader van Principe XXII van de Code Goed Bestuur. Het Productschap Vis
behandelt klachten conform Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Verordening PVis klachtenbehandeling 2008 bevat regels die de procedure nader regelen om er voor te zorgen dat ingediende klachten
behoorlijk en zorgvuldig worden afgehandeld.
Gesproken wordt van een interne klachtenregeling, omdat het bestuursorgaan zelf de klachten behandelt en
afhandelt. Door de afdeling Juridische Aangelegenheden worden klachten geregistreerd en vindt in beginsel de
eerste beoordeling plaats. Het doel van een klachtenprocedure is om de verhouding tussen de burger (of een
bedrijf) en het bestuursorgaan te verbeteren.
Soms is moeilijk te beoordelen of een brief (of een ander stuk papier of een telefonische mededeling) een klacht is
of iets anders. Iets anders kan zijn een bezwaarschrift of gewone correspondentie. Verder wordt er onderscheid
gemaakt tussen klachten waarvoor een lichte of een zware afhandeling geldt.
Diverse mondelinge of schriftelijke uitingen van ongenoegen worden met name geuit in juridische procedures in
het kader van de taakuitoefening van het productschap en zijn organen en hebben tot op heden voornamelijk
betrekking gehad op algemeen beleid, besluiten of verordeningen dan wel de instelling van het productschap.
Op dergelijke uitingen wordt in de desbetreffende juridische procedure ingegaan en deze vallen daarmee buiten
het traject van de formele klachtenbehandeling.
In het verslagjaar zijn geen formele klaagschriften ontvangen.
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Tuchtrecht
Tuchtrecht is één van de wijze van handhaving, naast het strafrecht en het bestuursrecht. De handhaving van de
eigen regelgeving (autonome verordeningen) van het Productschap Vis vindt plaats via het tuchtrecht op grond van
de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004. Hiernaast is het ook mogelijk dat regelgeving, die op grond van
een medebewindopdracht is vastgesteld, tuchtrechtelijk wordt gehandhaafd als de medebewindopdracht dat bepaalt.
Het Instituut Agrarisch Recht (IAR) te Wageningen voert het secretariaat van het Tuchtgerecht Productschap Vis
(Tuchtgerecht PVis) uit. Indien naar aanleiding van
controles door de bevoegde toezichthouder, CoMore Bedrijfsdiensten B.V. (CBD), overtredingen worden geconstateerd dan stelt de toezichthouder een berechtingsrapport op. Dit rapport, vergezeld door een schriftelijke verklaring
en onderliggende stukken, wordt door de voorzitter van het Productschap Vis doorgestuurd naar het Tuchtgerecht
PVis ter behandeling.
Door het Tuchtgerecht PVis kunnen een aantal tuchtrechtelijke maatregelen worden opgelegd, zoals een berisping,
een (geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke) geldboete ter hoogte van maximaal € 7.800 per overtreding, openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene en het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf
op diens kosten. Daar waar sprake is van een groter wederrechtelijk genoten voordeel kan het bedrag van de
geldboete verhoogd worden tot maximaal € 19.500 per overtreding.
Bij overtreding van de volgende drie autonome verordeningen kunnen door het Tuchtgerecht PVis tuchtrechtelijke
maatregelen worden opgelegd:
- Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006;
- Verordening Hollandse Nieuwe 2007; en
- Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007.
In het jaar 2013 zijn door de voorzitter van het Productschap Vis vijf zaken aangebracht bij het Tuchtgerecht PVis,
waarvoor twee zittingsdagen zijn gehouden. In totaal heeft het Tuchtgerecht Productschap Vis in het verslagjaar
vijf uitspraken gedaan.
De voorzitter van het Tuchtgerecht PVis kan een zaak met een berisping of geldboete van minder dan € 225,per overtreding zonder zitting afdoen. De voorzitter heeft van deze bevoegdheid in het verslagjaar geen gebruik
gemaakt.
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Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006
In 2011 zijn geen overtredingen geconstateerd ten aanzien van de registratie- en informatieplicht voor ondernemers
op grond van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006.
Verordening Hollandse Nieuwe 2007
De in 2013 uitgevoerd controles hebben geresulteerd in drie berechtingen. Door de toezichthouder zijn berechtingrapporten opgesteld naar aanleiding van deze geconstateerde overtreding van het bepaalde bij of krachtens de
Verordening Hollandse Nieuwe 2007 (Verordening hnw). Alle drie de rapporten zijn door de voorzitter van het
Productschap Vis doorgestuurd naar het Tuchtgerecht PVis ter behandeling.
Op 26 september 2013 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden inzake de drie haringzaken. Het
Tuchtgerecht Productschap Vis heeft op 10 oktober 2013 uitspraak gedaan met betrekking tot deze zaken,
waarbij in alle drie de zaken een geldboete van € 400,00 is opgelegd.
Naar aanleiding van de in het jaar 2013 gewezen uitspraken van het Tuchtgerecht PVis inzake de haringzaken zijn
geen beroepen ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
Verordening quarantainevoorzieningen tweekleppige weekdieren 2007
In het verslagjaar zijn reguliere controles uitgevoerd door de bevoegde toezichthouder.
Naar aanleiding van twee door de toezichthouder geconstateerde overtreding van het bepaalde bij of krachtens de
Verordening quarantainevoorzieningen tweekleppige weekdieren 2007 (Verordening qvz) zijn berechtingrapporten
opgesteld. Deze rapporten zijn door de voorzitter van het Productschap Vis doorgestuurd naar het Tuchtgerecht
PVis ter behandeling.
In het verslagjaar heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden inzake deze twee zaken. Het Tuchtgerecht
Productschap Vis heeft in 2013 uitspraken gedaan met betrekking tot deze zaken en het volgende beslist:
- in één zaak is een geldboete opgelegd van € 2.350,- in één zaak is een geldboete opgelegd van € 1.000,Tegen één van de uitspraken van het Tuchtgerecht PVis is verzet aangetekend. De behandeling van deze zaak zal
in 2014 plaatsvinden.
Van één in het verslagjaar 2010 ingediende beroep tegen de uitspraken van het Tuchtgerecht PVis heeft de zitting
in 2013 plaatsgevonden bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb heeft het beroep gegrond
verklaard en daarbij een nieuwe boete vastgesteld. Aan de ondernemer is door CBb een boete opgelegd van
€ 400,-, waarvan € 200,- voorwaardelijk.
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Interne aangelegenheden
Ontwikkelingen in personeel
Op 31 december 2013 waren 41 medewerkers in dienst bij het productschap. Van deze medewerkers heeft een
drietal een dienstverband voor bepaalde tijd. Dit is een forse daling ten opzichte van het aantal medewerkers dat
een jaar eerder nog werkzaam was (62). Dit heeft alles te maken met de afbouw van de organisatie waardoor een
aantal medewerkers boventallig is verklaard. Daarnaast heeft een aantal medewerkers de overstap gemaakt naar
private organisaties. Deze ontwikkeling is met name in de tweede helft van het verslagjaar in gang gekomen.
In bijlage 4 zijn de grafieken 1 en 2 opgenomen, waarop de verdeling naar leeftijd en geslacht weergegeven is.
Grafiek 3 van bijlage 4 geeft de verdeling van de mensjaren weer over de verschillende taakgebieden binnen de
organisatie. In grafiek 4 van bijlage 4 is de inschaling van de medewerkers in de salarisschalen opgenomen.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2013 bedroeg 1,98. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2012.
Het verloop van het ziekteverzuim in de afgelopen zes jaar is als volgt:
2008 2009 2010 2011 2012 2013
3%
3,5% 2,9% 2,48 2,30 1,98
Ontwikkelingen CAO
Eerst in mei 2013 werd een akkoord bereikt tussen werkgevers en werknemers over de aanpassingen van de
CAO. In de nieuwe CAO die een looptijd heeft van 1 april 2012 tot en met 31 december 2014, werden o.a.
afspraken gemaakt over een structurele toeslag van 1,25% per 1 januari 2013 en 1 januari 2014. Ook werd een
septemberbonus geïntroduceerd als gevolg van het vervallen van de bonusspaarregeling. De voornaamste redenen
van het lange onderhandelingsproces waren de gevolgen van de ophoging van de AOW leeftijd. Deze ophoging is
van invloed op de regeling wachtgeld en de regeling uitkering bij ontslag die in de CAO zijn opgenomen. Uiteindelijk
zijn hierover geen afspraken in CAO verband gemaakt maar is een addendum bij het sociaal plan opgesteld.
Naast de CAO kent het productschap een aantal bedrijfseigen personeelsregelingen:
- Regeling Bewust Belonen
- Besluit Regeling Studiekosten en Studiefaciliteiten
- Protocollen integriteit, Internet en E-mail
- Klokkenluidersregeling
- Besluit Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer
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Addendum Sociaal Plan
Door de ophoging van de AOW leeftijd dreigde een gat te ontstaan na de 65ste verjaardag van medewerkers die in
het kader van het sociaal plan gebruik maken van de wachtgeldregeling. Dit gat is gerepareerd na overleg tussen
werkgevers en werknemers en vastgelegd in een addendum.
Het sociaal plan werd opgesteld in de veronderstelling dat de productschappen zouden blijven bestaan. Nu dit niet
het geval is, heeft dat gevolgen voor de toepassing van een aantal voorzieningen uit het sociaal plan. Dit zijn met
name voorzieningen waarin het dienstverband zou blijven bestaan gedurende het gebruik van de voorziening. Ook
hierover zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het addendum.
Overgangsprotocol
Een aantal medewerkers van de productschappen, zo ook van het Productschap Vis, maakt (waarschijnlijk in 2014)
een overstap naar het Ministerie van Economische Zaken (EZ) of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Voor deze medewerkers zijn in december 2013 detacheringovereenkomsten gesloten. Om te waarborgen
dat deze medewerkers een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket behouden, zijn afspraken gemaakt tussen
het Rijk en de productschappen. Hierbij moet worden gedacht aan het salaris, het verlof, de dienstjaren en het
pensioen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overgangsprotocol dat, na overleg met de werknemersverenigingen, eind 2013 is vastgesteld.
Overgang naar private organisaties
Zoals al aangegeven is een aantal medewerkers in het verslagjaar in dienst getreden bij een private organisatie.
Om te waarborgen dat ook deze medewerkers een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket behouden, zijn
diverse afspraken tussen het productschap, de private organisatie en de medewerker zelf gemaakt.
Opleidingen
Door de aanstaande opheffing van de productschappen zijn veel mensen zich bewust van de noodzaak tot
verdere ontwikkeling. Als gevolg daarvan zijn in 2013 door een aantal medewerkers diverse opleidingen, trainingen
en cursussen gevolgd. Collectief zijn door de werkgever, in samenwerking met de collega-productschappen
trainingen verzorgd op het gebied van solliciteren en sociale media.
Ondernemingsraad
Het jaar 2013 stond voor de Ondernemingsraad geheel in het teken van de personele gevolgen van aanstaande
opheffing van de PBO en het productschap. Hierbij stond de verantwoorde afbouw van het productschap en de
(mogelijke) overgang van taken en mensen naar de overheid en/of private organisaties en de begeleiding van het
personeel, zowel voor als na overdracht aan een vereffeningsorganisatie centraal.
De adviesaanvraag ten aanzien van de voorgenomen wijze van afbouw en de personele gevolgen daarvan is in
januari ter advies aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Hierop heeft de Ondernemingsraad op 9 april een advies

49

Productschap Vis

uitgebracht, waarbij is afgesproken dat bestuurder en ondernemingsraad opnieuw in gesprek gaan over de
onderdelen waarover nog geen concrete duidelijkheid bestaat en dat aanvullende in een later stadium aan het
afbouwplan, waarvan de adviesaanvraag deel uitmaakt, zullen worden toegevoegd.
In de loop van 2013 kwam ook een einde aan de zittingsperiode van de Ondernemingsraad. Nadat steeds duidelijker werd dat het aantal medewerkers op peildatum onder het wettelijk minimum zou liggen hebben bestuurder en
Ondernemingsraad gezamenlijk besloten een vrijwillige Ondernemingsraad in te stellen. Daarbij is het personeel
opgeroepen zich kandidaat te stellen voor deze vrijwillige Ondernemingsraad. Het een en ander heeft niet geleid
tot verkiezingen, aangezien er minder kandidaatstellingen waren dan vacatures.
Gedurende het verslagjaar heeft de Ondernemingsraad regelmatig overleg met bestuurder gevoerd over de
voortgang van bovengenoemde zaken. Naast het overleg met de eigen bestuurder werd de Ondernemingsraad
elke 2 weken geïnformeerd vanuit het secretarissenoverleg van betrokken schappen over de voortgang van zaken
en vond regelmatig overleg plaats in IPOR-verband (Interproductschappelijk Overleg Ondernemingsraden).
Bedrijfshulpverlening
Net als voorgaande jaren is er in februari 2013 door de leden van de BHV organisatie getraind in een speciale
oefenruimte in Zoetermeer waar ook hulpdiensten als brandweer en politie hun trainingen volgen. Daar worden
levensechte situaties met inzet van lotusslachtoffers nagebootst op gebied van ontruiming en E.H.B.O.
In samenspraak met de medebewoners van het pand in Rijswijk wordt aandacht besteed aan zaken als brandveiligheid en de gecontroleerde toegang tot het gebouw. Jaarlijks wordt vanuit de verhuurder van het pand controle
uitgevoerd op de blusmiddelen en de ontruimingsinstallatie. In 2013 is er door de brandweer een inspectie
uitgevoerd.
Facilitaire zaken en IT
In verband met de afbouw van het productschap zijn er in de loop van 2013 overeenkomsten, abonnementen en
dergelijke opgezegd. Veel daarvan lopen af per 31 december 2013 en enkele lopen in de eerste paar maanden van
2014 af.
Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe contracten afgesloten; er is een nieuwe huurovereenkomst per 1 november
2013 afgesloten met de pandeigenaar, een nieuw schoonmaakcontract en een overeenkomst met de leverancier
van kopieerapparatuur. Dit zijn echter overeenkomsten die kortlopend en per maand opzegbaar zijn. Met de organisaties die samen met het productschap nog in de Treubstraat zijn gehuisvest zijn overeekomsten voor het afnemen
van een werkplek gesloten.
Met ICT beheerder Informatel is een plan opgesteld om de servers waarop de data en het email verkeer draait in
een externe omgeving te plaatsen. Dit om de noodzakelijke vervanging van de apparatuur te realiseren en ook om
de data voor de toekomst na het verdwijnen van het productschap veilig te stellen voor de periode dat de data
wettelijk beschikbaar moet blijven.
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Eind 2013 is er door accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers een interim controle gedaan naar de algemene
IT- beheersmaatregelen. Het is in het belang van de vereffenaar dat data beschikbaar is en blijft om de werkzaamheden af te kunnen ronden en ter raadpleging. Aan het productschap zijn aanbevelingen gedaan om de beveiliging
en continuïteit van data te borgen met het oog op de afbouw en het beschikbaar houden van datagegevens na de
opheffing van het productschap.
Vanuit het Ministerie van EZ is er door een extern bureau een due diligence onderzoek gedaan naar automatiseringssystemen die van belang zijn voor de instandhouding van taken die door het Rijk worden overgenomen
waaronder de medebewindactiviteiten. Hierbij zijn ook de IT systemen van het productschap onder de loep
genomen. De bevindingen zijn verwerkt in een rapportage aan DICTU, de IT organisatie van het ministerie.
Duurzaam inkopen en materiaalgebruik
Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Ook vanuit het productschap koopt men, waar dit kan,
uitsluitend materiaal dat op een duurzame en verantwoorde wijze is geproduceerd. Een voorbeeld hiervan is dat
voor het drukken van het briefpapier en enveloppen inkt word gebruikt die op plantaardige basis is vervaardigd.
Het minimaliseren van de belasting van het milieu speelt hierbij een zeer voorname rol. Bij de inkoop van kantoorbehoeften wordt gelet dat de producten vrij zijn van schadelijke stoffen en dat er bij het produceren geen sprake is
van kinderarbeid. Ook in 2013 is er naar gestreefd documenten zoveel mogelijk elektronisch te verspreiden.
Archiefbewerking
In 2013 is in samenwerking met KBenP, een bureau gespecialiseerd in archiefbewerking, verder gewerkt aan het
op orde brengen van de archieven. Met name zijn oude archiefstukken afkomstig uit de opslag in Haarlem en de
archieven van het mosselkantoor in kaart gebracht en bewerkt. Hiermee is een grote opschoningslag gemaakt en
zijn de archieven klaar voor overdracht naar de vereffeningorganisatie.
In 2013 is er door KBenP een begin mee gemaakt om archieven die voor blijvende bewaring in aanmerking te
komen te melden bij het Nationaal Archief. Hiervoor is een Archief Bewerking Plan (ABP) opgesteld. Aan de hand
van dit ABP en de opmerkingen en richtlijnen van het Nationaal Archief worden de archieven gereed gemaakt voor
overbrenging naar het Nationaal Archief.
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Verantwoording projecten 2013
Projecten vanuit het fonds Onderzoek aanvoer, duurzaamheid garnalen
Effectiviteit pulskorvisserij platvis en garnalen
Onderzoek naar de effecten van het garnalen/platvis pulssysteem in de kustzone en een vergelijking met het
pulssysteem in de Waddenzee is afgerond. De definitieve subsidie aan de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij
is aan het eind van het jaar vastgesteld onder betaling van de eindafrekening. De aanvrager van de subsidie heeft
voor dit project ILVO ingeschakeld die samenwerkte met de HA 31.
Effecten garnalenvisserij
Het onderzoek naar de effecten garnalenvisserij in N2000 gebieden is in 2013 voortgezet. In het verslagjaar zijn
diverse resultaten door IMARES bekend gemaakt.
Projecten vanuit het fonds Onderzoek Groothandel, duurzaamheid garnalen
Haalbaarheid managementplan
Onderzoek haalbaarheid MSC-managementplan garnalenvisserij en opzetten controlesysteem. Subsidie voor dit
project is verleend aan de Coöperatieve Visserij Organisatie die voor de uitvoering Control Union Certifications
heeft ingeschakeld. De looptijd van dit onderzoek is verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2014 in verband
met vertraging in de uitvoering van het project.
Duurzame verbetering vismethode garnalenpulskor
Subsidie voor dit project is verleend aan Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij. Voor de uitvoering zijn het
Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de HA 31 ingeschakeld. Het onderzoek is door vertraging
tijdens de uitvoering verlengd tot einde eerste kwartaal 2014.
Full assessment of North Sea Brown Shrimp fishery
De subsidie voor dit door de Coöperatieve Visserij Organisatie ingediende project dat uitgevoerd werd door Food
Certification International (FCI), is in het verslagjaar definitief vastgesteld onder betaling van de eindafrekening.
Aanvullende scoring MSC garnalen door FCI
Subsidie voor dit project is verleend aan Coöperatieve Visserij Organisatie die door FCI een toets laat uitvoeren op
de aangepaste Harvest Control Rule (HCR).
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Robuustheid Harvest Control Rule
Subsidie voor dit project is verleend aan Coöperatieve Visserij Organisatie die dit onderzoek heeft laten uitvoeren
door de Universiteit van Hamburg (Prof. Dr. Axel Temming). Het onderzoek is gericht op de doeltreffendheid van de
grenswaarden van de HCR als instrument voor de garnalenvisserij om het garnalenbestand duurzaam te kunnen
bevissen. Dit kan gedaan worden met behulp van een computersimulatie.
Projecten vanuit het fonds onderzoek detailhandel
Hygiënecode voor de Detailhandel
Een aantal jaren geleden is door het productschap een start gemaakt met een herziening van de laatste versie
van de hygiënecode voor de detailhandel. Hiertoe is onderzoek uitgezet in opdracht van het productschap om de
gebakken vis 8 uur te kunnen borgen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn er nu en besproken met de NVWA.
De VNV heeft als brancheorganisatie aangegeven het codehouderschap over te willen nemen van het
productschap. De ambitie van het productschap is om een afgeronde code aan het VNV over te dragen.
Uit recent overleg met de NVWA is duidelijk geworden wat er nog aan de concept-code aangepast dient te
worden voordat deze definitief goedgekeurd kan worden.
Door gebrek aan personele inzet vanuit het productschap zal voor de verschillende onderdelen externe expertise
ingehuurd moeten worden. De inhoudelijke afronding en redigeren van de tekst zal verzorgd worden door Maarten
Mens. Daarnaast is er de wens om de code digitaal te maken en aan te bieden voor de sector. Maarten Mens zal
tevens dit onderdeel begeleiden. De technische uitvoering wordt gedaan door het Versplatform.

Er zijn in 2013 geen projecten uit het fonds voor Onderwijs detailhandel gefinancierd.
Projecten vanuit het fonds voor de mosselsector
Inventarisatie mosselbestand westelijke Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta, voorjaar en najaar
Inventarisatie van het sublitorale mosselbestand in de westelijke Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en
Voordelta, in het voorjaar en najaar van 2013.
Sanitair onderzoek schelpdieren
Het RIVM voert op basis van een Wettelijke OverheidsTaak (WOT) een monitoringsprogramma uit naar de sanitaire
kwaliteit van de Nederlandse productiegebieden van levende tweekleppige weekdieren.
Het monitoringsprogramma voorziet in een toetsing van de status van de productiegebieden van tweekleppige
weekdieren op het gebied van microbiologie (E.coli), mariene biotoxine (ASP, DSP en PSP) en (potentieel) toxische
algen. Doordat het monitoringsprogramma aangemerkt wordt als een WOT Voedselveiligheid, wordt onderzoek van
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de monsters voor 50 % gefinancierd door het Ministerie EZ en voor 50 % gefinancierd door de sector. De monstername hiertoe wordt gerealiseerd door de schepen van het Ministerie van EZ en volledig gefinancierd door de sector.
Norovirus
Naar aanleiding van nieuw te ontwikkelen regelgeving voor norovirus is er momenteel vanuit de mosselsector de
vraag naar een centraal georganiseerde onderzoek/monitoring van norovirus in de Nederlandse productiegebieden.
Voor de nieuw te vormen regelgeving zijn normen voorgesteld voor eindproducten en voor productiegebieden.
Het is wenselijk om te toetsen of de Nederlandse productiegebieden voldoen aan de voorgestelde normen. De
monstername hiertoe wordt gerealiseerd door de schepen van het Ministerie van EZ en volledig gefinancierd door
de sector. Daarnaast is het wenselijk om inzicht te verkrijgen in de analysemethode, dan wel voor het beschikbaar
hebben van resultaten van de in de Nederland gebruikte analysemethode voor validatie aan de methode in de
nieuw te vormen regelgeving. Binnen dit onderzoek zal tevens een handleiding worden gemaakt om de zuiveringscentra te kunnen valideren.
Inventarisatie exoten Waddenzee en Oosterschelde/Zuid-Noord verplaatsing
Bij het bepalen van de risico’s die schelpdiertransporten (Zuid-Noord verplaatsingen) vormen van de Oosterschelde
naar de Waddenzee is aangaande exoten, een goede kennis noodzakelijk van de soorten die in de Oosterschelde
voorkomen, maar niet in de Waddenzee. De inventarisatie exoten Waddenzee en Oosterschelde richt zich daarom
specifiek op het verkrijgen van een zo betrouwbaar mogelijke, volledige soortenlijst voor de Waddenzee en de Oosterschelde. Op basis van deze volledige soortenlijst dienen eventuele maatregelen worden bepaald om verplaatsing
Zuid-Noord mogelijk te maken.
Onderzoek schelpdierimporten
Voor de bedrijfsvoering binnen de importeurs van schelpdieren alsook voor de voortgang van het importeren van
mosselen vindt monitoring van schelpdierimporten plaats.
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Bijlage 1
Samenstelling bestuur
Productschap Vis 2013
BESTUUR
Het bestuur van het Productschap Vis is samengesteld uit leden en hun plaatsvervangers, die door private
organisaties in de vissector zijn benoemd. Deze private organisaties zijn door de Sociaal-Economische Raad
aangewezen als benoemingsgerechtigde organisaties conform de regels die hiervoor gelden.
Het bestuur kwam in 2013 vier maal bijeen. Er heeft eenmaal een besloten vergadering plaatsgevonden.
In het verslagjaar was de heer A. Bruggeman 1ste vice-voorzitter van het productschap, de heren drs. G. Pastoor
en drs. ing. J.K. Nooitgedagt waren in het verslagjaar respectievelijk 2de en 3de vice-voorzitter.
Voorzitter: A. Bruggeman
Secretaris: drs. H. Horsman
Leden

Plv leden

A. Ondernemersorganisaties
Namens de visserij
Redersvereniging voor de Zeevisserij
D. Parlevliet

G. Zwijnenburg

Nederlandse Vissersbond
drs. ing. J.K. Nooitgedagt
A.H. Dekker

H. Romkes
H. Tanis

Vereniging van Schippers-Eigenaren van Motortrawl- en Haringloggers, Vereeniging van Reeders van Visschersvaartuigen
R. van Duijn

C. Haasnoot jr.

Federatie van Visserijverenigingen
drs. W. Visser

G. Meun

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
mr. H.J. van Geesbergen

J.A. van Damme

Combinatie van Beroepsvissers
ing. J.J. Geleijnse

A.G. van der Waal
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Nederlandse Vereniging van Viskwekers
ir. W. Swinkels

vacature

Namens de handel
Federatie van Organisaties op het gebied van de Groothandel in be- en verwerking van vis (Visfederatie)
C.J.A. Machielsen
E.C.M. Mooijer
P.F. Koelewijn
R.W. van Asch
drs. G. Pastoor
A. Ouwehand
M.J. Pronk
H. van Wijk
C. Koffeman
P. Buter
N. de Jong
M.J.M. van der Drift
drs. R.C.E. Barbé
vacature
Namens de detailhandel
Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel
P.E. van de Laar

J.A. Koning

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
H. de Graaf

H. Achterhuis

Namens de visafslagen
Nationaal Overleg Visafslagen
J.A. van Nieuwenhuijzen

P.A. Louwerse

B. Werknemersorganisaties
FNV Bondgenoten
W.P. de Ruijter
A.L. Moerman
vacature

vacature
vacature
vacature

CNV Vakmensen
mr. Th. de Jong
A. Bruggeman
F. Kuijt
R. van Duijn
N.A. Bogaard

vacature
vacature
vacature
vacature
vacature
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C. Waarnemers
Namens de Minister van Economische Zaken:
vacature
Namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
mr. A. Velgersdijk
Namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
drs. A. Ottevanger
Namens de Sociaal Economische Raad:
G.J. Elsing
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur, dat in het verslagjaar zes maal vergaderde, was als volgt samengesteld:
drs. ing. J.K. Nooitgedagt
drs. W. Visser
D. Parlevliet
G. Zwijnenburg
drs. G. Pastoor
A. Ouwehand sr.
drs. R.C.E. Barbé
N. de Jong
P.E. van de Laar
H. de Graaf
N.A. Bogaard
mr. Th. de Jong
A.L. Moerman
W.P. de Ruijter
ing. J.J. Geleijnse
ir. W. Swinkels
mr. H.J. van Geesbergen
J.A. van Damme
Voorzitter: A. Bruggeman
Secretaris: drs. H. Horsman
Commissies ex artikel 88 Wet op de Bedrijfsorganisatie
Op grond van artikel 2 van de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008 is door
het bestuur vastgesteld dat alle commissies bij hun instelling formeel alleen een adviserende bevoegdheid krijgen.
Dit geldt ook voor de commissies die een bestuursorgaan zijn op grond van artikel 88 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, teneinde te voorkomen dat de handelingen van deze commissies als besluit in de zin van artikel 1:3 van
de Awb worden gekwalificeerd, waar tegen ook bezwaar en beroep open staat.
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Commissie aanvoeraangelegenheden
De commissie aanvoeraangelegenheden, die in het verslag jaar niet vergaderde, was als volgt samengesteld:
D. Parlevliet
G. Zwijnenburg
drs. ing. J.K. Nooitgedagt
H. Romkes
A.H. Dekker
H. Tanis
R. van Duijn
C. Haasnoot jr.
drs. W. Visser
G. Meun
mr. H.J. van Geesbergen
J.A. van Damme
ing. J.J. Geleijnse
A.G. van der Waal
F. Kuijt
vacature
mr. Th. de Jong
vacature
N.A. Bogaard
vacature
A.L. Moerman
vacature
Vacature (FNV Bondgenoten)vacature
J.A. van Nieuwenhuijzen
P.A. Louwerse
ir. W. Swinkels
vacature
Voorzitter: drs. W. Visser
Secretaris: mw. dr. P.M. den Hartog
Commissie groothandel
De commissie groothandel, die in het verslagjaar niet vergaderde, was als volgt samengesteld:
drs G. Pastoor
A. Ouwehand sr.
M.J. Pronk
H. van Wijk
P.F. Koelewijn
R.W. van Asch
C.J.A. Machielsen
E.C.M. Mooijer
drs. R.C.E. Barbé
vacature
N. de Jong
M.J.M. van der Drift
C. Koffeman
P. Buter
R. van Duijn
vacature
A. Bruggeman
vacature
W.P. de Ruijter
vacature
Voorzitter: drs. G. Pastoor
Secretaris: mw. dr. P.M. den Hartog

58

Jaarverslag 2013

Financiële commissie
De financiële commissie, die in het verslag jaar één maal vergaderde, was als volgt samengesteld:
Gezamenlijke werkgeversorganisaties:
Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel en de Centrale
Vereniging voor de Ambulante Handel
H. de Graaf
Gezamenlijke organisaties van aanvoer:
G. Meun
vacature
Federatie van organisaties op het gebied van de Groothandel in en Be- en Verwerking van Vis (Visfederatie)
P.A. Louwerse
drs. G. Pastoor
Gezamenlijke werknemersorganisaties:
FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen
N.A. Bogaard
A.L. Moerman
Voorzitter: vacature
Secretaris: drs. H. Horsman
PRODUCT- EN SECTORCOMMISSIES
Mosseladviescommissie
De mosseladviescommissie, dat in het verslagjaar drie maal vergaderde, was als volgt samengesteld:
Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
mr. H.J. van Geesbergen
J.A. van Damme

C. Otte
J.C. Schot

Nederlandse Vissersbond
L. de Keijser

J.A.A. Oostinga
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Vereniging ‘De Mosselhandel’
drs. R.C.E. Barbé
H.J. Lacor
E.H.M. Barbé
Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel
W.M. Jonk
FNV Bondgenoten
A.L. Moerman
CNV BedrijvenBond
vacature
Voorzitter: A. Bruggeman
Secretaris: mw. ing. J.E. van den Boomgaard-Bom

mr. ir. J.D. Holstein
K. Prins
W. van de Plasse
P.E. van de Laar
W. de Ruijter
vacature

Klankbordgroep mosselveiling
De activiteiten van de mosselveiling met de daarvoor door het bestuur vastgestelde Algemene Voorwaarden betreft
de privaatrechtelijke uitoefening van bevoegdheden van het productschap.
Ter advisering aan het bestuur, de mosseladviescommissie dan wel de leiding van de mosselveiling is een klankbordgroep mosselveiling ingesteld met als taak te adviseren over de algemene en structurele zaken de mosselveiling betreffende.
De klankbordgroep mosselveiling, dat in het verslagjaar niet heeft vergaderd, was als volgt samengesteld:
Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
J.J. Dhooge
N.L.J. Praet

D. van den Bosch
E.E. van de Zande

Vereniging ‘De Mosselhandel’
P. Nelis
P. Geijsen

W.A. Verwijs
J. Christiaanse

Voorzitter: drs. H. Horsman
Secretaris: H.N.F.M. van Zantvoort
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Garnalenadviescommissie
De garnalenadviescommissie, die in het verslagjaar niet vergaderde, was als volgt samengesteld:
Gezamenlijke werknemersorganisaties:
FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen
J. Martens

A.L. Moerman

Nederlandse Vissersbond
B. Holierhoek
drs. ing. J.K. Nooitgedagt
J. de Visser
A.J. de Visser

W. Toering
J. Rispens
C.K. Tanis
vacature

Vebega
C.J.A. Machielsen
W. Smit
vacature

E. Mooyer Puul
N. Mooijer
E.C.M. Mooyer

Verbond van de Nederlands Visdetailhandel en de Centrale
Vereniging voor de Ambulante Handel
vacature

vacature

Vereniging Delta Zuid
A. Mol

J. Koster

Nationaal Overleg Visafslagen
F. Lokerse
H. Smit

J.A. van Nieuwenhuizen
T. Visser

Federatie van Visserijverenigingen
A. Post
drs. W. Visser

G. Meun
M. de Boer

Voorzitter: drs. ing. J.K. Nooitgedagt
Secretaris: P.J. de Niet
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Werkgroep duurzaamheid garnalensector
De werkgroep duurzaamheid garnalensector die in het verslagjaar niet vergaderde, was als volgt samengesteld:
2 leden van de aanvoerorganisaties
drs. ing. J.K. Nooitgedagt
drs. W. Visser
2 leden van de garnalenhandelsorganisatie
drs. G. Pastoor
C.J. A. Machielsen
Voorzitter: drs. G. Pastoor
Plv. voorzitter: ing. J.K. Nooitgedagt
Secretaris en adviseur: mw. C. Loonstra
Deskundige: M. Nijhof
Deskundige: K. Lankester
Commissie detailhandel
De commissie detailhandel, die in het verslagjaar twee maal vergaderde, was als volgt samengesteld:
Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel
P.E. van de Laar
vacature
H. de Graaf

J.A. Koning
vacature
H. Achterhuis

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
R. Motshagen jr.
R. van Diermen
C. van Manen

vacature
vacature
vacature

FNV Bondgenoten en de CNV Vakmensen
R. van Duijn

vacature

Voorzitter: P.E. van de Laar
Secretaris: mw. dr. P.M. den Hartog

62

Jaarverslag 2013

Commissie sociaal economische aangelegenheden
De commissie sociaal economische aangelegenheden, die in het verslagjaar een maal vergaderde, was als volgt
samengesteld:
Redersvereniging voor de Zeevisserij
vacature

M. van der Zwan

Vereeniging van Reeders van Visschersvaartuigen,
Nederlandse Vissersbond en de Federatie van Visserijverenigingen
A.H. Dekker
drs. W. Visser
Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur, Combinatie van Beroepsvissers en de
Nederlandse Vereniging van Viskwekers
mr. H.J. van Geesbergen
vacature
Verbond van de Nederlandse visdetailhandel en de
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
W. Jonk
H. Achterhuis
FNV Bondgenoten
A.A.M. Steijaert,
per 29-03-2012
W.P. de Ruijter
CNV Vakmensen
mr. Th. de Jong
G. Koster

A.L. Moerman

N.A. Bogaard
R.J. Gijsen

Federatie van Organisaties op het gebied van de Groothandel in be- en verwerking van vis ‘Visfederatie’
vacature
drs. G. Pastoor
vacature
vacature
Adviseur: C. Blonk
Voorzitter: mr. Th. de Jong
Secretaris: R.V.Th. Luns
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Commissie verantwoorde vis
De commissie verantwoorde vis, is bij besluit van het Bestuur op 28 maart 2013 opgeheven. De commissie die in
het verslagjaar niet vergaderde, was als volgt samengesteld:
Redersvereniging voor de Zeevisserij
vacature
Federatie van Visserijverenigingen en de Nederlandse Vissersbond
drs. W. Visser
Combinatie van Beroepsvissers
A.G. van der Waal
Nederlandse Vereniging van Viskwekers
vacature
Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
mr. H.J. van Geesbergen
Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
P.E. van de Laar
FNV Bondgenoten
vacature
CNV Vakmensen
F. Kuyt
Federatie van Organisaties op het gebied van de Groothandel in be- en verwerking van vis ‘Visfederatie’
drs. G. Pastoor
Vereniging van Importeurs van Visproducten
M. Nijhof
Adviseur: W.H.B.J. van Eijk
Adviseur: drs. G.J. van Balsfoort
Adviseur: J.A. Koning
Deskundige: A.E. Leewis
Voorzitter: A. Bruggeman
Plv. Voorzitter: drs. G. Pastoor (drs. G. Pastoor is 2e vice-voorzitter, A. Bruggeman is 1e vice-voorzitter)
Secretaris: drs. H. Horsman
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SUBCOMMISSIES EN WERKGROEPEN VAN DE COMMISSIE AANVOERAANGELEGENHEDEN
Onderwijscommissie
De onderwijscommissie, die in het verslagjaar één maal vergaderde, was als volgt samengesteld: Volgens het
instellingsbesluit hebben de leden van de onderwijscommissie geen plaatsvervangers.
Organisaties van werkgevers
drs. W. Visser
vacature (Redersvereniging voor de Zeevisserij)
drs. ing. J.K. Nooitgedagt
mr. H.J. van Geesbergen
Organisaties van werknemers
F. Kuyt
A.L. Moerman
H.A. v.d. Spek
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
E.A. Donkersloot
Ministerie van Onderwijs ,Cultuur en Wetenschappen
vacature
Ministerie van Economische Zaken
vacature
Adviseur: C. Blonk
Voorzitter: drs. ing. J.K. Nooitgedagt
Secretaris: W. van Eijk
Bijzondere commissies
De Auditcommissie en de Klankbordgroep Mosselveiling zijn geen reguliere commissie of werkgroep, als bedoeld
in artikel 3 van de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008.
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Auditcommissie
De activiteiten van deze door het dagelijks bestuur, namens het bestuur, ingestelde commissie betreft het interne
toezicht op de uitvoering en naleving van de Code Goed Bestuur conform Principe XXIII.
De Auditcommissie die in 2013 twee maal vergaderde, was als volgt samengesteld:
Voorzitter en lid:
A.A.M. Steijaert lid bestuur en dagelijks bestuur
Secretaris en lid:
drs. H. Horsman secretaris Productschap Vis
lid: drs. R.C.E. Barbé lid bestuur en dagelijks bestuur
lid: mw. mr. M.E. Weijdeveld hoofd Juridische aangelegenheden Productschap Vis
Klankbordgroep mosselveiling
De activiteiten van de mosselveiling met de daarvoor door het bestuur vastgestelde Algemene Voorwaarden betreft
de privaatrechtelijke uitoefening van bevoegdheden van het productschap.
Ter advisering aan het bestuur, de mosseladviescommissie dan wel de leiding van de mosselveiling is een
klankbordgroep mosselveiling ingesteld met als taak te adviseren over de algemene en structurele zaken de
mosselveiling betreffende.
De klankbordgroep mosselveiling, die in het verslagjaar niet vergaderde, was als volgt samengesteld:
Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
J.J. Dhooge
N.L.J. Praet

D. van den Bosch
E.E. van de Zande

Vereniging ‘De Mosselhandel’
P. Nelis
P. Geijsen

W.A. Verwijs
J. Christiaanse

Voorzitter: drs. H. Horsman
Secretaris: H.N.F.M. van Zantvoort
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Bijlage 2
Organisatieschema
Productschap Vis
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Bijlage 3
Heffingen
Alle ondernemingen die actief zijn in de vissector, vallen volgens de wet onder de werking van het Productschap
Vis. Wie voor zijn beroep vis vangt, kweekt, be- en verwerkt, importeert, exporteert of verkoopt, is wettelijk verplicht
om aan het productschap heffingen te betalen die door het productschap worden opgelegd. Naar evenredigheid
wordt dus door alle ondernemingen in de vissector bijgedragen aan het productschap.
De heffingen zijn verdeeld in twee soorten, te weten:
- de algemene heffing welke bestemd is ter dekking van de uitgaven voor de algemene diensten van het
productschap, en
- de bestemmingsheffingen waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor fondsen als het onderzoekfonds, het
onderwijsfond en het promotiefonds.
In 2013 hebben vanuit de algemene heffing uitgaven plaatsgevonden, welke in cirkeldiagram 1 vermeld staan.
De opbrengst van de diverse bestemmingsheffingen is qua uitgaven in 2013 in cirkeldiagram 2 weergegeven.

UITGAVEN UIT HUISHOUDELIJKE HEFFING 2013
EN OVERIGE BATEN 2013
x € 1.000

Overige lasten
1897
25%

Vergaderingen
88
1%

Personeelskosten publiek
3809
51%

Bureaukosten
386
5%

Huisvesting
376
5%

Personeelskosten medebewind
965
13%
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UITGAVEN UIT BESTEMMINGSHEFFINGEN 2013
x € 1.000

Onderwijs aanvoer
117
5%

Onderwijs detailhandel
5
0%

Onderzoek groothandel
90
3%
Onderzoek mosselen
457
17%

Onderzoek detailhandel
34
1%

Onderzoek aanvoer
225
9%

Algemene vispromotie
1441
55%

Garnalen promotie
27
1%
Schol promotie
132
5%
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Bijlage 4
Ontwikkelingen in personeel
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Bijlage 5
Steuninventaris
Nederland

Titel

nummer van de
steunmaatregel

beschikking van
de Commissie

Jaar waarin de
steun afloopt

1

2

3

4

Productschap Vis
Onderwijsprojecten aanvoersector

5)

N 497/2000 en

C(2001)3083

10-10-2011

NL/XXX/12-00/010/00

N 482/2006

C(2006)7144

20-12-2016

Mosselpromotie

N 75/2003

C(2003)3370

1-10-2013

Garnalenpromotie
NL/XXX/12-00/021/00

N 160/2003

C(2003/3430

23-9-2013

Mosselonderzoek

N 76/2003

C(2004)1351

20-4-2014

NL/XXX/12-00/012/00

NL/XXX/12-00/025/00

Onderwijsprojecten kleinhandel
NL/XXX/12-00/030/00

5)

Onderzoeksprojecten aanvoersector
NL/XXX/12-00/031/00

Onderzoeksprojecten kleinhandel
NL/XXX/12-00/035/00
Onderzoeksprojecten
groothandelssector

5)

NL/XXX/12-00/037/00

5)

5)

N 497/2000
C(2001)3083
SA.33346(2013/NN) C(2013)7060

10-10-2011
2-8-2022

N 497/2000
N 92/2002
N 182/2005
N 481/2006 en
N 282/2009
SA.33365(2012/N)

C(2001)3083
C(2002)1742
C(2005)4048
C(2006)7143
C(2009)9324
C(2013)3142

10-10-2011
3-7-2012
12-10-2015
20-12-2016
20-11-2019
20-11-2019

N 117/2002

C(2002)1741

3-7-2012

SA.33345(2013/NN) C(2013)1887

4-7-2022

N 497/2000

C(2001)3083

N 480/2006 en

C(2006)4235

15-9-2016

N 283/2009

C(2009)9325

20-11-2019

SA.33344(2013/NN) C(2014)106

10-10-2011

11-10-2021

Vispromotie 5)

N 497/2000

C(2001)3083

10-10-2011

NL/XXX/12-00/039/00

N 183/2005
N 714/2006 en
N 135/2007
SA.33348(2013/NN)

C(2005)4139
C(2006)7142
C(2007)2157
C(2014)107

17-10-2015
20-12-2016
14-5-2017
9-10-2021

Promotie kweekvis en

N 159/2003

C(2004)696

N 127/2004 en

C(2004)3070

27-2-2014

onderzoek visteelt
NL/XXX/12-00/044/00
Scholpromotie
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2013
doel van de
steun

aantal
begunstigden

uitgaven
€

Opmerkingen

steuninstrument

5

6

7

8

9

Andere: Opleiding en voorlichting 4)

1

andere: participatie 3)

4

andere: subsidie

3)

45.000 opleiding beroepsvisser
71.446

totaal
Afzetbevordering en reclame

4)

9

andere: participatie 3)

135.563 promotie

1

andere: participatie 3)

126.889 apparaatskosten
262.452

1

andere: participatie

3)

27.011 apparaatskosten

1

andere: subsidie

3

andere: participatie 3)

21.086 onderzoek norovirus

1

andere: subsidie3)

25.000 protocol importmonitoring

3

andere: participatie 3)

1

andere: participatie 3)

23.057 apparaatskosten
240.211

1

andere: participatie 3)

5.121 apparaatskosten

totaal
Afzetbevordering en reclame

4)

26.446 apparaatskosten

totaal

27.011

Onderzoek en ontwikkeling 4)

3)

161.151 mosselzaad inventarisatie

totaal
Andere: Opleiding en voorlichting

4)

totaal

9.917 overige onderzoekkosten

5.121

Onderzoek en ontwikkeling 4)

1

andere: participatie 3)

2

andere: participatie

3)

1

andere: participatie 3)

50.774 apparaatskosten

totaal
Onderzoek en ontwikkeling

4)

totaal
Andere:

1

andere: subsidie

3)

opleiding en voorlichting en

1

andere: subsidie

3)

onderzoek en ontwikkeling 4)

1

andere: participatie 3)

1

andere: participatie 3)

1

andere: participatie 3)

73

andere: participatie 3)

1

andere: participatie 3)

totaal
Afzetbevordering en reclame

4)

totaal

4.661 apparaatskosten
10.178
29.000 Harvest Controle Rule
7.744 FCI aanvullende scoring
2.975 structuuronderzoek
7.439 MSC garnalen begeleiding
40.659 apparaatskosten
87.817
1.035.677 promotie
455.500 apparaatskosten

1.491.177
andere: participatie 3)

Afzetbevordering en reclame en
onderzoek en experimentele visserij
totaal
Afzetbevordering en reclame

5.517 hygiënecode detailhandel

4)

4)

0
14

andere: participatie 3)

110.327 promotie
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Bijlage 6
Overzicht opgenomen van
de heffingsgrondslagen en
tarieven
Heffingsoverzicht 2013

Variant 2.2 vastgesteld in de bestuursvergadering van 13-11-2012 en gewijzigd vastgesteld in de bestuurs

Heffingen

Grondslag

Huishoudelijke Financiering

bij:

heffing

promotie/
onderzoek
kweekvis

Aanvoer

B)

Viskwekerijen

IJsselmeervisserij
Beroepsbinnenvisserij

Per kilogram gekocht voer voor forel

€ 0,012

€ 0,00000

Per kilogram gekocht voer voor meerval

€ 0,012

€ 0,00000

Per kilogram gekocht voer voor paling

€ 0,023

€ 0,00000

Per kilogram gekocht voer voor tarbot

€ 0,023

€ 0,00000

Per kilogram gekocht voer voor tilapia

€ 0,012

€ 0,00000

Over de waarde van de aangevoerde IJsselmeervis
4)

Vaste heffing per ondernemer per kalenderjaar

Aanvoersector kotters

100% van de waarde van de aangevoerde zeevis

Aanvoersector trawlers

70% van de waarde van de aangevoerde zeevis

12)

Mosselen

Per aangevoerde ton mosselen

Oesters en creuses

Over de forfaitaire waarde

9)

Per vergunning voor vrije gronden 2)
Per Ha. Perceel
10)

Kokkels en andere schelpdieren

10,50‰
€ 281,00

12)

8,72‰
5,54‰
€ 0,22
14,40‰
€ 642,00

2)

€ 9,10

- Over de forfaitaire waarde kokkels, spisula en nonnetjes

9,63‰

- Over de forfaitaire waarde zwaardscheden en mesheften

9,63‰

- Mechanische kokkelvisserij

€ 399,00

in de Westerschelde (per vergunning)
- Mechanische kokkelvisserij in de overige

€ 1.060,00

Nederlandse wateren (per vergunning)
- Niet mechanische kokkelvisserij in de

€ 731,00

Nederlandse wateren (per vergunning)
- Spisula (inclusief strandschelpen) en/of nonnetjes

€ 505,00

-Zwaardscheden en mesheften

€ 264,00

in de Nederlandse wateren
Garnalen
Aankoop

"Zoetwatervis"
Zeevis

C)

Inkoop

13)

Per kilogram aangevoerde garnalen
3)

12)

Over het aankoopbedrag

€ 0,024
7,88‰

Over het aankoopbedrag

1,82‰

6) 12)

extra voor kopers van maatjesharing

Over 100% van het koopbedrag

€ 0,00

Mosselen

per aangekochte ton mosselen

€ 0,22

10)

Kokkels en andere schelpdieren

Over de forfaitaire waarde

Garnalen

aankoop kokkels en andere schelpdieren
Per kilogram gekochte garnalen

Inkopers 1)

Over het gehele inkoopbedrag inclusief schaal- en schelpdieren15)

6,63‰
€ 0,005

waarvan over het inkoopbedrag tussen € 0,0 t/m € 10.000,00
waarvan over het inkoopbedrag tussen € 10.000,01 t/m € 100.000,00

€ 0,00
€ 137,00

en over het inkoopbedrag tussen € 100.000,01 t/m € 2.500.000,00

0,91‰

en over het inkoopbedrag tussen € 2.500.000,01 t/m € 5.000.000,00

0,78‰

en over het inkoopbedrag tussen € 5.000.000,01 t/m € 10.000.000,00

0,66‰

en over het inkoopbedrag tussen € 10.000.000,01 t/m € 25.000.000,00

0,51‰

en over het inkoopbedrag tussen € 25.000.000,01 t/m € 120.000.000,00

0,37‰

en over het inkoopbedrag boven de € 120.000.000,00
extra voor kopers van maatjesharing

Overig
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0

Over 100% van het inkoopbedrag

€ 0,00
16)

Verse Mosselen

Per ingekochte ton mosselen

€ 0,22

Kleinhandel

Vaste heffing per kalenderjaar, per verkooppunt 5)

€ 113,00

Afslagen

Aankoopbedrag vis en visproducten (m.u.v. mosselen)

Be- of verwerkers

Vaste heffing per ondernemer per kalenderjaar 14)

Administratieheffing

Wijziging heffingsbesluiten na controles

0,52‰
€ 353,00
€ 1.125,00

Administratieheffing
Opleggen/opgelegde ambtshalve heffingen
€ 270,00
A)
Afhankelijk van de aard van uw bedrijfsactiviteiten kunt u onder meerdere heffingsgrondslagen vallen, waavoor aan u evt. een apart opgavenformulier kan
B)
Vanaf 2007 is de aanvoerder niet meer de huishoudelijke aankoopheffing verschuldigd bij verkoop buiten de afslag om en bij be- of verwerking of verpakk
C)
Vanaf 2009 is de vrijstelling voor de binnenlandse handel komen te vervallen m.u.v. de aftrek voor aan- of inkopen waarover reeds door uzelf handelsheff
1)
Vanaf 2009 zijn de vrijstellingsbepalingen voor het maximum te bedrag aan huishoudelijke inkoopheffing en voor de Fiscale Eenheid komen te vervallen. D
2)
Bij de huishoudelijke heffing geldt dat het laagste bedrag (of totaal bedrag vergunningen of totaalbedrag ha) wordt vrijgesteld en geldt een maximum van €
3)
Aankopen van een Nederlandse binnenvisser, viskwekerij, IJsselmeervisser en/of schelpdiervisser (m.u.v. mosselen, oesters en creusen).
4)
Niet zijnde de IJsselmeervisserij.
5)
Onder verkooppunt wordt o.a. verstaan een viswinkel, een webwinkel, een viskraam of een visverkoopwagen.
6)
Aankoop van trawlers 2,59‰ voor huishoudelijke heffing en 0‰ voor algemene vispromotie.
7)
Per kilogram in Nederland gecontroleerde garnalen. Indien in gepelde toestand wordt aangevoerd of gekocht per kilogrammen vermenigvuldigd met factor
8)
Per 100 kilogram.
9)
De forfaitaire waarde bedraagt per platte oester € 0,32 en per creuse € 0,10.
10)
De forfaitaire waarde bedraagt voor:
ongekookte kokkels € 0,25 per kg exclusief Westerschelde;
ongekookte kokkels € 0,18 per kg uit de Westerschelde;
gekookte kokkels € 1,75 per kg;
ongekookte spisula (inclusief strandschelpen) € 0,10 per kg en gekookte spisula (inclusief strandschelpen) € 0,75 per kg;
ongekookte nonnetjes € 0,10 per kg en gekookte nonnetjes € 0,75 per kg;
ongekookte ensis (zwaardscheden en mesheften) € 0,80 per kg en gekookte ensis (zwaardscheden en mesheften) € 2,40 per kg.
11)
Aankoop van vis (met uitzondering van alle schelpdiersoorten en kweekvis).
12)
Met uitzondering van garnalen, want voor garnalen zijn alle heffingen per kg vastgesteld. In de heffingsgrondslagen “zeevis kopen van een kotter” is de g
13)
Vanaf 2009 wordt er door het productschap geen heffing/retributie voor zeefinstallaties in rekening gebracht.
14)
Reikwijdte is gelijk aan de voorgaande jaren en geldt voor alle ondernemers die be- en verwerken en over een EG erkenning beschikken en geen of niet v
15)
Er geldt een vrijstelling voor de heffingsplicht als het totaal van de verschuldigde heffingen minder is dan € 10,- (artikel 10 lid 8 van de Verordening Algem
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svergadering van 26-09-2013 om bestemmingsheffingen voor garnalen op 0 te zetten
Algemene

Onderwijs

Onderzoeks

Onderzoeks

Onderwijs

Projecten

Garnalen

Schol

Mossel

Mossel

Vispromotie

projecten

projecten

projecten

projecten

groothandelssector

Promotie

Promotie

Promotie

Onderzoek

Kleinhandel

Kleinhandel

Aanvoer

Aanvoer

0,5‰

0,01‰
€ 50,00

0‰

0,5‰

0,01‰

0‰

0,0‰

0,01‰

0‰

8)

€ 0,02

€ 0,00

€ 0,01

€ 0,00

€ 0,01

8,5‰
€ 500,00
€ 5,00
6,0‰

0,01‰

5,0‰

0,01‰

€ 344,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 350,00
€ 1.500,00
0‰

7)

€ 0,00

7)

€ 0,00

7)

€ 0,00

0‰

0‰ 11)

0‰ 6) 12)

0‰ 11) 12)

7)

0‰ 8) 12)

0‰

€ 0,00

7)

€ 0,00 7)

0‰

0‰
€ 0,00
€ 0,00

€ 1,00

16)

€ 0,20 16)

€ 1,00

n worden toegezonden
king in de eigen onderneming.
fing is betaald en m.u.v. de detailhandel.
Deze regelingen zijn verdisconteerd in de nieuwe heffingssystematiek.
€ 1.466,00.

r 3.

77
grondslag vanaf 2008 uitgebreid naar het kopen van Nederlandse en buitenlandse vissersvaartuigen/ ondernemers.
voor 100% eigenaar zijn van de be- en verwerkte vis-visproducten.
mene Bepalingen Productschap Vis 2006).
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Bijlage 7
Verstrekte subsidies
Visserijscholen
Scheepvaart& Transportcollege
Maritieme Academie Den Helder
Berechja College
De Ruyter Maritiem Instituut

€
€
€
€

26.402,00
4.343,00
9.196,00
5.059,00

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur
Zaadvisinventarisatie
€
Percelen inventarisatie Waddenzee
€

123.750,00
9.999,38

Vereniging van Importeurs van Schelpdieren
- Schelpdier import monitoringsprotocol

€

10.000,00

Coöperatieve Visserij Organisatie
Investigations into the robustness of the Harvest Control Rule
Aanvullende scoring MSC garnalen

€
€

29.000,00
10.325,00
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Bijlage 8
Geldende verordeningen en
besluiten
Regelgevingsbestand Productschap Vis (2013)
Nr.

Naam verordening en rechtsbasis

Pvis A Heffingsverordeningen (artikel 126, eerste en tweede lid, Wbo)
1= huishoudelijk, 2 t/m 13= bestemmingsheffing, 1 t/m 13 = per kalenderjaar is 1 verordening vastgesteld
1 Heffingsverordening (jaren 2000 tot en met 2013)
2 Verordening financiering garnalenpromotie (jaren 2000 tot en met 2012)
3 Verordening financiering scholpromotie (jaren 2000 tot en met 2012)
4 Verordening financiering vispromotie (jaren 2000 tot en met 2012)
5 Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt (jaren 2000 tot en met 2012)
6 Verordening financiering mosselpromotie (jaren 2000 tot en met 2012)
7 Verordening financiering mosselonderzoek (jaren 2000 tot en met 2013)
8 Verordening financiering projecten groothandelssector (jaren 2000 tot en met 2013)
9 Verordening financiering onderwijsprojecten aanvoersector (jaren 2000 tot en met 2013)
10 Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector (jaren 2000 tot en met 2013)
11 Verordening financiering onderwijsprojecten kleinhandel (jaren 2000 tot en met 2013)
12 Verordening financiering onderzoeksprojecten kleinhandel (jaren 2000 tot en met 2013)
13 Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007
Pvis B Fondsverordeningen (artikel 93, tweede lid onderdeel g, Wbo)
14 Verordening tot instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
15 Verordening tot instelling van een fonds voor promotie 2007
16 Verordening tot instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
17 Verordening tot instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
18 Verordening tot instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
19 Verordening tot instelling van een fonds voor sociaal economische aangelegenheden 2007
Pvis C Gezondheidsvoorschriftenverordeningen (Warenwet)
20 Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006
Verordening tot intrekking van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006
21 Verordening dagvers gerookte paling 2000

Naam besluit(en) ter uitvoering van de verordening

DB besluiten namens het bestuur over aanwending middelen

Besluit aanwending middelen en mandaatverlening uitvoering begroting Mosselkantoor 2009 t/m 2013

Bemonsteringsplannen sanitaire monitoring (beleidsregels)
Periodieke uitvoeringsbesluiten (tijdelijke voorzorgsmaatregelen productiegebieden)
Besluit vaststelling model registratiebewijs dagverse palingroker
Registratiebewijzen

Pvis D
22
23

Pvis E
24

Hygiënecodes (privaatrechtelijk) conform artikel 4 Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen
Handelsnormenverordeningen (Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)
Verordening handelsnormen garnalen 2006
Verordening handelsnormen visserijproducten 2006
Verordening tot intrekking van de Verordening handelsnormen garnalen 2006 en
de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006
Autonome Verordeningen artikel 93 Wbo
Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006

25 Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007

Verordening tot intrekking van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige
weekdieren 2007

Uitvoeringsbesluit bij artikel 3, vierde lid, van de Verordening handelsnormen visserijproducten 2006
Besluit denaturatie visserijproducten 2006

Besluit aanwijzing bevoegde afslagen voor inning productschapsheffingen
Besluit benoeming en regeling bevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming Productschap Vis
Besluit Productschap Vis toezichthouders tuchtrecht 2005
Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen Pvis 2012
Besluit aanwijzing gemandateerde rechtspersonen
Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen 2010
Besluit algemene meldplicht 2010
Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende
tweekleppige weekdieren 2007
Erkenningen quarantainevoorzieningen

Pvis F Verordeningen artikel 92 Wbo
27 Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
Besluit tot instelling van een commissie aanvoeraangelegenheden
Besluit tot instelling van een onderwijscommissie
Besluit tot instelling van een werkgroep schelpdiervisserij
Besluit tot instelling van een mosseladviescommissie 2007
Besluit tot instelling van een werkgroep afstemming mosselbeleid
Besluit tot instelling van een garnalenadviescommissie 2004
Besluit tot instelling van een commissie groothandel
Besluit tot instelling van een commissie detailhandel
Besluit tot instelling van een commissie sociaal economische aangelegenheden
Besluit tot instelling van een Auditcommissie Productschap Vis 2012
28
29
Pvis G
30
31

Verordening PVis klachtenbehandeling 2008
Verordening beheersregels archiefbescheiden Productschap Vis
Verordeningen financiën, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden
Verordening begroting Productschap Vis (jaren 2000 tot en met 2014)
Kaderverordening arbeidsvoorwaarden PVis met CAO in de bijlage

32 Verordening PVis vergoedingen voorzitter 2010
33 Verordening vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen
van het Productschap Vis 2012-2013

34 Verordening beleggingsbeleid 2005
Besluit gemeenschappelijke medebewindsorganisatie productschappen 2012
Pvis H Private besluiten
Algemene voorwaarden van de Mosselveiling te Yerseke

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Productschap Vis over de periode vanaf 1956
Besluit rekening baten en lasten jaren 2000 tot en met 2012
Besluit regeling studiekosten en studiefaciliteiten 2009
Reglement personeelsfonds Productschap Vis 2009
Besluit reis- en verblijfkosten productschapspersoneel 2009
Besluit tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer 2009
Besluit I toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2012-2013
Besluit II toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2012-2013
Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2012-2013
Besluit IV toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2012-2013
Besluit V toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2012-2013

Besluit tot instelling van een klankbordgroep mosselveiling
Besluit tarieven Mosselveiling Yerseke 2012
Algemene voorwaarden deelname aan het Holland Paviljoen op vakbeurzen
Voorwaarden webwinkel Productschap Vis
Procuratieregeling (bevoegdheden ondertekenen financiële, juridische en beleidsdocumenten) d.d. 07-11-2013
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Aard bevoegdheid

Karakter van de regeling

Werking

heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden
heffingsverordening met inning direct door PVis
heffingsverordening met inning direct door PVis
heffingsverordening met inning direct door PVis en inning indirect via derden

volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening

materiële verordening
materiële verordening
materiële verordening
materiële verordening
materiële verordening
materiële verordening

volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening
volledig autonome verordening

actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd

materiële verordening

medebewindsverordening Ministerie van VWS

materiële verordening

medebewindsverordening Ministerie van VWS

privaatrechtelijke voorwaarden en besluiten

actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor bepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd

materiële verordening
materiële verordening

medebewindsverordening Ministerie van EL&I (ex LNV)
medebewindsverordening Ministerie van EL&I (ex LNV)

actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd

materiële verordening

volledig autonome verordening

materiële verordening

volledig autonome verordening

actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd

actieve werking voor onbepaalde tijd

is

actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor on- en bepaalde tijd

overige verordening m.b.t. werkwijze organen en secretariaat Pvis
commissie als bedoeld in artikel 88 Wbo
commissie i.v.m. Principe XIII Code Goed Bestuur
commissie i.v.m. Principe XIII Code Goed Bestuur
commissie i.v.m. Principe XIII Code Goed Bestuur
commissie i.v.m. Principe XIII Code Goed Bestuur
commissie i.v.m. Principe XIII Code Goed Bestuur
commissie als bedoeld in artikel 88 Wbo
commissie i.v.m. Principe XIII Code Goed Bestuur
commissie i.v.m. Principe XIII Code Goed Bestuur
Principe XXIII Code Goed Bestuur invulling intern toezicht
klachtregeling i.v.m. Principe XXII Code Goed Bestuur en titel 9.1 van de Awb
uitvoering van de Archiefwet

volledig autonome verordening

overige verordening o.g.v. artikel 118 Wbo
overige verordening o.g.v. artikel 86 Wbo

volledig autonome verordening
volledig autonome verordening

overige verordening o.g.v. artikel 83 Wbo
overige verordening o.g.v. artikel 77 Wbo

volledig autonome verordening
volledig autonome verordening

overige verordening o.g.v. artikel 123 Wbo en artikel 6, derde lid,
van de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 (SER)

volledig autonome verordening

privaatrechtelijke voorwaarden en besluiten
privaatrechtelijke voorwaarden en besluiten
privaatrechtelijke voorwaarden en besluiten
privaatrechtelijke voorwaarden en besluiten
privaatrechtelijke voorwaarden en besluiten

volledig autonome verordening
volledig autonome verordening

actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor bepaalde tijd
actieve werking voor bepaalde tijd
actieve werking voor bepaalde tijd
actieve werking voor bepaalde tijd
actieve werking voor bepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd

actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
actieve werking voor onbepaalde tijd
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