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Aanleiding 

Bij de Wet opheffing bedrijfslichamen zijn de product- en bedrijfschappen 

opgeheven en is het vermogen van deze bedrijfslichamen overgegaan naar de 

Staat. Bij de opheffingswet is de Minister van EZ destijds aangewezen als 

vereffenaar van de vermogens, welke bevoegdheid naderhand in verband met de 

departementale herindeling bij de Minister van LNV is ondergebracht. Inmiddels is 

de vereffening van 14 van de 17 bedrijfslichamen afgerond. Bijgaande besluiten 

dienen ter afsluiting van de 15e en 16e vereffening, met betrekking het voormalig 

Productschap voor Vee en Vlees (PVV) en het voormalig Productschap Zuivel (PV). 

 

Geadviseerd besluit 

U kunt ondertekenen: 

• het besluit tot vaststelling van het vereffeningsverslag van het voormalig 

Productschap voor Vee en Vlees; 

• het besluit tot vaststelling van het vereffeningsverslag van het voormalig 

Productschap Zuivel; 

• de beide de aanbiedingsbrieven aan de Eerste en Tweede Kamer. 

 
Kernpunten 

• De vereffening van het vermogen is namens de minister van EZ(K) en 

later namens u uitgevoerd door de Vereffeningsorganisatie PBO (VOPBO). 

• In het kader van de vereffening zijn onder meer openstaande vorderingen 

geïnd, resterende verplichtingen voldaan en hebben betalingen ingevolge 

de vastgestelde sociale plannen van het voormalig personeel 

plaatsgevonden. 

• De vereffening van het vermogen van het PVV en het PZ loopt achter op 

de eerste 14 vereffeningen, omdat de IBR-claim destijds nog niet was 

afgehandeld. 

• Ontwerpen van de rekening en verantwoording zijn eerder dit jaar ter 

inzage gelegd. Dit heeft niet geleid tot indiening van bedenkingen. Wel 

zijn nog enkele resterende verplichtingen met betrekking tot 
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WJZ / 21203059 projectsubsidies voldaan. Het vereffeningsverslag wordt nu dan ook 

goeddeels ongewijzigd vastgesteld. 

• Zoals voor de meeste schappen resteert een batig saldo. Overeenkomstig 

de opheffingswet dient u voor die batige saldi een bestemming vast te 

stellen die de ondernemingen in de sector waarvoor het desbetreffende 

schap was ingesteld ten goede komt. De voorbereiding van deze fase 

wordt momenteel ambtelijk voorbereid. Voorstellen hierover zullen u in de 

komende maanden, na overleg met de sectoren die door de 

desbetreffende schappen werden bestreken, worden voorgelegd. Dit 

overleg met de sectoren vloeit mede voort uit toezeggingen die toenmalig 

minister Kamp bij de parlementaire behandeling van de opheffingswet 

terzake heeft gedaan. 

• Het vereffeningsbesluit moet worden bekendgemaakt in de Staatscourant. 

Daarnaast voorziet de opheffingswet erin dat het verslag ook aan beide 

Kamers der Staten-Generaal wordt toegezonden. Daartoe dienen 

bijgaande brieven. 




