
Bijlage bij Tussentijds Toezichtverslag 2014                                                         

Overzicht stand van zaken afbouw/opheffing per schap (1 januari - 1 augustus 2014) 

 

Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) 

 
 

Algemeen 

HBA verricht activiteiten ten behoeve van de ambachtseconomie. De 36 bij HBA aangesloten 

branches staan daarin centraal, zoals het kappersbedrijf, het voetverzorgingsbedrijf en het 

naaimachinebedrijf. De activiteiten van HBA zijn deels brancheoverstijgend (bijvoorbeeld wat 

betreft vakmanschap, ondernemerschap en innovatie). Deels worden branchespecifieke 

activiteiten uitgevoerd (bijvoorbeeld projecten op het gebied van opleidingen of innovatie in 

een specifiek branche). 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

HBA legt in 2014 geen heffingen meer op. De kosten die benodigd zijn voor de afbouw en 

opheffing van het schap worden gefinancierd uit de algemene reserve, de heffingsopbrengst 

2013 en het verminderen van de uitgaven van het schap. Het schap beschikt nauwelijks over 

vaste activa. 

 

De totale kosten voor de afbouw en op opheffing van het schap zijn in 2013 begroot op ruim 

6 miljoen euro. Dit betreft met name kosten in verband met de toepassing van het sociaal 

plan voor de medewerkers van HBA (en deels voor medewerkers van de met het 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel gemeenschappelijke afdeling registratie en heffing). Eind 2013 

is de eerste groep medewerkers boventallig verklaard. Begin 2013 had HBA nog 37 

medewerkers in dienst. In 2014 zijn dat nog 8 medewerkers. Ultimo 2013 bedroeg de 

voorziening voor de afbouwkosten van het schap in totaal ruim 4 miljoen euro.  

 

In 2014 houdt HBA zich nog bezig met (het financieren van) activiteiten ten behoeve van de 

aangesloten branches. Dit betreft deels activiteiten die doorlopen vanuit 2013 en deels in 

2014 te starten activiteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de verschillende 

reserves van (de branchecommissies van) het schap. Naar verwachting zullen de reserves van 

de branchecommissies gezamenlijk ultimo 2014 ruim 1 miljoen euro bedragen. De 

verwachting is dat de algemene reserve van het schap ultimo 2014 zal zijn uitgeput. 

 

In 2014 is HBA van plan om 2,75 miljoen euro te benutten voor de financiering van het in dat 

jaar opgerichte Centrum voor Ambachtseconomie (Centrum). De middelen hiervoor komen uit 

de algemene reserve van HBA, van niet-benutte subsidies en uit lagere uitgaven voor de 

uitvoering van het sociaal plan. 

  

Overdracht dossiers/taken  

HBA heeft besloten om kennis en instrumenten te waarborgen in een private organisatie, het 

hierboven genoemde Centrum. De uitwerking van de voorgenomen overdracht krijgt in de 

tweede helft van 2014 zijn beslag. 

 

Juridische procedures 

Er zijn geen lopende juridische procedures. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Het schap zal in de loop van 2014 middelen en kennis overdragen aan het Centrum. Het is 

van belang dat alle bedrijfsgenoten, die middels heffingen hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze kennis en instrumenten, hiertoe toegang blijven houden.  

 

 

 



Toezichtbevindingen 

De Toezichtkamer heeft HBA begin 2014 vragen gesteld over de wijze waarop de 

bedrijfsgenoten worden geïnformeerd over de afbouw van het schap en de vervolgstappen 

van het schap daarin. Andere vragen hadden betrekking op de wijze waarop HBA de 

bedrijfsgenoten informeert over de voorgenomen bestedingen op het terrein van de diverse 

branchecommissies en de wijze waarop HBA zijn bedrijfsgenoten in de gelegenheid stelt om 

invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. Het schap is verzocht om verbeteracties 

in gang te zetten. Inmiddels is geconstateerd dat HBA deze verbeteracties heeft doorgevoerd, 

onder meer met betrekking tot de informatieverstrekking via de website. 

 

In het licht van de plannen van HBA met betrekking tot het Centrum en gelet op de 

bestuurlijke en financiële raakvlakken tussen het schap en het Centrum, heeft de 

Toezichtkamer het schap gevraagd een nadere uiteenzetting te geven op de stappen die HBA 

daarvoor reeds had gezet en nog wenst te gaan zetten. Deze nadere uiteenzetting heeft het 

Dagelijks Bestuur van het schap gegeven in een gesprek met de Toezichtkamer in juli van dit 

jaar. Daarin is gesproken over de omvang van aan het Centrum over te dragen reserves en is 

de besteding van resterende middelen toegelicht. Het schap heeft het terugbetalen van 

resterende middelen aan ondernemers overwogen, maar heeft daar niet toe besloten. Ook is 

aan de orde geweest de wijze waarop bedrijfsgenoten (ook de ongeorganiseerden) invloed 

zouden kunnen uitoefenen op de besluitvorming van het schap, indachtig het daarvoor 

geldende principe van goed schapbestuur. Eerder was al afgesproken dat het schap concepten 

voorlegt van statuten en andere stukken, die betrekking hebben op de oprichting van het 

Centrum en met deze organisatie te maken afspraken. 

 

Aangezien enkele personen binnen het schap tevens werkzaamheden verrichten of 

bestuurlijke verantwoordelijkheden hebben bij het Centrum is het schap er op gewezen dat 

maatregelen moeten worden getroffen ter voorkoming van de mogelijke (schijn van) 

belangenverstrengeling.  

 

 



Financiën Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) 

 
herziene 

begroting 

2014

begroting 

2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 215.401        -               6.632.356     6.091.658     

2. Bestemmingsheffingen -               -               3.188.649     5.941.888     

3. Retributies -               -               -               -               

4. Diensten aan derden 12.500          -               27.500          25.750          

5. Rente 118.582        100.000        163.210        148.503        

6. Gemeenschappelijk secretariaat -               -               -               -               

7. 1.892.893     25.000          1.579.991     1.354.943     

Totaal baten 2.239.376     125.000        11.591.706    13.562.742    

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 878.800        588.200        7.095.928     2.736.834     

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 10.000          10.000          27.718          44.381          

3. Huisvestingskosten 214.000        219.000        272.899        287.998        

4. Bureaukosten 100.000        80.000          269.902        311.750        

5. Vergaderkosten 142.950        56.100          135.397        204.924        

6.      5.618.725 100.000             5.176.958      6.894.243 

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 78.758          76.000          162.511        415.078        

8. Gemeenschappelijk secretariaat 101.800        101.800        1.864.075     732.339        

9.         394.961 367.114                         -                    -   

Totaal lasten 7.539.994     1.598.214     15.005.388    11.627.547    

Saldo baten en lasten 5.300.618-   1.473.214-   3.413.682-   1.935.195   

Eigen vermogen 01/01 6.387.659     4.280.141     9.801.341     7.866.146     

Eigen vermogen 31/12 1.087.041     2.806.927     6.387.659     9.801.341     

Personeelsbestand

- aantal personen 8                  6                  27                37                

- aantal fte 7                  6                  23                32                

De begroting 2014 van HBA omvatte de baten en lasten die gemoeid zijn met HBA-Algemeen. De baten en lasten 

ten aanzien met de branchecommissies van HBA in 2014 maakten daarvan geen onderdeel uit. Deze zijn opgenomen in de 

herziene begroting 2014 van HBA. Hierdoor verschillen bedragen tussen de begroting 2014 en de herziene begroting 2014.

Overige baten (excl. interne 

overboekingen)

Subsidies/ingekochte diensten 

t.b.v. sector

Overige lasten (excl. interne 

overboekingen)

 

Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste 

activa 

40.416 105.702 
Algemene reserve 

3.004.702 5.988.564 

Vlottende 

activa 

745.418 3.296.556 
Bestemmingsreserves  

3.382.957 3.812.777 

Liquide 

middelen 

15.486.738 12.583.751 Voorziening  

opheffingsverplichting 

HBA 

3.152.195 - 

   Vlottende passiva 6.732.718 6.184.668 

      

Totaal 16.272.572 15.986.009  16.272.572 15.986.009 

 



Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG) 

 
 

Algemeen 

Het hoofdbedrijfschap is ingesteld voor ondernemingen waarin de groothandel in aardappelen, 

bloemkwekerijproducten en groenten en fruit wordt uitgeoefend. Het hoofdbedrijfschap houdt 

zich onder meer bezig met activiteiten op het gebied van exportstatistieken, 

kwaliteitsverbetering, handels- en ketenprojecten, creditmanagement, promotie en 

voorlichting, onderzoek, voedselveiligheid, afzetbevordering en ziektebestrijding. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

HBAG legt in 2014 nog in enkele sectoren heffingen op. Aan heffingsinkomsten wordt in 2014 

3.435.000 euro begroot. Voor de financiële afwikkeling van het schap is voor bijna 6 miljoen 

euro aan voorzieningen getroffen. Deze behelzen niet alleen de kosten voor de afbouw in 

2013 en 2014 maar deels ook eerder getroffen voorzieningen. De financiële ruimte voor het 

treffen van de voorzieningen vindt HBAG door in te teren op de algemene reserve. Deze daalt 

volgens de begroting van afgerond 2,2 miljoen euro ultimo 2012 naar ruim 150.000 euro 

ultimo 2014. Tevens heeft het schap de uitgaven ten behoeve van activiteiten voor de HBAG-

sectoren verminderd. In 2013 realiseerde het schap bijna 1,8 miljoen aan uitgaven, terwijl in 

2014 de uitgaven op een bedrag van 350.000 euro worden begroot.  

 

HBAG is eigenaar van een pand en bijbehorende grond. In 2013 heeft herwaardering van dit 

onroerend goed plaatsgevonden tegen directe opbrengstwaarde. In de jaarrekening 2013 

staat het onroerend goed voor bijna 1,1 miljoen euro op de balans. In 2012 was dit circa 

850.000 euro. Uit de jaarrekening 2013 blijkt verder dat het HBAG ultimo 2013 nauwelijks 

over vaste activa beschikt. 

 

Overdracht dossiers/taken 

Het schap bereidt de opheffing voor per sector (bloemen en planten, groenten en fruit, 

aardappelen). In de sector aardappelen is de opheffing grotendeels afgerond. Enkele 

activiteiten zijn overgedragen aan de dragende ondernemersorganisatie en andere taken zijn 

beëindigd. In 2014 zullen nog enkele projecten worden uitgevoerd en gefinancierd. In de 

sector groenten en fruit zijn eveneens taken overgedragen aan de betreffende dragende 

ondernemersorganisatie. In de grootste sector, voor bloemen en planten, is de belangrijkste 

taak per 1 april 2014 beëindigd. Enkele taken worden voortgezet door de betreffende 

dragende ondernemersorganisatie. De andere taken worden aan het eind van het jaar 

beëindigd. Er is voorts sprake geweest van overdracht van taken, bestanden en 

medewerkers, op het gebied van debiteurenbeheer en het registreren van exportstatistieken, 

aan een daartoe door private partijen in 2014 opgerichte stichting. Over de wijze waarop en 

de voorwaarden waaronder deze overdracht zou kunnen plaatsvinden heeft overleg met het 

schap plaatsgevonden. Deze overdracht heeft echter uiteindelijk toch geen doorgang 

gevonden. De betreffende stichting heeft deze taak op eigen kracht opgepakt. 

 

Juridische procedures 

In een civiele procedure tegen het schap, die betrekking had op opgelegde heffingen, heeft de 

verzoekende partij onlangs beroep aangetekend tegen zijn niet ontvankelijk verklaring door 

de rechter. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Een punt van aandacht is dat er in 2014 heffingen worden opgelegd over voorgaande jaren, 

die mogelijk nog door de vereffenaar moeten worden afgerond in 2015. Daarnaast zal er in 

2015 nog een heffing worden opgelegd. Reden hiervoor is dat pas in 2015 de over 2014 

ingehouden voorschotten via de veiling bekend zijn. Tevens moet dan de samenloop van de 

inhoudingen via de veilingen en de uiteindelijk vast te stellen eindheffing worden vastgesteld.  

 



Toezichtbevindingen 

In het Toezichtverslag 2013 is gemeld dat de Toezichtkamer, in het kader van de instemming 

met de jaarrekening 2012 en de goedkeuring van de herziene begroting 2012, nadere vragen 

heeft gesteld over de hoogte van en de wijze waarop HBAG afvloeiingsregelingen heeft 

getroffen met enkele medewerkers die werkzaam zijn voor de commissie aardappelen. In een 

daartoe georganiseerde hoorzitting heeft de Toezichtkamer het schap in de gelegenheid 

gesteld om tegen die achtergrond een nadere toelichting te geven op de jaarrekening 2012 en 

de herziene begroting 2012. Als uitkomst van het overleg met het schap heeft HBAG 

maatregelen getroffen die de aanvankelijke bezwaren van de Toezichtkamer ten aanzien van 

de jaarrekening 2012 en de herziene begroting 2012 hebben weggenomen. De Toezichtkamer 

heeft daarop alsnog ingestemd met de jaarrekening 2012 en heeft de herziene begroting 

2012 van het schap goedgekeurd. 

 

 



Financiën Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG) 

 

begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 3.435.000      3.861.384      4.198.692      

2. Bestemmingsheffingen -               715.773        787.028        

3. Diensten aan derden -               210.871        205.737        

4. Rente 17.000          42.631          53.601          

5. Niet bestede subsidies -               69.609          13.121          

6. Overige baten 1.675.000      1.969.940      1.963.692      

Totaal baten 5.127.000      6.870.208      7.221.871      

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 291.500        5.624.106      1.395.854      

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 9.000            82.423          104.688        

3. Huisvestingskosten 175.235        282.552        315.407        

4. Bureaukosten 65.730          109.636        125.356        

5. Vergaderkosten 26.000          22.493          21.901          

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 354.778        1.774.229      1.716.251      

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 1.807.000      2.008.446      1.987.534      

8. Gemeenschappelijk secretariaat -               55.400          56.304          

9. Overige lasten 481.668        654.259        2.059.620      

Totaal lasten 3.210.911      10.613.544    7.782.915      

Saldo baten en lasten 1.916.089   3.743.336-   561.044-      

Eigen vermogen 01/01 1.747.222-      2.208.320      2.769.361      

Eigen vermogen 31/12 168.867        1.268.921-      2.208.320      

Personeelsbestand

- aantal personen 14 18 22

- aantal fte 11,1 14,2 18,5  
 

Balans 

 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa 1.194.383 1.027.023 Algemene reserve -2.972.978 716.816 

Vlottende activa 2.564.541 2.010.817 Bestemmingsreserves  1.437.961 1.491.504 

Liquide middelen 5.571.336 5.683.165 Herwaarderingsreserve 266.098 - 

   Voorzieningen   

   -pensioenen 713.759 729.738 

   -wachtgeld 4.306.788 335.068 

   -opheffing 875.000 800.000 

   -overige voorzieningen 59.915 59.915 

   Vlottende passiva 4.643.718 4.587.964 

      

Totaal 9.330.260 8.721.005  9.330.260 8.721.005 

 



Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 

 
 

Algemeen 

HBD is ingesteld ten behoeve van de Nederlandse detailhandel. Het schap richt(te) zich 

daarbij onder meer op onderwerpen als de bestrijding van winkelcriminaliteit, duurzaam 

ondernemen, betalingsverkeer, onderwijs en scholing.  

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

HBD legt in 2014 geen heffingen meer op. Dit was niet nodig omdat het schap in 2013 reeds 

een hogere heffing had opgelegd om de kosten van de afbouw van het schap te kunnen 

financieren. Met deze hogere heffingen en lagere uitgaven voor activiteiten voor de 

detailhandel heeft het schap in totaal bijna 18 miljoen euro vrijgemaakt voor het bekostigen 

van de afbouw. Daarbij is aan de orde dat in de loop van 2013 duidelijk werd dat de kosten 

voor de afbouw meevallen. Uit de jaarrekening 2013 blijkt dit uit het exploitatiesaldo van 

afgerond 9,5 miljoen euro, terwijl in de begroting 2013 nog een exploitatiesaldo van ruim 2 

miljoen euro werd verwacht. In de eerste helft van 2014 is het beeld van meevallende baten 

en lagere lasten bevestigd. HBD verwacht in dit kader dat per saldo ultimo 2014 afgerond 11 

miljoen euro aan middelen resteert. In de herziene begroting 2014 heeft HBD dit bedrag 

vrijgemaakt om te benutten voor het financieren van activiteiten ten behoeve van de 

detailhandel.  

 

In 2013 heeft HBD besloten tot opheffing van de Stichting Wachtgeldfonds bedrijfsgroep 

detailhandel. De rechten en plichten zijn daarbij overgegaan naar HBD. Hieronder valt ook het 

pand, waarin HBD is gehuisvest. In de balans van jaarrekening 2013 komt dit tot uitdrukking 

door een toevoeging van ruim 2 miljoen euro aan de vaste activa van het schap. 

 

Overdracht dossiers/taken 

In 2013 en deels in 2014 heeft HBD taken, instrumenten en waar mogelijk medewerkers 

overdragen aan private partijen. In de tweede helft van 2014 besluit HBD op welke wijze het 

verwachte bedrag aan resterende middelen, zoals hierboven aangegeven circa 11 miljoen 

euro, zal worden besteed aan activiteiten ten behoeve van de sector. Door de betrokken 

partijen wordt overwogen een stichting op te richten die de betreffende middelen kan beheren 

en uitgeven. Het is de bedoeling dat deze stichting geen personeel in dienst heeft. De 

benodigde beperkte secretariële ondersteuning wordt dan ingekocht. 

 

Juridische procedures 

Er zijn geen juridische procedures. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Een bijzonder aandachtspunt voor het toezicht op HBD is de wijze waarop en de voorwaarden 

waaronder de verwachte resterende middelen zullen overgaan naar de (nog op te richten) 

stichting. Daarbij is het van belang dat de middelen worden besteed aan de doelen waarvoor 

en ten behoeve van de doelgroep die ze heeft opgebracht.  

 

Toezichtbevindingen 

De Toezichtkamer is kritisch over de hoogte van de ultimo 2014 verwachte resterende 

middelen bedoeld voor overdracht aan de stichting, mede in relatie tot de verhoging van de 

heffingen in 2013. Het schap is daarop aangesproken, waarbij de suggestie is gedaan te 

onderzoeken of het mogelijk is om niet benodigde heffingsinkomsten terug te betalen aan de 

heffingbetalers, die de heffingen hebben opgebracht. Voorts is aandacht gevraagd voor het 

voorkomen van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling omdat enkele personen binnen 

het schap ook werkzaamheden zullen verrichten of bestuurlijke verantwoordelijkheden zullen 

hebben bij de nieuwe organisatie. Het schap is ook gewezen op het belang van een correcte 

bepaling van de waarde van overgedragen en over te dragen activiteiten en daarbij 



behorende materiële en immateriële zaken en van een voldoende onderbouwing van de 

genomen en te nemen besluiten. Het schap heeft daar ook gevolg aan gegeven. 

 



Financiën Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 

 

herziene 

begroting 2014 begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 280.000           17.213.550      12.403.368      

2. Bestemmingsheffingen 85.800            2.467.166        5.054.741        

3. Retributies

4. Diensten aan derden 62.500            62.500            88.150            143.816           

5. Rente 250.000           250.000           189.339           739.094           

6. Gemeenschappelijk secretariaat 166.581           184.701           

7. 2.150.000        5.876.797        2.835.332        

Totaal baten 2.828.300        312.500           26.001.583      21.361.052      

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 571.500           571.500           3.772.827        19.924.925      

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 19.500            19.500            148.624           282.984           

3. Huisvestingskosten 157.200           157.200           166.927           179.406           

4. Bureaukosten 87.300            87.300            213.416           438.782           

5. Vergaderkosten 63.000            63.000            135.824           209.433           

6.       11.834.768         7.712.073         9.915.803 

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 320.000           275.000           1.009.488        1.731.765        

8. Gemeenschappelijk secretariaat 218.200           218.200           2.960.800        4.023.341        

9.            150.000              10.000            290.719              10.691 

Totaal lasten 13.421.468      1.401.700        16.410.698      36.717.130      

Saldo baten en lasten 10.593.168-   1.089.200-     9.590.885     15.356.078-   

Eigen vermogen 01/01 10.609.826      3.179.312        1.018.937        17.418.627      

Eigen vermogen 31/12 16.658            2.090.112        10.609.823      2.062.548        

Personeelsbestand

- aantal personen 8                     8                     34                   57                   

- aantal fte 7                     7                     31                   54                   

Overige baten (excl. interne 

overboekingen)

Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. 

sector

Overige lasten (excl. interne 

overboekingen)

Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste 

activa 

2.150.002 1.282.945 
Algemene reserve 

10.609.820 1.018.936 

Vlottende 

activa 

2.002.571 5.534.747 
Bestemmingsreserves  

- 1.043.612 

Financiële 

activa 

22.778.320 16.670.795 Herwaarderingsreserve 2.149.999 - 

   Vlottende passiva 4.115.553 3.219.257 

   Voorzieningen 10.055.521 17.819.512 

   Langlopende schulden - 387.169 

      

Totaal 26.930.893 23.488.487  26.930.893 23.488.487 

 

  



Bedrijfschap Afbouw (BA) 

 
 

Algemeen 

Het schap is ingesteld voor de ondernemingen waarin het stukadoors-, afbouw-, terrazzo- en 

vloerenbedrijf wordt uitgeoefend. Het schap verricht enkele activiteiten op het gebied van 

techniek en innovatie, bedrijfsvoering en goed ondernemerschap, promotie en 

imagoverbetering, vakmanschap en scholing en het tegengaan van oneerlijke mededinging. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het schap begroot voor 2014 een heffingsopbrengst van 2 miljoen euro. De heffing wordt 

benut om de activiteiten van het schap te financieren, waarvan de uitvoering (grotendeels) 

neergelegd is bij de (private) stichting Technisch Bureau Afbouw (TBA). Het schap zal in 2014 

nog 2,4 miljoen euro aan subsidies toekennen. Ultimo 2014 beschikt het schap niet meer over 

een reserve. BA heeft zijn pand in 2013 verkocht aan TBA en huurt het nu van TBA. Voor het 

geval de Wet opheffing bedrijfslichamen pas na 1 januari 2015 in werking treedt, overweegt 

het schap nog een begroting 2015 op te stellen en heffingen op te leggen.  

 

Overdracht dossiers/taken 

Het schap heeft in 2013 gekozen voor nauwe samenwerking met TBA. Deze stichting is door 

de vakbonden en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) 

opgericht en wordt grotendeels gefinancierd uit het O&O-fonds van de sociale partners. 

Daarnaast heeft TBA inkomsten uit activiteiten op commerciële basis. De samenwerking 

tussen BA en TBA houdt in dat het personeel van het schap met ingang van 1 januari 2013 in 

dienst is getreden bij TBA en dat het personeel mede werkzaamheden verricht ten behoeve 

van BA. De personeelskosten komen voor gemene rekening. Hiervoor is gekozen zodat het 

schap geen BTW hoeft af te dragen. 

 

De afbouw van het schap en de financiële afwikkeling daarvan is, gelet op de aangegane 

samenwerking, voor een belangrijk deel al gerealiseerd. Het personeel is reeds uit dienst 

getreden, het pand is verkocht en er resteert eind 2014 ook geen vermogen meer. De 

activiteiten van het schap betreffen in 2014 grotendeels het financieren van projecten ten 

behoeve van de sector, alsmede activiteiten in het kader van de afbouw en opheffing.  

 

Juridische procedures 

Tegen dit schap is een zaak aanhangig die financieel van zeer geringe omvang is en waarvoor 

geen reserveringen nodig zijn. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen. 

 

Toezichtbevindingen 

Eind 2013 heeft de Toezichtkamer van BA verlangd dat het kosten die in 2012 zijn gemaakt 

ten behoeve van TBA ter hoogte van ruim 100.000 euro, worden teruggevorderd van TBA. Uit 

de jaarrekening 2013 van het schap blijkt dat de terugbetaling door TBA heeft 

plaatsgevonden. 



Financiën Bedrijfschap Afbouw (BA) 

 

begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 2.000.000      1.767.416      5.526.307      

2. Bestemmingsheffingen -               -               -               

3. Diensten aan derden -               -               96.062          

4. Rente -               1.138            1.544-            

5. Overige baten -               214.468        20.682          

Totaal baten 2.000.000      1.983.022      5.641.507      

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 41.000          1.203.119      1.659.198      

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten -               15.069          166.847        

3. Huisvestingskosten 175.000        169.563        235.432        

4. Bureaukosten 265.000        288.981        311.602        

5. Vergaderkosten 77.000          38.410          47.741          

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 2.833.000      3.272.917      2.735.867      

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 1.500.000      271.208        1.437.963      

8. Overige lasten -               475.949        

Totaal lasten 4.891.000      5.259.267      7.070.599      

Saldo baten en lasten 2.891.000-   3.276.245-   1.429.092-   

Eigen vermogen 01/01 2.891.000      3.327.883      4.756.975      

Eigen vermogen 31/12 -               51.639          3.327.883      

Personeelsbestand

- aantal personen 1 1 17

- aantal fte 0,1 0,1 16,3

 
Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa  1.450.000 Algemene reserve 51.639 3.327.883 

Vlottende 

activa 

379.111 686.033 
Vlottende passiva 

435.113 793.040 

Liquide 

middelen 

107.641 1.984.890 
 

  

      

Totaal 486.752 4.120.923  486.752 4.120.923 



Bosschap (BOS) 

 
 

Algemeen 

Het bedrijfschap zet zich in voor goede randvoorwaarden voor het bos- en natuurbeheer en is 

actief op de volgende terreinen: arbeidsvoorwaarden (raam-CAO bos en natuur), voorlichting, 

erkenningsregeling bosaannemers, algemene voorwaarden en gedragscode, vorming en 

scholing van werknemers in bos en natuur, beheer en bedrijf en sociaaleconomische structuur 

en arbozorg.  

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het schap begroot voor 2014 een heffingsopbrengst van 1.051.000 euro. Volgens de herziene 

begroting voor 2014 vallen de personeelskosten ruim 300.000 euro lager uit dan eerder 

begroot. Dit levert financiële ruimte op die het schap in 2014 zal benutten door nog enkele 

projecten te financieren. De besluitvorming hierover vindt naar verwachting plaats in de 

bestuursvergadering van oktober 2014. De reserve ultimo 2014 wordt op ca. 12.000 euro 

begroot. Het schap heeft ten behoeve van het sociaal plan een bedrag van ruim 1 miljoen 

euro ten laste gebracht van 2013. In 2013 zijn vijf van de acht medewerkers boventallig 

verklaard. De overige medewerkers, met uitzondering van de secretaris, zijn begin 2014 

boventallig verklaard. De secretaris blijft in functie tot de opheffing van het schap. Deze 

medewerkers en de secretaris maken ten laste van 2014 gebruik van de voorzieningen 

ingevolge het sociaal plan.  

 

Overdracht dossiers/taken 

Het schap voerde tot 2014 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het 

kennisprogramma OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) uit. Met de uitvoering 

daarvan was jaarlijks ca. 2,5 miljoen euro gemoeid. De bedoeling was om deze taken op 1 

januari 2014 over te dragen aan de VBNE (Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren). 

De daartoe benodigde overeenkomst tussen het schap en de VBNE is echter pas op 1 juni 

2014 gesloten. Deze overeenkomst heeft met name betrekking op de overdracht van de nog 

lopende verplichtingen uit de periode 2010-2013. Tot 1 juni 2014 heeft het schap het OBN-

programma nog uitgevoerd Inmiddels heeft het ministerie van Economische Zaken het schap 

ten aanzien van het OBN-programma decharge verleend.  

 

Juridische procedures 

Er zijn geen juridische procedures. Het schap financiert en coördineert een aantal procedures 

tegen waterschappen waarvan binnenkort uitspraak wordt verwacht. Deze taak houdt door de 

opheffing van het schap binnenkort op. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Het schap voert de ErBo-regeling (Erkenningsregeling bosaannemers) uit. De VBNE en de 

Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) bespreken momenteel de mogelijkheid om 

gezamenlijk een (privaat) vervolg te ontwikkelen op deze regeling. In de tussentijd wordt de 

regeling in de huidige vorm voortgezet door het schap tot 1 januari 2015. Met het schap is 

besproken dat het schap voldoende rekening houdt met het waarborgen van de belangen van 

alle bedrijfsgenoten, die in het verleden via de heffing aan de regeling hebben bijgedragen. 

Een ander punt van aandacht is de afgenomen personele bezetting van het secretariaat van 

het Bosschap, als uitvloeisel van de afbouw van het schap. Deze heeft onder meer ten 

gevolge dat er een relatief grote behoefte bestaat aan compliance assistence.  

 

Toezichtbevindingen 

Geen bijzonderheden.  



Financiën Bosschap (BOS) 

 
 

herziene 

begroting 2014 begroting 2014 rekening 2013

rekening 

2012

Baten

1. Heffingen 1.051.000      1.107.850      1.043.727    1.023.088   

2. Bestemmingsheffingen -               -               64.509         58.819        

3. Diensten aan derden 150.000        -               344.952       278.138      

4. Rente 20.000          15.000          53.705         57.558        

5. Overige baten 276.000        -               3.403.582    2.954.423   

Totaal baten 1.497.000      1.122.850      4.910.475    4.372.026   

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 337.500        642.278        1.863.535    789.578      

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 8.000            8.000            25.231         27.339        

3. Huisvestingskosten 117.300        122.800        55.946         54.960        

4. Bureaukosten 54.500          60.500          162.690       154.496      

5. Vergaderkosten 17.500          15.000          279.360       264.824      

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 503.000        20.000          3.298.344    2.965.848   

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 79.800          79.000          78.862         65.097        

8. Overige lasten 500               500               432             314            

Totaal lasten 1.118.100      948.078        5.764.400    4.322.456   

Saldo baten en lasten 378.900      174.772      853.925-     49.570      

Eigen vermogen 01/01 366.773-        166.060-        487.152       437.582      

Eigen vermogen 31/12 12.127          8.712            366.773-       487.152      

Personeelsbestand

- aantal personen 2 8 13 13

- aantal fte 1,2 6,4 9,8 8,5

 
Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa 939.316 798.517 Algemene reserve -366.773 487.152 

Vlottende 

activa 

2.712.608 2.589.775 
Bestemmingsreserves  

0 0 

Liquide 

middelen 

834.908 1.434.403 Langlopende schulden 

OBN 

939.316 743.046 

   Vlottende passiva 3.914.289 3.592.496 

      

Totaal 4.486.832 4.822.694  4.486.832 4.822.694 



Bedrijfschap Horeca en Catering (HOR) 

 
 

Algemeen 

Het schap is ingesteld voor de horeca- en cateringbranche. Het schap ziet zich als een digitaal 

kenniscentrum, waar de ondernemer terecht kan voor actuele marktinformatie en digitale 

tools voor vergelijking en verbetering van het bedrijf.  

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

In 2014 legt het schap nog heffingen op. Aan heffingsinkomsten wordt in totaal circa 6 

miljoen euro begroot. Deze middelen zijn voornamelijk bestemd om de afbouw van het schap 

en de overdracht van taken te kunnen financieren. Daarnaast worden in 2014 nog enkele 

reguliere activiteiten uitgevoerd. Via een herziene begroting 2014 heeft het schap in totaal 

1.200.000 euro vrijgemaakt voor zowel de  subsidiëring van activiteiten van het schap als 

voor een nieuw opgerichte organisatie, die een digitaal systeem van het schap wil overnemen 

(Mijnhoreca.nl). Dit systeem moet nog verder worden ontwikkeld, de waarde ervan is in beeld 

gebracht. Het bedrijfschap heeft in de herziene begroting 2013 een voorziening getroffen van 

circa 7 miljoen euro voor de financiering van het sociaal plan. Het pand van het schap, dat in 

eigendom is, staat te koop. Het staat in de boeken opgenomen voor een bedrag van 1,4 

miljoen euro.  

 

Overdracht dossiers/taken 

Het schap heeft zich voorgenomen een aantal activiteiten in 2014 over te dragen aan private 

partijen. Daarbij is het streven van het schap dat producten en activiteiten zoals de 

Hotelclassificatie, de hygiënecode, het registratiebestand, Mijnhoreca.nl en het Horecadossier 

zoveel mogelijk voortgezet kunnen worden. Ten aanzien van de hotelclassificatie en de 

hygiënecode wordt er van uitgegaan dat deze door de dragende ondernemersorganisatie 

Horeca Nederland (KHN) zal worden voortgezet. KHN onderzoekt nog in hoeverre er 

voldoende draagvlak onder haar leden bestaat voor het overnemen van deze activiteit. Het 

Kenniscentrum Horeca zal grotendeels gefaseerd afgebouwd worden in 2014.  

Door middel van een openbare kennisgeving heeft het schap een belangstellingsregistratie 

gehouden voor deze producten en activiteiten. De besluitvorming over de overdracht van 

deze systemen en producten, alsmede de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden, zal 

naar verwachting in september 2014 plaatsvinden.  

 

Juridische procedures 

Er zijn geen lopende juridische procedures. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

De secretaris van het schap heeft medio juli 2014 zijn functie neergelegd. Voor het resterende 

deel van het jaar zal de huidige secretaris van het Bosschap als interim secretaris worden 

aangesteld. Hij zal deze functie uitvoeren in combinatie met zijn functie bij het Bosschap. Er 

worden afspraken gemaakt ter voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling. 

 

Toezichtbevindingen 

Bij de jaarrekening 2012 van het schap heeft de Toezichtkamer nadere vragen gesteld aan 

het schap. Deze hadden onder meer betrekking op de wijze van opdrachtverlening aan 

relaties en de bijbehorende besteding van middelen. Gelet op deze vragen was de instemming 

met de jaarrekening 2012 aangehouden. Daarbij was aangegeven dat het instemmen met de 

jaarrekening 2012 mede afhankelijk is van de vraag of het schap voldoende duidelijkheid kan 

verschaffen over het toepassen van de PBO-toets, het geven van inzicht in de (financiële) 

onderbouwing van de verschillende stappen in het traject en hetgeen is ondernomen ter 

voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling in het kader van de overdracht. 



Om dezelfde redenen is de goedkeuring van de herziene begroting 2014, waarin middelen 

worden vrijgemaakt voor de subsidiëring van Mijnhoreca.nl en het Horecadossier, 

aangehouden.  

 

Na aanvullende informatie van het schap (onder meer een accountantsrapportage over deze 

twee onderwerpen en een aanvullende brief), alsmede de door het Dagelijks Bestuur van het 

schap in een gesprek met de Toezichtkamer gegeven toelichting, zijn de gerezen vragen bij 

de jaarrekening 2012 afdoende beantwoord en zijn de onhelderheden in voldoende mate 

weggenomen. Gelet daarop is de Toezichtkamer overgaan tot instemming met deze 

jaarrekening. De goedkeuring van de herziene begroting 2014 wordt nog wel aanhouden, in 

afwachting van nader over te leggen stukken (waaronder subsidiebeschikkingen, een 

leveringsovereenkomst en een beheersovereenkomst) om na te kunnen gaan of inderdaad 

afdoende maatregelen zijn genomen.  



Financiën Bedrijfschap Horeca en Catering (HOR) 

 

herziene 

begroting 2014 begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 5.667.400 5.317.400      5.080.675 5.182.289      

2. Bestemmingsheffing NHC 306.000 306.000         373.266 328.912         

3. Bestemmingsheffing Subsidies -                -                7.838.898      7.947.208      

4. Rente 60.000 60.000          54.821 188.075         

5. Niet-bestede subsidies -                -                1.639.414      650.504         

6. Overige baten 972.300 972.300         258.154 230.326         

Totaal baten 7.005.700 6.655.700      15.245.228 14.527.314    

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 1.023.900 1.123.900      8.459.696 2.027.098      

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 46.000 46.000          61.742 68.839          

3. Huisvestingskosten 299.500 299.500         1.491.319 294.619         

4. Bureaukosten 219.600 219.600         187.421 184.966         

5. Vergaderkosten 26.000 26.000          32.766 29.494          

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector

a) Subsidies 2.213.800 1.013.800      7.871.072 7.878.021      

b) Ingekochte diensten t.b.v. sectorngekochte diensten t.b.v. sector 1.167.900 1.517.900      3.065.796 3.428.130      

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 406.000 406.000         394.152 451.359         

8. Overige lasten 300.000 500.000         436.854 210.229         

Totaal lasten 5.702.700 5.152.700      22.000.818 14.572.755    

Saldo baten en lasten 1.303.000 1.503.000   -6.755.590 45.441-         

Algemene reserve 01/01 2.364.362- 2.564.632-      4.857.841 5.977.429      

Algemene reserve 31/12 8.968 8.968            -1.897.749 4.857.841      

Bestemmingsreserve NHC 01/01 56.832 56.832 56.832 76.906

Bestemmingsreserve NHC 31/12mingsreserve NHC 31/12 32 32                 56.832 56.832

Bestemmingsreserve Subsidies 01/01 1.013.879 1.013.876 1.013.879 -80.342

Bestemmingsreserve Subsidies 31/12 79 79                 1.013.879 1.013.879

Personeelsbestand

- aantal personen 25 25 25 26

- aantal fte 20,1 20,1 20,2 21,0  
Balans  

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa 1.632.884 2.976.368 Algemene reserve -1.897.749 4.857.841 

Vlottende activa 554.270 777.284 Bestemmingsreserves 

Nederlandse 

Hotelclassificatie 

56.832 56.832 

Liquide middelen 5.759.115 6.175.787 Bestemmingsreserve 

subsidies 

1.013.879 1.013.879 

   Voorzieningen 7.030.795 961.104 

   Vlottende passiva 1.742.512 3.039.783 

      

Totaal 7.946.269 9.929.439 Totaal 7.946.269 9.929.439 

 



 

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) 

 
 

Algemeen 

Het hoofdproductschap is de werkorganisatie van de productschappen voor akkerbouw, 

diervoeder en wijn. Het personeel van de akkerbouwschappen is in dienst van het 

hoofdproductschap. Het hoofdproductschap voert daarnaast een aantal medebewindstaken 

uit. Het schap behartigt sectoroverschrijdende zaken, zoals die door de afdeling Voedsel en 

Voeding en de afdeling Arbeid worden uitgevoerd. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het hoofdproductschap legt geen heffing op. De autonome kosten van het hoofdproductschap 

worden gefinancierd door de drie akkerbouwschappen. Daarnaast ontvangt het schap een 

vergoeding voor de taken die in medebewind worden uitgevoerd. Het pand van de 

akkerbouwschappen is in 2013 verkocht en de overdracht zal in 2014 plaatsvinden. De 

opbrengst bedraagt 3,5 miljoen euro en zal worden aangewend voor de financiering van het 

sociaal plan. Voor het sociaal plan is een voorziening getroffen van in totaal ruim 18 miljoen 

euro. Het eigen vermogen van het schap ultimo 2014 wordt begroot op 27.000 euro.  

   

Overdracht dossiers/taken  

De medebewindorganisatie, waarin de taken die het schap in medebewind uitvoert zijn 

ondergebracht, is in januari 2014 aan het ministerie van EZ overgedragen. De 

arbeidsrechtelijke overdracht heeft voor het merendeel van de medewerkers op 1 augustus  

2014 plaatsgevonden. De daadwerkelijke verhuizing van de 33 medewerkers naar het 

ministerie van EZ was eind juli. 

 

Juridische procedures 

Tegen het schap loopt een zaak over de pensioenaanspraken van een ex-medewerker van het 

Landbouwschap. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen.  

 

Toezichtbevindingen 

Met het schap is afgesproken dat de Toezichtkamer tijdig wordt geïnformeerd over plannen 

tot overdracht van taken, middelen of mensen en de concrete uitwerking daarvan.   

 

 

 



Financiën Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) 

 

begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen -                -                -                

2. Gemeenschappelijk secretariaat 1.282.300      2.424.500      3.827.000      

3. Diensten aan derden 304.300         502.300         616.800         

4. Rente -                -                -                

5. Vergoedingen opgedragen taken 4.684.200      5.565.200      5.899.900      

6. Overige baten 2.500            483.900         276.000         

Totaal baten 6.273.300      8.975.900      10.619.700    

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 3.884.600      5.712.500      7.519.900      

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 54.100          98.300          123.400         

3. Huisvestingskosten 243.500         654.000         446.800         

4. Bureaukosten 345.100         487.100         769.600         

5. Vergaderkosten 8.500            22.500          15.100          

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 32.000          46.500          67.200          

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 158.000         340.300         498.500         

8. Gemeenschappelijk secretariaat 349.100         276.200         304.600         

9. Overige lasten 1.204.600      1.646.500      1.244.900      

Totaal lasten 6.279.500      9.283.900      10.990.000    

Saldo baten en lasten 6.200-           308.000-       370.300-       

Eigen vermogen 01/01 33.200          460.900         831.200         

Eigen vermogen 31/12 27.000          152.900         460.900         

Personeelsbestand

- aantal personen 112 116 144

- aantal fte 105,3 109,6 127,8  
 

Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste 

activa 

3.522.300 67.500 
Algemene reserve 

152.900 460.900 

Vlottende 

activa 

9.594.400 4.669.000 
Bestemmingsreserves  

  

Liquide 

middelen 

16.176.300 17.172.300 
Afbouwvoorziening 

18.728.200 5.063.100 

   Voorziening groot 

onderhoud gebouw 

198.000 230.100 

   Vlottende passiva 10.213.900 16.154.700 

      

Totaal 29.293.000 21.908.800  29.293.000 21.908.800 



 

Productschap Akkerbouw (PA) 

 
 

Algemeen 

De belangrijkste aandachtsgebieden van het schap zijn: markt(ordening), 

structuurversterking, afzetbevordering, landbouwkundig en technologisch onderzoek, 

kwaliteitsbeleid/voedselveiligheid en zaken aangaande de arbeidsmarkt en –omstandigheden.  

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het schap legt in 2014 geen heffing op. Omdat – anders dan aanvankelijk was gepland – een 

aantal activiteiten op verzoek van het ministerie van Economische Zaken in 2014 wordt 

voortgezet is de post personeelskosten in de herziene begroting 2014 verhoogd van ruim een 

0,5 miljoen euro tot 1 miljoen euro. In de begroting zijn subsidies voorzien aan het 

Nederlandse Bakkerij Centrum en aan brancheorganisaties voor een totaal van 2,9 miljoen 

euro. Het eigen vermogen van het schap ultimo 2014 wordt begroot op ca. 4,5 miljoen euro. 

Het schap zal eind 2014 besluiten nemen over de bestemming van deze reserves. Daartoe zal 

dan ook nog een tweede herziene begroting worden opgesteld. Het pand van de 

akkerbouwschappen is in 2013 verkocht. Het aandeel van PA in de opbrengst van 3,5 miljoen 

euro is als een incidentele bate verantwoord in de jaarrekening 2013. Het schap heeft 

besloten om de beleggingen liquide te maken.  

  

De medewerkers die belast zijn met de werkzaamheden van het productschap zijn formeel in 

dienst van HPA. Om die reden heeft het schap in 2013 een financiële bijdrage geleverd van 

6,2 miljoen euro aan de voorziening voor het sociaal plan van het Hoofdproductschap 

Akkerbouw (HPA).  

 

Overdracht dossiers/taken  

Het schap heeft diverse subsidies verleend aan private organisaties in de sector. Daaronder 

vallen ook organisaties die het voornemen hebben de overheid te verzoeken om te worden 

erkend als brancheorganisatie (BO) in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.  

 

Juridische procedures 

Er zijn bezwaarschriften ingediend tegen diverse heffingen inzake teeltaangelegenheden, deze 

hebben een beperkte financiële omvang. Een zaak over de werkingssfeer van het schap is 

onlangs ingetrokken. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen.  

 

Toezichtbevindingen 

De aandacht van PA is gevraagd voor belangstellingsregistratie binnen de sector, alvorens 

overdracht van taken aan een andere organisatie plaatsvindt. Daarbij is het onder meer van 

belang dat wordt gewaarborgd dat alle bedrijfsgenoten, die via de heffing hieraan hebben 

bijgedragen, in ieder geval gedurende een te stellen termijn toegang houden tot de resultaten 

en bestanden van de over te dragen taken. Voorts is met het schap gesproken over de 

waarborgen en voorwaarden waaronder subsidies kunnen worden verleend aan het 

Nederlandse Bakkerij Centrum en andere organisaties in het kader van het besteden van de 

resterende reserves. Daarbij moet het schap ervoor zorg dragen, onder meer in overleg met 

het ministerie van EZ als beoogd vereffenaar, dat de uitvoering en controle, gedurende de 

periode na de opheffing van het schap, goed wordt geregeld. Het schap is verzocht om in 

geval van personen die tevens werkzaamheden verrichten of verantwoordelijkheden hebben 

bij private organisaties waaraan taken en middelen worden overgedragen, maatregelen te 

treffen ter voorkoming van de (schijn van) belangenverstrengeling.  



Financiën Productschap Akkerbouw (PA) 

herziene 

begroting 2014 begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen -               -               2.338.600     1.964.600     

2. Bestemmingsheffingen -               -               7.342.600     7.509.200     

3. Retributies -               -               21.800          24.700          

4. Diensten aan derden 269.200        48.800          64.900          101.300        

5. Rente 114.200        228.300        325.900        772.800        

6. Gemeenschappelijk secretariaat 521.100        386.600        227.600        191.300        

7. Overige baten 5.000            5.000            2.848.800     897.600        

Totaal baten 909.500        668.700        13.170.200    11.461.500    

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 1.033.100      633.300        1.283.600     1.418.900     

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 70.800          55.000          125.500        180.000        

3. Huisvestingskosten 29.900          18.500          53.000          51.400          

4. Bureaukosten 32.400          20.000          80.400          134.000        

5. Vergaderkosten 57.400          40.000          134.800        111.300        

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 2.904.800      285.300        8.591.100     8.094.700     

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 18.200          18.200          19.700          19.600-          

8. Gemeenschappelijk secretariaat 723.200        687.600        1.453.400     2.235.300     

9. Overige lasten 13.000          12.000          6.572.300     133.300        

Totaal lasten 4.882.800      1.769.900      18.313.800    12.339.300    

Saldo baten en lasten 3.973.300-   1.101.200-   5.143.600-   877.800-      

Eigen vermogen 01/01 8.469.000      6.605.600      13.612.600    14.490.400    

Eigen vermogen 31/12 4.495.700      5.504.400      8.469.000     13.612.600    

Personeelsbestand

- aantal personen 9 5 11 14

- aantal fte 9,9 5,5 13 14,4

 
Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste 

activa 

10.865.200 10.865.200 
Algemene reserve 

-2.440.300 965.100 

Vlottende 

activa 

6.220.300 11.246.200 
Herwaarderingsreserve 

1.863.700  

Liquide 

middelen 

1.590.200 1.698.000 
Bestemmingsreserves  

8.414.300 11.665.800 

   Bestemmingsfonds 

dierziektebestrijding 

631.300 981.700 

   Vlottende Passiva 12.206.700 10.196.800 

      

Totaal 18.675.700 23.809.400  18.675.700 23.809.400 



Productschap Diervoeder (PDV) 

 
 

Algemeen 

Het productschap is ingesteld voor de Nederlandse diervoederkolom. De belangrijkste 

activiteiten van het schap betreffen werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en 

productveiligheid, voederwaardering, arbeid, onderzoek, communicatie en 

marktordeningsregelingen.  

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het schap legt in 2014 nog heffing op. Aan heffingsinkomsten wordt in totaal circa 2,3 miljoen 

euro begroot. Deze middelen zijn voornamelijk bestemd om de afbouw van het schap en de 

overdracht van taken te kunnen financieren. Daarnaast worden in 2014 nog enkele reguliere 

activiteiten uitgevoerd. Het schap heeft ruim 3 miljoen euro begroot voor het verlenen van 

opdrachten ten behoeve van de sector of voor het verlenen van subsidies. Daarbovenop zal 

het schap nog voor het eind van 2014 een aanvullend bedrag van 700.000 euro beschikbaar 

stellen voor subsidies of opdrachten. Dragende organisaties zijn in de gelegenheid gesteld om 

ter besteding van deze middelen projecten voor te dragen. Het schap begroot dat er ultimo 

2014 nog 750.000 euro aan reserves resteert. Het schap zal eind 2014 besluiten nemen over 

de bestemming van deze reserves. Daartoe zal dan ook nog een herziene begroting worden 

opgesteld. Het pand van de akkerbouwschappen is in 2013 verkocht. Het aandeel van PDV in 

de opbrengst van 3,5 miljoen euro is als een incidentele bate verantwoord in de jaarrekening 

2013. 

 

De medewerkers die belast zijn met de werkzaamheden van het productschap zijn formeel in 

dienst van HPA. Om die reden heeft het schap in 2013 een financiële bijdrage geleverd van 

1,9 miljoen euro aan de voorziening voor het sociaal plan van het Hoofdproductschap 

Akkerbouw (HPA). 

 

Overdracht dossiers/taken 

Het schap heeft een deel van zijn activiteiten beëindigd. Ook zijn taken en middelen aan 

private partijen overgedragen. Daaronder vallen ook organisaties die het voornemen hebben 

de overheid te verzoeken om te worden erkend als brancheorganisatie (BO) in het kader van 

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

 

Juridische procedures 

Er zijn geen lopende claims of juridische procedures. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen. 

 

Toezichtbevindingen 

In 2013 heeft met het schap overleg plaatsgevonden over de ter goedkeuring voorgelegde 

verordening verbod aflevering gemedicineerd voeder met antibiotica. Volgens de 

Toezichtkamer is de verordening in strijd met Europese richtlijnen. Het schap heeft vervolgens 

overleg gevoerd met de betrokken partijen. Zo lang het overleg niet tot een uitkomst leidt  

wordt de goedkeuring van de verordening verdaagd.    

 

Met het schap is gesproken over de waarborgen en voorwaarden waaronder subsidies kunnen 

worden verleend aan organisaties in het kader van het besteden van de resterende reserves.  

Het schap is daarbij ook gewezen op de noodzaak tot het toepassen van de PBO-toets.  

Voorts is het schap verzocht maatregelen te treffen ter voorkoming van mogelijke (schijn 

van) belangenverstrengeling bij de besluitvorming, ingeval personen binnen het schap tevens 

werkzaamheden verrichten of verantwoordelijkheden hebben bij private organisaties waaraan 

taken en middelen worden overgedragen.



Financiën Productschap Diervoeder (PDV) 

 
herziene 

begroting 

2014

begroting 

2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 1.524.000     1.524.000     891.500        657.400        

2. Bestemmingsheffingen 859.200        859.200        3.679.700     3.090.500     

3. Retributies -               206.400        219.200        

4. Diensten aan derden -               800              

5. Rente 36.400          83.000          100.500        252.900        

6. Gemeenschappelijk secretariaat 200              80.700          43.900          

7. 20.000          -               776.300        700.400        

Totaal baten 2.439.800     2.466.200     5.735.100     4.965.100     

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 174.900        37.400          366.400        449.900        

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 3.300           3.000           11.400          18.000          

3. Huisvestingskosten 14.900          4.800           27.900          42.400          

4. Bureaukosten 13.300          11.000          14.600          48.900          

5. Vergaderkosten 46.000          45.000          57.800          68.600          

6.      3.124.500      3.336.000      4.112.700      3.737.700 

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 14.400          14.400          123.400        26.400-

8. Gemeenschappelijk secretariaat 442.300        404.200        663.100        1.007.000     

9.             5.000           23.500      2.297.500             3.700 

Totaal lasten 3.838.600     3.879.300     7.674.800     5.349.100     

Saldo baten en lasten 1.398.800-  1.413.100- 1.939.700-  384.000-

Eigen vermogen 01/01 2.156.200     1.494.300     4.095.900     4.479.900     

Eigen vermogen 31/12 757.400        81.200          2.156.200     4.095.900     

Personeelsbestand

- aantal personen 2 0 5 5

- aantal fte 1,5 0,2 3,6 4,6

Overige baten (excl. interne 

overboekingen)

Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. 

sector

Overige lasten (excl. interne 

overboekingen)

Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa  3.481.700 Algemene reserve -1.199.400 390.900 

Vlottende 

activa 

4.854.000 4.754.600 
Bestemmingsreserves  

2.233.400 3.080.000 

Liquide 

middelen 

  Bestemmingsfonds 

dierziektebestrijding 

375.000 625.000 

   Herwaarderingsreserve 747.200  

   Vlottende passiva 2.698.300 4.140.000 

      

Totaal 4.854.000 8.236.000  4.854.500 8.236.300 

  

  



Productschap Wijn (PW) 

 
 

Algemeen 

Het productschap is actief op de volgende terreinen: informatie en onderwijs, 

marktonderzoek, verantwoord alcoholgebruik, milieuproblematiek, begeleiden ARBO-

activiteiten en hygiënecode.  

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het schap legt in 2014 voor 1,1 miljoen euro aan heffing op. In de jaarrekening 2013 zijn 

omwille van de inzichtelijkheid onder de Overige lasten de samengestelde bedragen 

opgenomen met betrekking tot de opheffing. De reserve bedraagt ultimo 2013 1,9 miljoen 

euro. Het pand van de akkerbouwschappen is in 2013 verkocht. Het aandeel van PW in de 

opbrengst van 3,5 miljoen euro is als een incidentele bate verantwoord in de jaarrekening 

2013.  

 

De medewerkers die belast zijn met de werkzaamheden van het productschap zijn formeel in 

dienst van HPA. Om die reden heeft het schap in 2013 een financiële bijdrage geleverd van 

2,3 miljoen euro aan de voorziening voor het sociaal plan van het Hoofdproductschap 

Akkerbouw (HPA). 

 

Overdracht dossiers/taken  

In 2014 zijn door de dragende ondernemersorganisaties van het productschap een tweetal 

stichtingen opgericht, te weten de Stichting Wijnfonds en de Stichting Wijnonderwijs. Zij 

zullen de activiteiten van het schap op het gebied van verantwoord alcoholgebruik en 

wijnonderwijs voortzetten en daar ook middelen voor ontvangen.  

 

Juridische procedures 

Het schap heeft in 2014 een beroepszaak afgerond, die betrekking had op de heffingen. Het 

schap is daarbij gedeeltelijk in het gelijk gesteld, waardoor een eerder getroffen reservering 

van 1,2 miljoen euro slechts gedeeltelijk nodig is. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen. 

 

Toezichtbevindingen 

Met het schap is gesproken over de voortgang van de afbouw en overdracht van taken en 

middelen, zoals aan de Stichting Wijnfonds en de Stichting Wijnonderwijs. De Toezichtkamer 

vindt het van belang dat deze taken en middelen ten goede blijven komen aan de 

bedrijfsgenoten die de heffing van het schap hebben opgebracht.  



Financiën Productschap Wijn (PW) 

 

begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 1.159.300      1.016.500      1.159.300      

2. Bestemmingsheffingen -                1.128.800      1.150.800      

3. Diensten aan derden 34.300          35.200          77.900          

4. Gemeenschappelijk secretariaat 54.700          108.200         147.900         

5. Rente 60.000          53.500          116.200         

6. Overige baten -                591.400         41.900          

Totaal baten 1.308.300      2.933.600      2.694.000      

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 244.100         459.400         512.200         

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 12.500          26.100          26.400          

3. Huisvestingskosten 21.000          42.700          47.100          

4. Bureaukosten 35.800          54.700          52.600          

5. Vergaderkosten 30.000          23.800          19.900          

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 823.100         932.300         895.200         

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 19.600          60.300          25.500          

8. Gemeenschappelijk secretariaat 282.700         448.300         663.300         

9. Overige lasten 2.000            2.510.900      36.700          

Totaal lasten 1.470.800      4.558.500      2.278.900      

Saldo baten en lasten 162.500-       1.624.900-   415.100       

Eigen vermogen 01/01 2.144.200      3.536.500      3.121.400      

Eigen vermogen 31/12 1.981.700      1.911.600      3.536.500      

Personeelsbestand

- aantal personen 2 5 6

- aantal fte 1,8 4,7 5,4

 
Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa 1.855.200 1.855.200 Algemene reserve 1.113.500- 163.500- 

Vlottende 

activa 

1.647.100 1.767.200 
Bestemmingsreserves  

2.436.000 3.700.000 

   Herwaarderingsreserve 

pand 

589.100  

   Vlottende passiva 590.700 85.900 

      

Totaal 2.502.300 3.622.400  2.502.300 3.622.400 



Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) 

 
 

Algemeen 

Het productschap is actief op de volgende terreinen: voeding en gezondheid, kwaliteit en 

voedselveiligheid, trade policy en biotechnology, duurzaamheid, marktonderzoek en statistiek 

en arbeid. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het schap legt in 2014 geen heffing meer op en heeft zijn feitelijke activiteiten beëindigd per 

1 januari 2014. De jaarrekening 2013 is opgesteld op liquidatiebasis. In de jaarrekening 2013 

wordt verantwoording afgelegd over de mutaties van de wachtgeldvoorziening die in 2012 is 

getroffen. De reserve van het schap bedraagt ultimo 2013 299.653 euro, terwijl 150.000 euro 

was begroot. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de heffing over 2013 door de 

toegenomen invoer van oliën en vetten meer heeft opgebracht dan begroot. Als gevolg 

daarvan heeft het schap besloten om in 2014 in totaal 150.000 euro te verstrekken aan 

activiteiten die ten goede komen aan de doelen en de doelgroep waarvoor en door wie de 

heffing is opgebracht. Ultimo 2014 wordt een resterend eigen vermogen begroot van ruim 

4.000 euro. 

 

Overdracht dossiers/taken  

Een groot deel van de activiteiten en het grootste deel van het personeelsbestand zijn 

overgedragen aan de nieuw opgerichte Ketenorganisatie MVO. Het schap heeft in 2013 aan 

deze private stichting een bedrag van 253.259 euro verstrekt ter nakoming van de 

overgenomen verplichtingen op grond van het sociaal plan. Daarmee zijn alle rechten en 

verplichtingen ten aanzien van het personeel overgegaan naar de Ketenorganisatie. 

 

Juridische procedures 

Er zijn geen lopende juridische procedures. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen. 

 

Toezichtbevindingen 

Het schap is gewezen op het belang van een onderbouwing van de bepaling van de waarde 

van overgedragen activiteiten en daarbij behorende materiële en immateriële zaken en van 

een voldoende onderbouwing van de genomen besluiten. Het schap heeft daar ook gevolg aan 

gegeven. 



Financiën Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) 

 

herziene 

begroting 2014 begroting 2014 rekening 2013

rekening 

2012

Baten

1. Heffingen -               -               2.830.133    2.574.452   

2. Bestemmingsheffingen -               -               -              -             

3. Diensten aan derden -               -               -              -             

4. Rente -               -               11.415         12.109        

5. Overige baten 2.000            2.000            20.031         14.313        

Totaal baten 2.000            2.000            2.861.579    2.600.874   

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 69.000          69.000          1.262.401    1.378.155   

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 1.000            1.000            66.356         57.260        

3. Huisvestingskosten 5.000            5.000            63.063         153.957      

4. Bureaukosten 5.000            5.000            144.326       141.105      

5. Vergaderkosten 10.000          10.000          14.738         17.760        

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 177.000        31.000          445.621       464.702      

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 10.000          10.000          253.142       105.333      

8. Overige lasten 20.000          20.000          1.172.347    573.001      

Totaal lasten 297.000        151.000        3.421.994    2.891.273   

Saldo baten en lasten 295.000-      149.000-      560.415-     290.399-    

Eigen vermogen 01/01 299.653        299.653        860.069       1.150.468   

Eigen vermogen 31/12 4.653            150.653        299.653       860.069      

Personeelsbestand

- aantal personen 3 3 11 21

- aantal fte 0,5 0,5 9,4 16,6

 
Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa 0 74.766 Algemene reserve 299.653 860.069 

Vlottende 

activa 

1.271.101 1.749.781 
Bestemmingsreserves  

- - 

Liquide 

middelen 

  
Wachtgeldvoorziening 

199.773 282.457 

   Vlottende passiva 771.675 682.021 

      

Totaal 1.271.101 1.824.547  1.271.101 1.824.547 



 Productschap Dranken (PD) 

 
 

Algemeen 

PD verricht werkzaamheden ten behoeve van de volgende sectoren: de producenten van 

ethylalcohol en producenten en importeurs van en de groothandel in bier, gedistilleerde dranken, 

frisdranken, waters en siropen alsmede voor de detailhandel in alcoholhoudende dranken, voor 

zover het zelfstandige slijterijen met maximaal vijf vestigingen betreft.  

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

PD legt in 2014 geen heffingen op. De afbouw van het schap heeft in 2013 en 2014 zijn 

beslag gekregen. De inkomsten en uitgaven van het schap worden ten laste gebracht van de 

met de jaarrekening 2012 getroffen voorzieningen. Dit houdt in dat de inkomsten en uitgaven 

van het schap niet via de rekening van baten en lasten verlopen, maar dat deze worden 

gemuteerd op de op de balans getroffen voorziening. Dientengevolge heeft het schap in de 

begroting 2014 dan ook geen bedragen voor inkomsten en uitgaven opgenomen. Hetzelfde 

geldt voor de rekening van baten en lasten 2013, de bedragen voor de mutaties op 

voorziening op de balans zijn door PD wel opgenomen. Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat de 

voorzieningen ultimo 2013 in totaal afgerond 1,5 miljoen euro bedroegen. Met vier 

medewerkers zijn afvloeiingsregelingen overeengekomen. De kosten daarvoor maken 

onderdeel uit van de getroffen voorzieningen. PD verwacht niet dat ultimo 2014, buiten de 

getroffen voorzieningen, financiële middelen resteren.  

 

Overdracht dossiers/taken  

PD verkent of er gegadigden zijn voor enkele taken van het schap. Dit betreft in ieder geval 

het onderbrengen van de regelgeving op het terrein van statiegeld bij de rijksoverheid. Met 

de overdracht van deze taak en eventuele andere taken wordt niet voorzien in een overgang 

van medewerkers naar de overnemende partijen. 

 

Juridische procedures 

Er zijn geen lopende juridische procedures. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Een punt van aandacht is de afgenomen personele bezetting van het secretariaat van het 

productschap, als uitvloeisel van de afbouw van het schap. Deze heeft onder meer ten 

gevolge dat er een relatief grote behoefte bestaat aan compliance assistence. 

 

Toezichtbevindingen 

Geen bijzonderheden.  

 



Financiën Productschap Dranken (PD) 

 

 
Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa - 9.000 Algemene reserve - - 

Vlottende 

activa 

248.761 388.496 
Bestemmingsreserves  

- - 

Financiële 

activa 

1.366.540 1.850.665 
Vlottende passiva 

143.759 442.237 

   Voorzieningen 1.471.542 1.805.924 

      

Totaal 1.615.301 2.248.161  1.615.301 2.248.161 

 

  

begroting 

2014

begroting 

2013

rekening 2013 

mutatie 

voorziening rekening 2012

Baten

1. Heffingen -               1.015.625     834.992        1.513.610     

2. Bestemmingsheffingen -               -               332.776        412.123        

3. Diensten aan derden -               29.600          16.600          39.006          

4. Rente -               7.500            16.054          26.602          

5. -               58.000          66.272          83.885          

Totaal baten -               1.110.725     1.266.694     2.075.226     

 

 

Lasten  

1. Voorzitter en personeelskosten -               418.400        427.741        822.655        

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten -               36.050          38.107          51.829          

3. Huisvestingskosten -               72.200          73.165          96.010          

4. Bureaukosten -               43.789          66.293          97.107          

5. Vergaderkosten -               65.550          23.951          55.348          

6.

-               

        603.350         592.197         680.833 

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap -               54.340          100.004        78.513          

8. -               822.291        35.128          1.984.774     

Totaal lasten -               2.115.970     1.356.586     3.867.069     

Saldo baten en lasten -               1.005.245-   89.892-        1.791.843-   

Eigen vermogen 01/01 -               1.483.512     89.892-          1.791.843     

Eigen vermogen 31/12 -               478.267        -               -               

Personeelsbestand

- aantal personen 3                  4                  3                  

- aantal fte 3                  4                  3                  

Met de jaarrekening 2012 heeft PD een voorziening voor de afbouw getroffen. Inkomsten en uitgaven 2013 en 2014 worden

ten gunste respectievelijk ten laste van deze voorziening gebracht. Dit heeft tot gevolg dat er geen inkomsten en uitgaven via

de rekening 2013/begroting 2014 verlopen. Omwille van het geven van inzicht in de financiële huishouding van PD zijn in dit

overzicht de begrote inkomsten en uitgaven 2013 opgenomen alsmede de mutaties 2013 op de voorziening.

Overige baten (excl. interne 

overboekingen)

Subsidies/ingekochte diensten 

t.b.v. sector

Overige lasten (excl. interne 

overboekingen)



Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) 

 
 

Algemeen 

Het productschap is ingesteld voor ondernemingen in de pluimvee-, edelpelsdieren- of 

konijnenhouderij, voor ondernemingen die pluimvee, wild en tamme konijnen be- en 

verwerken, voor ondernemingen die eieren be- of verwerken en voor ondernemingen waarin 

de handel in deze dieren en/of producten wordt uitgeoefend. Het productschap houdt zich met 

een groot aantal taken bezig waaronder die op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, 

voedselveiligheid, onderzoek en promotie en voorlichting. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

In 2014 legt PPE nog heffingen op. De begrote heffingsopbrengst bedraagt in 2014 in totaal 

bijna 6 miljoen euro. PPE financiert in 2014 nog activiteiten voor de diverse sectoren. 

Hiervoor wordt een bedrag van circa 8 miljoen euro begroot. Ter vergelijking: in 2012 en 

2013 werd aan activiteiten 13 miljoen euro, respectievelijk 12 miljoen euro besteed. In 2012 

en 2013 heeft PPE ingeteerd op de algemene reserves en bestemmingsreserves. Het schap 

verwacht dat dit ook in 2014 het geval zal zijn. De gezamenlijke reserves dalen van ruim 6,5 

miljoen euro ultimo 2012 naar een verwachte omvang van bijna 2 miljoen euro ultimo 2014. 

Het schap neemt zich voor de resterende reserves in 2014 nog te besteden waardoor ultimo 

2014 nauwelijks reserves zullen resteren. Besluitvorming hierover zal in het najaar van 2014 

plaatsvinden. Het balanstotaal van PPE bedroeg ultimo 2013 ruim 27 miljoen euro. Dit is 

inclusief ruim 10 miljoen euro aan middelen in het kader van het Diergezondheidsfonds 

(DGF). PPE beschikte eind 2013 over een beleggingsportefeuille van afgerond 5,5 miljoen 

euro. Het schap beschikt niet over onroerend goed.  

 

Voor de uitvoering van het sociaal plan heeft PPE een bedrag van bijna 4 miljoen euro 

vrijgemaakt. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening van het Gemeenschappelijk 

Secretariaat PVV/PPE (GSPVE), aangezien de medewerkers van PPE en het Productschap Vee 

en Vlees (PVV) in dienst zijn bij GSPVE. De middelen van PPE voor de voorziening van het 

GSPVE heeft het schap vooral vrijgemaakt door middel van het interen op de algemene 

reserve. Deze daalt van ruim 5 miljoen euro ultimo 2012 naar afgerond 1,5 miljoen euro 

ultimo 2013.  

 

Overdracht dossiers/taken 

Het schap is grotendeels afgebouwd. Een groot aantal taken en medewerkers is overgegaan 

naar de rijksoverheid. Enkele taken, die niet als publiek worden beschouwd zijn inmiddels 

overgedragen aan verschillende private partijen. Het productschap heeft daarbij een 

eenvoudige belangstellingsregistratie uitgevoerd. Over verschillende taken is het schap nog in 

overleg met het ministerie van EZ, teneinde te bezien in hoeverre deze toch nog als publieke 

taak kunnen worden aangemerkt, zodat zij door het ministerie kunnen worden overgenomen. 

Andere taken worden tot het eind van het jaar nog uitgevoerd. Er zijn in de onderliggende 

sectoren door brancheorganisaties verschillende stichtingen opgericht, die taken van het 

schap gaan overnemen. Tot het eind van het jaar verleent het schap nog subsidies aan 

partijen die daarvoor aanvragen kunnen indienen. Doel is de bestaande reserves zo veel 

mogelijk nog te benutten voor activiteiten die ten goede komen aan de doelgroep die de 

middelen via heffingen heeft opgebracht. 

 

Juridische procedures 

Er zijn geen lopende juridische procedures. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen. 

 

 



Toezichtbevindingen 

Het schap is er op gewezen dat bij de besluitvorming over de overdracht van taken, 

instrumenten en middelen naar private organisaties de nodige waarborgen, criteria en 

voorwaarden in acht moeten worden genomen, in lijn met de daartoe geldende regelgeving 

op het gebied van de PBO-toets. Aangezien enkele personen binnen het schap (waaronder de 

secretaris) tevens werkzaamheden verrichten of verantwoordelijkheden hebben bij private 

organisaties in de verschillende sectoren, zijn met het schap afspraken gemaakt ter 

voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling.  

 



Financiën Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) 

 

herziene 

begroting 2014 begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 574.496         639.096        3.234.000      3.325.000      

2. Bestemmingsheffingen 5.389.474      2.884.589      7.992.000      10.162.000    

3. Diensten aan derden -                -               -               -               

4. Rente 235.000         235.000        283.000        491.000        

5. Niet bestede subsidies -                -               431.000        79.000          

6. Overige baten 1.170.200      20.000          296.000        680.000        

Totaal baten 7.369.170      3.778.685      12.236.000    14.737.000    

Lasten

1. Voorzitter 23.000          23.000          80.000          69.000          

2. Gemeenschappelijk secretariaat 347.000         375.000        2.596.000      2.908.000      

3. Vergaderkosten 90.000          90.000          270.000        272.000        

4. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 8.081.034      3.840.000      11.825.000    12.684.000    

5. Ingekochte diensten t.b.v. schap 193.150         170.700        487.000        432.000        

6. Overige lasten -                -               3.902.000      143.000        

Totaal lasten 8.734.184      4.498.700      19.160.000    16.508.000    

Saldo baten en lasten 1.365.014-   720.015-      6.924.000-   1.771.000-   

Eigen vermogen 01/01 13.058.638    12.507.310    19.983.268    21.754.000    

Eigen vermogen 31/12 11.693.626    11.787.296    13.058.638    19.983.268     
 

Personeelsbestand
1
 

- aantal personen 104 107 123 125 

- aantal fte 96,7 98,1 112,8 117,3 

 

Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste 

activa 

5.567.000 7.009.000 
Algemene reserve 

1.484.000 5.292.000 

Vlottende 

activa 

4.225.000 5.365.000 
Bestemmingsreserves:  

  

Liquide 

middelen 

13.377.000 15.023.000 
- markt 

637.000 1.094.000 

   -  gezondheidszorg 106.000 -227.000 

   -  kwaliteit/onderzoek 664.000 466.000 

   - arbeid - 15.000 

   Bestemmingsfondsen:   

   - veeziektenfonds 8.950.000 12.593.000 

   - Mg-fonds 1.218.000 751.000 

   Voorziening toeslag 

pensioenen 

- 92.000 

   Vlottende passiva 10.110.000 7.322.000 

      

Totaal 23.169.000 27.397.000  23.169.000 27.397.000 

 

                                            
1  PPE en PVV hebben een gezamenlijk personeelsbestand. De hier vermelde aantallen betreffen dit 

gezamenlijke personeelsbestand  



Productschap Vee en Vlees (PVV) 

 
 

Algemeen 

Het productschap is ingesteld voor ondernemingen waarin vee wordt gehouden, waarin vee of 

vlees wordt be- of verwerkt, waarin de handel in vee, vlees of daaruit verkregen producten 

wordt uitgeoefend. Het productschap houdt zich met een groot aantal taken bezig waaronder 

die op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, onderzoek en 

promotie en voorlichting. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

In 2014 legt PVV nog heffingen op. De begrote heffingsopbrengst bedraagt in 2014 in totaal 

circa 3,5 miljoen euro. PVV financiert in 2014 nog activiteiten voor de diverse sectoren. 

Hiervoor wordt een bedrag van circa 9 miljoen euro begroot. Ter vergelijking: in 2012 en 

2013 werd aan activiteiten 10 miljoen euro, respectievelijk 11 miljoen euro besteed. In 2012 

en 2013 heeft PVV ingeteerd op de algemene reserves en bestemmingsreserves. Het schap 

verwacht dat dit ook in 2014 het geval zal zijn. De gezamenlijke reserves dalen van ruim 14,5 

miljoen euro ultimo 2012 naar een verwachte omvang van ruim 3 miljoen euro ultimo 2014. 

Het schap neemt zich voor de resterende reserves in 2014 nog te besteden waardoor ultimo 

2014 nauwelijks reserves zullen resteren. Besluitvorming hierover zal in het najaar van 2014 

plaatsvinden. Het balanstotaal bedroeg ultimo 2013 ruim 27 miljoen euro. Dit is inclusief ruim 

10 miljoen euro aan middelen in het kader van het Diergezondheidsfonds (DGF). PVV 

beschikte eind 2013 over een beleggingsportefeuille van 19 miljoen euro. Daarnaast is het 

schap eigenaar van een pand dat voor ruim 400.000 euro op de balans staat. Het pand staat 

te koop, de verwachte opbrengstwaarde is 675.000 euro. 

 

Voor de uitvoering van het sociaal plan heeft PVV een bedrag van bijna 6 miljoen euro 

vrijgemaakt. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening van het Gemeenschappelijk 

Secretariaat PVV/PPE (GSPVE), aangezien de medewerkers van PVV en het Productschap 

Pluimvee en Eieren (PPE) in dienst zijn bij GSPVE. De middelen van PVV voor de voorziening 

van het GSPVE heeft het schap vooral vrijgemaakt door middel van het interen op de 

algemene reserve. Deze daalt van 6 miljoen euro ultimo 2012 naar ruim 1 miljoen euro ultimo 

2013. 

 

Overdracht dossiers/taken 

Het schap is grotendeels afgebouwd. Een groot aantal taken en medewerkers is overgegaan 

naar de rijksoverheid. Enkele taken, die niet als publiek worden beschouwd zijn inmiddels 

overgedragen aan verschillende private partijen. Het productschap heeft daarbij een 

eenvoudige belangstellingsregistratie uitgevoerd. Over verschillende taken is het schap nog in 

overleg met het ministerie van EZ, teneinde te bezien in hoeverre deze toch nog als publieke 

taak kunnen worden aangemerkt, zodat zij door het ministerie kunnen worden overgenomen. 

Andere taken worden tot het eind van het jaar nog uitgevoerd. Er zijn in de onderliggende 

sectoren door brancheorganisaties verschillende rechtspersonen opgericht, die taken van het 

schap gaan overnemen. Tot het eind van het jaar verleent het schap nog subsidies aan 

partijen die daarvoor aanvragen kunnen indienen. Doel is de bestaande reserves zo veel 

mogelijk nog te benutten voor activiteiten die ten goede komen aan de doelgroep die de 

middelen via heffingen heeft opgebracht. 

 

Juridische procedures 

Er zijn bij PVV diverse verzoeken ingediend voor schadevergoeding voor inentingen van 

runderen voor IBR in 1998/1999. Daarbij is nog geen sprake van gerechtelijke procedures 

tegen het schap, maar deze worden niet uitgesloten.  Voorts zijn in 2014 twee zaken 

afgerond. De ene zaak betrof een procedure tegen een opgelegde heffing in de rundersector. 

Deze zaak is door het schap verloren. Hiervoor is in 2012 een reservering getroffen die door 



het schap zal moeten worden aangesproken. In de andere zaak was het schap eiser. In deze 

zaak is de eis van het schap door de rechter afgewezen. 

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen. 

 

Toezichtbevindingen 

Het schap is er op gewezen dat bij de besluitvorming over de overdracht van taken, 

instrumenten en middelen naar private organisaties de nodige waarborgen, criteria en 

voorwaarden in acht moeten worden genomen, in lijn met de daartoe geldende regelgeving 

op het gebied van de PBO-toets. Aangezien enkele personen binnen het schap (waaronder de 

voorzitter en secretaris) tevens werkzaamheden verrichten of verantwoordelijkheden hebben 

bij private organisaties in de verschillende sectoren, zijn met het schap afspraken gemaakt ter 

voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling. 

 

 



Financiën Productschap Vee en Vlees (PVV) 

 

herziene 

begroting 2014 begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 1.083.999      217.543        5.325.000      4.711.000      

2. Bestemmingsheffingen 2.449.718      2.386.130      5.366.000      7.022.000      

3. Retributies 185.000         -               201.000        208.000        

4. Diensten aan derden -                -               -               -               

5. Rente 199.024         209.771        637.000        974.000        

6. Niet bestede subsidies 267.920         -               1.729.000      302.000        

7. Overige baten 732.000         2.500            16.000          36.000          

Totaal baten 4.917.661      2.815.944      13.274.000    13.253.000    

Lasten

1. Voorzitter 87.500          87.500          189.000        182.000        

2. Gemeenschappelijk secretariaat 523.000         590.000        8.734.000      4.022.000      

3. Vergaderkosten 16.250          16.250          182.000        177.000        

4. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 9.206.286      6.796.840      10.987.000    10.130.000    

5. Ingekochte diensten t.b.v. schap 646.708         305.500        908.000        890.000        

6. Overige lasten -                -               417.000        879.000        

Totaal lasten 10.479.744    7.796.090      21.417.000    16.280.000    

Saldo baten en lasten 5.562.083-   4.980.146-   8.143.000-   3.027.000-   

Eigen vermogen 01/01 21.369.161    19.303.072    29.513.000    32.540.000    

Eigen vermogen 31/12 15.807.078    14.322.926    21.369.000    29.513.000     
 

Personeelsbestand
2
 

- aantal personen 104 107 123 125 

- aantal fte 96,7 98,1 112,8 117,3 

 
Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste activa 19.023.000 19.023.000 Algemene reserve 1.266.000 6.041.000 

Vlottende activa 2.228.000 4.828.000 Bestemmingsreserves    

Liquide 

middelen 

13.721.000 11.171.000 

-afzetbevordering 1.512.000 1.406.000 

   -gezondheidszorg 2.247.000 3.231.000 

   -kwaliteit 1.440.000 1.416.000 

   -onderzoek 451.000 389.000 

   -arbeid 154.000 200.000 

      

   Bestemmingsfonds 

veeziektenfonds 

14.298.000 16.832.000 

   Voorziening toeslag 

pensioenen 

 279.000 

   Voorziening rundersector 1.554.000 1.519.000 

   Vlottende passiva 12.049.000 7.988.000 

      

Totaal 34.972.000 39.299.000  34.972.0000 39.299.000 

                                            
2  PVV en PPE hebben een gezamenlijk personeelsbestand. De hier vermelde aantallen betreffen dit 

gezamenlijke personeelsbestand  



 

Productschap Tuinbouw (PT) 

 
 

Algemeen 

Het productschap is ingesteld voor ondernemingen waarin fruit, groenten en siergewassen 

worden geteeld, waarin fruit of groenten worden be- of verwerkt, waarin de handel in fruit, 

groenten of siergewassen wordt uitgeoefend en waarin hovenierswerkzaamheden worden 

verricht. Het productschap houdt zich onder meer bezig met activiteiten op het gebied van 

plantgezondheid, voedselveiligheid, innovatie, promotie en voorlichting, uitvoering EU-

regelgeving, statistieken, duurzaamheid en werkgelegenheid. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

PT legt in 2014 nog heffingen op in een beperkt aantal sectoren. Het schap heeft de afgelopen 

jaren lagere heffingen opgelegd en daarmee zijn de heffingsopbrengsten navenant 

verminderd. Bedroegen de heffingen in 2012 nog circa 36 miljoen euro, voor 2014 wordt een 

heffingsopbrengst begroot van bijna 3 miljoen euro. De totale baten van PT dalen zodoende 

van een realisatie van bijna 50 miljoen euro in 2012 naar een begrote totale opbrengst van 

bijna 9 miljoen euro in 2014. De totale lasten van PT dalen in deze periode van afgerond 74 

miljoen euro in 2012 naar een totaal aan begrote lasten van afgerond 35 miljoen euro voor 

2014. Per saldo teert PT daarmee fors in op de reserves. Deze dalen van 54 miljoen euro 

ultimo 2012 naar een geprognosticeerde omvang ultimo 2014 van 0 euro. Voor de afbouw 

van het schap is een voorziening getroffen voor in totaal circa 13 miljoen euro (stand ultimo 

2013). Verder heeft PT een voorziening getroffen van bijna 6 miljoen euro ter dekking van 

alle mogelijke voorziene en onvoorziene risico’s die de afbouw met zich meebrengt (stand 

ultimo 2013). Deze voorziening wordt ook gebruikt ter afdekking van eventuele lopende 

claims.  

 

Gezien de situatie op de onroerend goed markt heeft het schap het in bezit zijnde onroerend 

goed geherwaardeerd. Dit heeft geleid tot een afwaardering van het gebouw in 2013 van 1,5 

miljoen euro. In de jaarrekening 2013 is als boekwaarde van het pand ultimo 2013 een 

bedrag van afgerond 2,5 miljoen euro opgenomen. 

 

Overdracht dossiers/taken 

Het schap is flink afgebouwd. De meeste taken, die niet als publiek worden beschouwd zijn 

inmiddels overgedragen aan een groot aantal partijen, nadat daarvoor een 

belangstellingsregistratie was gehouden. De daarvoor benodigde besluitvorming is afgerond 

en de benodigde overeenkomsten zijn met de diverse partijen gesloten. Onderdeel van de 

belangstellingsregistratie maakte ook uit dat personeel waar mogelijk met de taken mee gaat 

naar de overnemende partijen. Tot het eind van het jaar verleent het schap nog subsidies aan 

partijen die daarvoor aanvragen kunnen indien. Doel is de bestaande reserves zo veel 

mogelijk nog te benutten voor activiteiten die ten goede komen aan de doelgroep die de 

middelen via heffingen heeft opgebracht. 

 

Juridische procedures 

Er zijn diverse lopende bezwaarzaken tegen opgelegde heffingen. Daarnaast zijn er nog 

procedures aanhangig over heffingen die door de failliete veiling SBC voor PT zijn geïnd 

waarvoor het schap middelen heeft gereserveerd.  

 

Bijzondere aandachtspunten 

Met het schap zijn afspraken gemaakt ter voorkoming van (de schijn van) 

belangenverstrengeling indien personen binnen het schap tevens werkzaamheden verrichten 

of verantwoordelijkheden hebben bij private organisaties.  

 

 

 



Toezichtbevindingen 

Mede gelet op de omvang van de baten en lasten van dit schap en de het grote aantal 

onderwerpen waarbij het schap betrokken is vindt via gesprekken met het schap periodiek 

afstemming plaats over de voortgang van de afbouw en overdracht van taken en middelen. 

Daarbij wordt onder meer bezien of de uitvoering overeenkomstig de voornemens verloopt en 

aan de voorwaarden zoals de PBO-toets voldoet.  
 



Financiën Productschap Tuinbouw (PT) 

 

begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen -                  781.000           5.162.000        

2. Bestemmingsheffingen 2.825.000        11.240.000      30.878.000      

3. Diensten aan derden 257.000           583.000           2.142.000        

4. Rente 450.000           837.000           4.814.000        

5. Vergoeding opgedragen taken 5.119.000        6.676.000        2.078.000        

6. Niet bestede subsidies -                  6.957.000        4.514.000        

7. Overige baten -                  670.000           13.000-            

Totaal baten 8.651.000        27.744.000      49.575.000      

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 6.213.000        15.227.000      13.391.000      

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 85.000            123.000           174.000           

3. Huisvestingskosten 1.256.000        2.507.000        2.865.000        

4. Bureaukosten 1.061.000        999.000           1.678.000        

5. Vergaderkosten 72.000            66.000            91.000            

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector 25.608.000      29.858.000      54.944.000      

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 839.000           916.000           1.105.000        

8. Overige lasten -                  -                  42.000-            

Totaal lasten 35.134.000      49.696.000      74.206.000      

Saldo baten en lasten 26.483.000-   21.952.000-   24.631.000-   

Eigen vermogen 01/01 26.483.000      53.943.000      78.574.000      

Eigen vermogen 31/12 -                  32.389.000      53.943.000      

Personeelsbestand

- aantal personen 69 90 99

- aantal fte 64,4 82 91  
Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste 

activa 

14.551.000 14.663.000 
Algemene reserve 

3.410.000 813.000 

Vlottende 

activa 

11.557.000 21.913.000 
Bestemmingsreserves  

24.168.000 47.018.000 

Liquide 

middelen 

49.448.000 57.831.000 
Bestemmingsfondsen 

4. 811.000 6.112.000 

   Voorzieningen 6.008.000 716.000 

   Reorganisatievoorziening 13.241.000 4.580.000 

   Vlottende passiva 21.364.000 31.446.000 

   Langlopende schulden 2.553.000 3.722.000 

      

Totaal 75.556.000 94.407.000  75.556.000 94.407.000 

 

  



Productschap Zuivel (PZ) 

 
 

Algemeen 

Het productschap is ingesteld voor ondernemers in de zuivelsector en voert een aantal 

activiteiten uit op het gebied van markt en informatie, voedselveiligheid, innovatie en 

onderzoek en medebewind. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het schap legt in 2014 nog een heffing op. De inkomsten daarvan worden begroot op 2,4 

miljoen euro en zullen worden aangewend voor de afbouw van het schap. Het schap heeft in 

totaal een voorziening van 7,5 miljoen euro getroffen voor alle doorlopende verplichtingen, 

met name voor de kosten voor het sociaal plan en voor de opheffing van het pensioenfonds 

van de schappen. Daarvan maakt onderdeel uit een in 2013 gevormde voorziening van ruim 2 

miljoen euro ten behoeve van de afspraken die met een aantal medewerkers zijn gemaakt op 

basis van het sociaal plan. Aanvullend daarop is in 2014 nog een voorziening van 4 miljoen 

euro getroffen. Het schap verwacht dat deze post eind 2014 teruggebracht kan worden naar 5 

miljoen euro. Het schap heeft geen onroerend goed in eigendom.  

 

Overdracht dossiers/taken 

In 2014 houdt het schap zich nog steeds bezig met allerlei reguliere activiteiten, zoals de 

financiering van taken en activiteiten. Daarnaast is het schap bezig met het afbouwen van het 

schap. Daarbij loopt het schap er tegenaan dat het voor de afbouw van taken en activiteiten 

deels afhankelijk is van de medewerking van andere partijen, waardoor het niet altijd op het 

gewenste moment stappen in dat kader kan ondernemen. De medebewindstaken, inclusief de 

daaraan verbonden medewerkers, zijn inmiddels overgegaan naar de rijksoverheid. In de 

gevolgen daarvan heeft het schap financieel voorzien. Voor een overdracht van het resterende 

saldo naar opvolgende partijen heeft het schap afgerond 32,5 miljoen euro begroot. 

 

De overname van de taken die het schap samen met het Productschap Vee en Vlees heeft 

rond het fonds Dierziektebestrijding runderen is nog gaande. In tegenstelling tot de 

voorgaande jaren zullen partijen binnen de sector over de voortgang en de daarbij behorende 

verplichting overeenstemming moeten bereiken met de rijksoverheid via een nieuw 

convenant. Hierin is geen rol meer weggelegd voor het schap. 

 

Voor de overdracht van de overige taken die niet als publiek zijn bestempeld, is door LTO 

Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZ) de Brancheorganisatie ZuivelNL 

opgericht. Het is de bedoeling dat deze organisatie een groot deel van de betreffende taken 

zal voortzetten. Het schap heeft op de website het voornemen aangekondigd om de 

desbetreffende mensen en middelen aan ZuivelNL over te dragen. De daartoe strekkende 

concept overeenkomst is eveneens op de website opgenomen. Partijen zijn uitgenodigd om 

hun reactie kenbaar te maken. Eind oktober wil het bestuur van het schap een besluit nemen 

over deze overdracht. Door ZuivelNL is bij de overheid een verzoek ingediend tot erkenning 

als producentenorganisatie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

 

Juridische procedures 

Er loopt een procedure die te maken heeft met de regeling boerderijmelk. Voor deze zaak 

heeft het schap middelen gereserveerd.  

 

Bijzondere aandachtspunten 

De overdracht van taken, middelen en mensen naar ZuivelNL dient nog afgerond te worden. 

Het schap heeft in dat kader al een concept overdrachtsovereenkomst opgemaakt waarin de 

voorwaarden van de overdracht zijn geregeld en heeft dit concept overgelegd. Het schap 

dient nog een aantal zaken te regelen. Daaronder valt mede het treffen van waarborgen ter 

voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling, ten aanzien van personen die zowel 



werkzaamheden verrichten of bestuurlijke verantwoordelijkheden hebben bij het schap als bij 

ZuivelNL. Op de overgang van het personeel is de Wet Overgang van Onderneming van 

toepassing.  

 

Toezichtbevindingen 

Het schap is gewezen op de noodzaak om concepten van (financiële) stukken en overige 

stukken betreffende overdracht van taken/middelen, met name ook waar het ZuivelNL 

betreft, in een vroegtijdig stadium aan de toezichthouder over te leggen. Voorts is het schap 

gewezen op het belang van de onderbouwing van de bepaling van de waarde van over te 

dragen bezittingen zoals websites en van voldoende onderbouwing van de genomen en te 

nemen besluiten.  



Financiën Productschap Zuivel (PZ) 

 

begroting 2014 rekening 2013

rekening 

2012
Baten

1. Heffingen 2.392              4.996             4.720         

2. Bestemmingsheffingen -                  6.392             8.387         
3. Diensten aan derden -                  182               199            

4. Rente 450                 412               909            
5. Vergoeding medebewind 4.104              4.248             4.391         

6. Overige baten 1.500              1.268             62              

Totaal baten 8.446              17.498           18.668        

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 4.470              5.110             4.952         

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 65                   69                 93              
3. Huisvestingskosten 543                 577               609            

4. Bureaukosten 530                 541               654            
5. Vergaderkosten 50                   50                 60              

6. Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. sector -             
subsidies 12.800            11.925           7.608         

ingekochte diensten t.b.v. sector 1.000              998               931            

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 610                 387               756            
8. Overige lasten 41.905            5.646             3.635         

Totaal lasten 61.973            25.303           19.298        

Saldo baten en lasten 53.527-           7.805-           630-           

Eigen vermogen 01/01 53.527            62.560           63.189        
Eigen vermogen 31/12 -                  54.755           62.560        

Personeelsbestand

- aantal personen 55 56 61

- aantal fte 51,0 51,3 58,1

 

Balans   

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste 

activa 

18.441 151.600 
Algemene reserve 

7.731.889 8.445.482 

Vlottende 

activa 

37.762.477 52.951.150 
Bestemmingsreserves  

  

Liquide 

middelen 

29.989.188 18.847.950 - Fonds promotie 

boerderijzuivel 

35.652 22.737 

   - Gezondheidszorg 

runderen 

4.981.114 7.651.572 

   - Melkveehouderij 6.101.867 7.085.622 

   Bestemmingsfonds 

dierziektebestrijding 

 

35.904.587 

 

39.354.589 

   Afbouwvoorziening 2.168.190 - 

   Vlottende passiva 10.846.807 9.390.698 

      

Totaal 67.770.106 71.950.700  67.770.106 71.950.700 

 

 



Productschap Vis (VIS) 

 
 

Algemeen 

 

Activiteiten 

Het schap verricht(te) activiteiten ten behoeve van de visketen. Zoals het uitvoeren van taken 

op het terrein van arbeid, ondersteuning en onderwijs in de sector, het bijeenbrengen en 

verstrekken van statistische en andere informatie en de collectieve promotie van vis en 

visproducten. 

 

Voortgang afbouw/opheffing 

Financiën 

Het schap legt in 2014 nog heffing op in een enkele sector. Aan heffingsinkomsten wordt in 

2014 145.000 euro begroot. Met onder meer hogere heffingen in 2013 en lagere uitgaven 

voor activiteiten heeft het schap circa 5,7 miljoen euro vrijgemaakt voor het bekostigen van 

de afbouw van het schap. Een onderdeel van de afbouw van het schap betrof de verkoop van 

het Mosselkantoor te Yerseke aan de Producentenorganisatie van de Nederlandse 

Mosselcultuur (één van de dragende organisaties van het schap). Het Mosselkantoor is aan 

deze organisatie in april 2014 verkocht voor ruim 600.000 euro. Uit de jaarrekening 2013 

komt naar voren dat het productschap niet beschikt over andere vaste activa. Voorts blijkt uit 

de jaarrekening 2013 dat het exploitatiesaldo bijna 1 miljoen euro positief is. Oorspronkelijk 

was een exploitatietekort begroot van bijna 2 miljoen euro. Het verschil is met name gelegen 

in de hogere heffingsopbrengsten en de lagere uitgaven aan activiteiten ten behoeve van de 

sector. Volgens de begroting zal deze 1 miljoen euro ultimo 2014 resteren. Het schap 

onderzoekt mogelijkheden om er voor te zorgen dat dit bedrag, met inachtneming van de 

getroffen voorzieningen, wordt verminderd. Indien dat het geval is zal er in het najaar de 

begroting 2014 voor de tweede maal worden herzien. 

 

Overdracht dossiers/taken 

Zoals hierboven al vermeld, betrof een belangrijk onderdeel van de overdracht van taken en 

activiteiten van het schap de verkoop van het Mosselkantoor. Daarnaast zijn in 2014 

medebewindstaken en daarbij betrokken medewerkers van het schap overgegaan naar de 

rijksoverheid. Verder zijn taken en enkele medewerkers van het productschap overgegaan 

naar het Nederlands Visbureau. 

 

Juridische procedures 

Er lopen nog diverse zaken tegen het schap voor het opleggen van heffingen over 

verschillende jaren. Het financiële belang in deze zaken bedraagt circa 650.000 euro.  

 

Bijzondere aandachtspunten 

Geen. 

 

Toezichtbevindingen 

Bijzonder aandachtspunt is de verkoop van het Mosselkantoor geweest en de voorwaarden, 

criteria en waarborgen die het schap daarbij in acht heeft genomen.



Financiën Productschap Vis (VIS) 

 

herziene 

begroting 2014 begroting 2014 rekening 2013 rekening 2012

Baten

1. Heffingen 145.000           631.700           5.383.296        3.164.804        

2. Bestemmingsheffingen -                  -                  660.750           2.253.640        

3. Retributies 33.000            33.000            315.542           330.437           

4. Diensten aan derden 266.900           266.900           702.967           777.784           

5. Rente 120.000           120.000           96.734            176.771           

6. Gemeenschappelijk secretariaat -                  -                  -                  -                  

7. 25.000            618.000           3.448.528        3.283.038        

Totaal baten 589.900           1.669.600        10.607.817      9.986.474        

Lasten

1. Voorzitter en personeelskosten 1.535.000        1.535.000        5.029.358        9.231.793        

2. Reis-, verblijf- en representatiekosten 60.500            60.500            85.038            114.641           

3. Huisvestingskosten 170.000           170.000           375.780           384.208           

4. Bureaukosten 234.000           234.000           385.701           564.316           

5. Vergaderkosten 45.000            45.000            87.600            130.692           

6.         1.801.220         1.827.033         1.793.573         4.279.288 

7. Ingekochte diensten t.b.v. schap 234.000           234.000           476.604           507.451           

8. Gemeenschappelijk secretariaat -                  -                  -                  

9.              73.000              73.000         1.418.786         1.849.908 

Totaal lasten 4.152.720        4.178.533        9.652.440        17.062.297      

Saldo baten en lasten 3.562.820-     2.508.933-     955.377         7.075.823-     

Eigen vermogen 01/01 5.718.617        2.824.224        4.763.242        11.839.064      

Eigen vermogen 31/12 2.155.797        315.291           5.718.616        4.763.242        

Personeelsbestand

- aantal personen 27                   27                   42                   63                   

- aantal fte 24                   24                   37                   55                   

Overige baten (excl. interne 

overboekingen)

Subsidies/ingekochte diensten t.b.v. 

sector

Overige lasten (excl. interne 

overboekingen)

 

 

 

Balans 

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012 

Vaste 

activa 

628.000 46.603 
Algemene reserve 

1.957.050 -1.742.433 

Vlottende 

activa 

2.703.941 2.316.312 
Bestemmingsreserves  

3.761.567 6.505.674 

Financiële 

activa 

11.397.383 10.722.146 Vlottende passiva 3.276.739 3.741.821 

   Voorzieningen 5.733.969 4.580.000 

      

Totaal 14.729.324 13.085.062  14.729.324 13.085.062 

 

 

 


