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Geachte heer Jongerius,
In de vergadering van het PVV bestuur van 2 juli 2009 staat de ontwerp-verordening
bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010 op de agenda. Middels deze brief
informeren wij uw Bestuur nader over dit onderwerp.
Vanuit de PVV Adviescommissie Schapen- en Geiten heeft een werkgroep zich beraden over de heffing
voor het Diergezondheidsfonds voor de volgende convenantsperiode (2010-2014). Een vertegenwoordiger
van het Platform KSG heeft aan deze werkgroep deelgenomen. Er was een systematische aanpak
afgesproken, maar daar is van afgeweken. De rapportage bevat hierdoor onvoldoende informatie om tot
een afgewogen oordeel te kunnen komen. Diverse gegevens zoals schattingen van de te verwachten
inningskosten zijn uit de rapportage weggelaten.
Toen er een gesloten front van alle partijen, behalve het Platform KSG, was ontstaan werd onze inbreng
aan de kant geschoven en slechts weergeven in de eindrapportage als “Deze conclusie wordt door de
gehele werkgroep gedeeld, behalve het PKSG.”
Door deze handelswijze heeft het PVV onvoldoende invulling gegeven aan de aanwijzing van het
ministerie van LNV dat de inspraak van de hobbydierhouders in de onderhandelingen over de
financieringsafspraken geborgd moet worden. (Brief VD 09.222/HM, 2 februari 2009)
Het Platform KSG is de grootste organisatie van schapen en geitenhouders in Nederland. Alle 5
geitenrasverenigingen, 15 schapenrasverenigingen en de Nederlandse Belangenvereniging van
Hobbydierhouders zijn aangesloten bij het Platform. Bij elkaar ongeveer 5.300 houders. Daarnaast heeft
het Platform een natuurlijke achterban van zo'n 40.000 ongeorganiseerde houders van schapen en geiten.
Het is onaanvaardbaar dat de inbreng van het Platform wordt gemarginaliseerd door een historisch
bepaalde machtsverdeling binnen het PVV, die niet meer representatief is voor de huidige situatie in de
schapen- en geitensector.
Men heeft steeds gesteld dat een convenant voordelen voor de sector heeft omdat het PVV efficiënter zou
werken. Dit geldt alleen als binnen bestaande PVV structuren wordt gewerkt: het opstellen van een
heffingsverordening voor ondernemingen die onder het instellingsbesluit vallen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van bestaande heffingskanalen via de slachterijen en de exporteurs. Zodra het PVV hiervan
afwijkt, is er geen sprake meer van efficiency.
Over een periode van 5 jaar (2010-2014) moet ongeveer 6 miljoen euro voor het DGF worden geïnd. Om
de inningskosten zo laag mogelijk te houden zou aangesloten moeten worden bij de reeds bestaande PVV
heffing bij de slachterijen en exporteurs. De ontwerp-verordening gaat echter uit van een heffing bij de
houders. Hierdoor worden onnodig 2 miljoen euro aan extra administratieve kosten gemaakt. Deze kosten
komen ook bij de houders te liggen.

Een korte toelichting (die in de rapportage van de adviescommissie ontbreekt):
Heffing bij de export en de slacht
Bij elkaar zijn er ongeveer 250 heffingsadressen. De totale inningskosten worden geschat op een bedrag
van 75.000 euro over een periode van 5 jaar.
Heffing bij de houders (UBN's met meer dan 10 schapen of 31 geiten)
Bij elkaar zijn er ongeveer 18.000 heffingsadressen. De totale inningskosten worden geschat op een
bedrag van 2 tot 2,25 miljoen euro over een periode van 5 jaar. Het is vooral de grote groep kleinschalige
houders boven de heffingsgrens die voor deze inningskosten opdraait.
Het Platform beschouwt het als een bestuurlijke wanprestatie als wordt besloten om 2 miljoen euro te
verspillen aan een dure heffingssystematiek, terwijl er een vele malen goedkoper alternatief voorhanden
is.
Daarnaast wijzen wij op de juridische risico's die verbonden zijn aan het opleggen van een heffing aan
houders, die voor het overgrote deel geen ondernemer zijn. Diverse juristen zijn van mening dat de
reikwijdte van een autonome PVV verordening beperkt is tot de ondernemingen die onder het
instellingsbesluit van het Productschap vallen.
Naar aanleiding van de heffing voor de tweede convenantsperiode (2005-2009) loopt nog een aantal
rechtszaken waarin de heffingsbevoegdheid van het PVV betwist wordt.
Wij verzoeken het Bestuur het systeem van heffen voor het DGF-fonds 2010-2014 te baseren op de meer
efficiënte heffingmethode bij export en slacht. Graag attenderen we u er op dat ook bij andere
diersectoren een soortgelijk heffingsmethode gebruik is.
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben en zien met belangstelling uw besluit
tegemoet.
Tot slot, indien u besluit tot een heffingsmethodiek conform de huidige ontwerp-verordening, dan zien wij
ons genoodzaakt om ons nader te beraden.
Met vriendelijke groeten,
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