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Onder referte aan mijn nota van 14 februari 1992, kenmerk
J.92.2142, treft U bijgaand ter vertrouwelllke kennisneming een
exemplaar aan van de steuninventaris landbouw & visserij 1992
zoals deze eind juli jl. naar de Europese Commissie is gezonden.
Zoals bekend betreft de steuninventaris een opgave van alle maatregelen die met overheidsmiddelen worden gefinancierd. Onder
"overheidsmiddelen" vallen ook de middelen die door middel van
een verplichte heffing van de produkt- of bedrijfschappen worden
bij eengebracht.
De steuninventaris landbouw 6e visserij 1992 bevat:
- een samenvattend financieel overzicht per rubriek; vermeld
zijn: het nummer van de maatregel, de aard van de maatregel (a
= subsidie; c - steun gefinancierd door een verplichte, zogenaamde parafiscale, heffing, d = rentesubsidie, div - subsidie
en parafiscale heffing), het bevoegd orgaan, de naam of
omschrijving van de maatregel, alsmede de uitgaven over de
jaren 1983-1992;
- een inhoudsopgave;
- een overzicht van inmiddels vervallen steunmaatregelen;
- alle zogenaamde fiches van de maatregelen.
Volledigheidhalve zij vermeld dat de informatie omtrent de
rubrieken 30-00, 32-00 en 34-00, alsmede enkele maatregelen van
het Landbouwschap in de vorm van een supplement zullen worden
nagezonden aangezien de terzake benodigde gegevens niet tijdig
beschikbaar waren.
Ingevolge het EEG-Verdrag is Nederland verplicht jaarlijks opgave
te doen van alle steunmaatregelen en van de uitgaven terzake. Dit
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impliceert dat de onderhavige inventaris in het vervolg jaarlijks
ten behoeve van de Europese Commissie zal moeten worden opgesteld.
Voor de goede orde zij erop gewezen dat, los van de jaarlijkse
bijwerking van de steuninventaris, alle nieuwe (of wijzigigen van
bestaande) steunmaatregelen voorafgaand aan inwerkingtreding aan
de Europese Commissie ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd. Dit betekent dat tussentijdse melding aan de Commissie is
vereist. Melding vindt plaats door de sector Europees recht en
structuur van mijn directie. Alle steunmaatregelen die zijn uitgevoerd zonder voorafgaande goedkeuring zijn onrechtmatig en de
Europese Commissie kan terzake terugvordering eisen. Voor nadere
informatie terzake kunt U contact opnemen met de vorengenoemde
sector.
Tot slot dank ik een ieder voor de inzet en medewerking bij het
totstandbrengen van de inventaris 1992.

mr W.R.J. van den Hende
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NL/XXX/11-00/011/A

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling Stichting Landelijke Mestbank

4.

Juridische basis:
Bijdrageregeling Stichting Landelijke Mestbank (Stcrt. 1989,
253)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/11-00/011/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
De Stichting Landelijke Mestbank is krachtens de Meststoffenwet
belast met het bevorderen van een doelmatige afvoer van
mestoverschotten. Op verzoek en onder bepaalde voorwaarden kan
de minister van LNV een jaarlijkse bijdrage in de
apparaatskosten verlenen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Het verzoek om een bijdrage dient door de Stichting voor 15
november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop het
verzoek om een bijdrage betrekking heeft bij de minister te
worden ingediend.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van:
- de begroting incl. toelichting;
- een rapportage van de vermoedelijke uitgaven en ontvangsten
van het lopende boekjaar;
- een overzicht van de uitgaven en ontvangsten van het jaar
voorafgaand aan het lopende boekjaar;
- een raming van de uitgaven en ontvangsten voor de komende
twee jaar.

10. Wijze van steunverlening:
Jaarlijkse bijdrage.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening, een
verklaring van getrouwheid (als bedoeld in de Wet op de
Registeraccountants (Stb. 1962, 268)) en een rapportage van de
registeraccountant omtrent de naleving door de Stichting van de
voorschriften en voorwaarden die aan de bijdrage verbonden
zijn.
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De
a)
b)
c)

jaarrekening dient in ieder geval te omvatten:
een jaarbalans per eind van het boekjaar;
een exploitatierekening over het boekjaar;
een toelichting op de balans- en exploitatierekening.

Uit de exploitatierekening dient in ieder geval afzonderlijk te
blijken:
a) de bestuurskosten;
b) de reis- en verblijfkosten;
c) de representatiekosten;
d) het totaalbedrag aan salarissen;
e) de baten en lasten per afzonderlijke regeling c.q. project.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
De minister kan op aanvraag van de Stichting voorschotten
verlenen op basis van de liquiditeitsbehoefte. Na vaststelling
van de definitieve bijdrage dient de Stichting het in het
boekjaar te veel ontvangen voorschot te restitueren. Indien de
werkelijke uitgaven of ontvangsten naar verwachting lager
zullen zijn dan de bedragen, genoemd in de begroting, dient de
Stichting dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de
minister. Het eventuele verschil in bevoorschotting dient in
overleg met de minister teruggestort te worden.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Er vindt geen samenloop / cumulatie met andere steunmaatregelen
plaats.
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren

Onbepaald.

15. Kosten: (x f. 1.000,-)
jaar
begrote ui tgaven
1987
7.000
1988
5.000
1989
5.500
1990
5.500
1991
6.500
1992
8.000

reële uitgaven
3.933
3.288
4.402
4.705
5.500

Wijze van financiering van de steun:
De financiering geschiedt volledig uit de inkomsten
overschotheffing.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Niet van toepassing.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
1, nl. de Stichting Landelijke Mestbank.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
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1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Landelijke Mestbank

3.

Titel van de steunregeling:
Reglement Mestbank inzake vangnetfunctie en kwaliteitspremiëringssysteem

4.

Juridische basis:
Reglement mestbank inzake vangnetfunctie en kwaliteitspremiëringssysteem (Stcrt. 1990, 129)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
fiche NL/XXX/11-00/011/00
goedgekeurd: 13-02-1990 (SG(90)D/02039)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Landelijke Mestbank

8.

Doel van de steunregeling:
Bevorderen van een doelmatige afvoer van mestoverschotten door middel
van kwaliteitsverbetering en bevordering van de distributie en verwerking van mest met een hoge kwaliteit. Tevens een functie als
vangnet voor mest die op een bepaald moment niet via de gebruikelijke
kanalen kan worden afgezet.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De mestbank betaalt een kwaliteitspremie voor mest die door haar
bemiddeling wordt vervoerd en afgezet. De hoogte van deze premie
varieert naar kwaliteitsklasse. In de loop der tijd vervalt steeds de
onderste klasse hetgeen de stijging van de kwaliteit van de mest
bevordert.

10. Wijze van steunverlening:
Premie per m3 mest, afhankelijk van mestsoort, mestkwaliteit en
transportafstand.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De hoogte van de kwaliteitspremie is afhankelijk van de kwaliteit van
de mest (gebaseerd op mestsoort en droge stof- gehalte). De hoogte
van de premies worden vastgesteld door de Mestbank en moeten worden
goedgekeurd door de minister.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Wanneer blijkt dat inzake de mestlevering niet is voldaan aan de
verplichtingen ingevolge de wet, dan wel anderszins in strijd is
gehandeld met de van toepassing zijnde voorschriften, vervalt het
recht op kwaliteitspremie. Eventueel reeds uitgekeerde premiegelden
worden door de mestbank teruggevorderd.
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13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Niet van toepassing.
14. Looptijd:
1.

Aantal jaren: 1987 t/m 31-12-1994.

15. Kosten: (x f. 1.000,-)
jaar

begrote uitgaven

reële uitgaven

1987
975
975
1988
4.000
3.225
1989
8.140
8.140
1990
12.500
9.500
1991
15.000
12.500
1992
17.500
Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van de Stichting Landelijke Mestbank,
afkomstig uit de overschotheffing die wordt opgelegd bij de
mestproducenten die bijdragen aan het mestoverschot.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Alleen veehouders met een mestoverschot op bedrijfsniveau.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Meer dan 1.000
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
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1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking

4.

Juridische basis:
Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking (Stcrt. 1988,
88, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1991, 92)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
fiche NL/XXX/11-00/012/00
goedgekeurd op 17-07-1989 (SG(89)D/9665). Wijziging goedgekeurd
op 19-12-1990; beschikking 91/C 82/03 (PbEG 1991, C 82)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in samenwerking met Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.

8.

Doel van de steunregeling:
Oplossing van de mestproblematiek door te stimuleren dat zoveel
mogelijk methoden van de be- en verwerking van mest in de
praktijk worden uitgetest.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De regeling is opgedeeld in investeringskosten van:
a) verwerkinginstallaties voor pluimveemest;
b) beproevingsinstallaties;
c) proeffabrieken;
d) voorzuiveringsinstallaties.
De projecten moeten van belang zijn voor de ontwikkeling van de
(met name industriële) mestverwerking in Nederland.
Tevens kan een bijdrage in de investeringskosten voor grootschalige opslag- en daarbij behorende overslagfaciliteiten van
pluimveemest worden verleend.

10. Wijze van steunverlening:
Een bijdrage die in 3 termijnen uitgekeerd wordt. 50% nadat 40%
van de investeringskosten zijn uitgegeven; 80% nadat 80% van de
kosten zijn uitgegeven; het resterende deel indien de totale
investeringskosten zijn uitgegeven.
In afwijking hiervan kan een bijdrage voor proeffabrieken met
een verwerkingscapaciteit van meer dan 100.000 ton per jaar op
aanvraag worden uitgekeerd in ten hoogste zeven termijnen, met
dien verstande dat:
- bij de voorlaatste termijn tot 80% van de bijdrage zal worden
uitgekeerd, indien 80% van de geraamde investeringskosten is
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uitgegeven;
- het resterende deel van de bijdrage zal worden uitgekeerd bij
de definitieve vaststelling van de hoogte van de bijdrage.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Verwerkinginstallaties voor pluimveemest: een bijdrage van 30%
van de totale investeringskosten met een maximum van f1. 3
miljoen.
Beproevingsinstallaties: een bijdrage van 35% van de totale
investeringskosten met een maximum van fl. 0,5 miljoen.
Proeffabrieken: een bijdrage van 35% van de totale
investeringskosten met een maximum van f1. 35 miljoen voor een
proeffabriek met een verwerkingscapaciteit van meer dan 100.000
ton per jaar en een maximum van fl. 5 miljoen voor een
proeffabriek met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton of
minder.
Voorzuiveringsinstallaties: een bijdrage van 30% van de totale
investeringskosten met een maximum van f1. 3 miljoen.
Onder investeringskosten worden verstaan:
- ontwerpkosten voor zover door derden gemaakt;
- aankoopkosten van apparaten, machines, meet- en regelapparatuur;
- kosten voor de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen
daaronder niet begrepen de bouw, aankoop of uitbreiding van
bedrijfshallen noch de aankoopkosten van grond;
- alsmede voor opslag- en de daarbij behorende
overslagfaciliteiten van pluimveemest de bouwkosten van
opslagfaciliteit.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Het recht op een bijdrage vervalt indien niet binnen een jaar
(vanaf het tijdstip waarop over de aanvraag is beslist) met de
uitvoering is begonnen. Indien blijkt dat de gelden niet
conform de voorwaarden zijn besteed vervalt de bijdrage en
vindt terugvordering van de bijdrage vermeerderd met de
wettelijke rente plaats.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Niet van toepassing.
14. Looptijd:
1. Aantal jaren: 1988 t/m 31--12-1994.
15. Kosten: (x f. 1.000,-)
jaar
begrote uitgaven
1988
1989
1990
1991
1992
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12.200
23.870
15.640
24.000
45.500

reële uitgaven
1.200
3.246
3.830
3.090

aangegane
verp1icht ingen
8.240
8.350
2.530
4.010
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Wijze van financiering van de steun:
Ca. 50-60% van het totaal beschikbare bedrag wordt gefinancierd
met opbrengsten uit de overschotheffing die veehouders met een
mestoverschot op hun bedrijf betalen.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Niet van toepassing.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Van 20 tot 30.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
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INHOUD

SAMENVATTEND OVERZICHT
INHOUDSOPGAVE STEUNINVENTARIS LANDBOUW EN VISSERIJ 1992
OVERZICHT VERVALLEN STEUNMAATREGELEN LANDBOUW EN VISSERIJ
NEDERLANDSE STEUNMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW EN
VISSERIJ

SAMENVATTEND OVERZICHT *

VAN DE NEDERLANDSE STEUNMAATREGELEN
TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW EN VISSERIJ

stand per 1 juli 1992

*) Vermelding van een totaal bedrag per rubriek is zonder
dubbeltelling niet mogelijk. Bovendien zijn de afzonderlijk genoemde bedragen niet optelbaar gezien hun onderlinge onvergelijkbaarheid (uitgaven uit Rijksmiddelen,
uitgaven gefinancierd uit parafiscale heffingen ten laste
van de begunstigden, verlichtingen op sociaal of fiscaal
gebied, die doorgaans van algemene aard zijn en slechts
gerelateerd kunnen worden aan de hoogte van de sociale
lasten of de belastingdruk etc.)-

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

02-00 Tuinbouw

NL/XXX/02-00/001/A
NL/XXX/02-00/001/B

a O&S
a LNV

NL/XXX/02-O0/0O2/00
NL/XXX/02-00/009/00

b LNV
cPGF

NL/XXX/02-00/010/00

a O&S

NL/XXX/02-00/011/A

a LNV

NL/XXX/02-00/011/B

a LNV

NL/XXX/02-00/012/00
NL/XXX/02-00/013/00

a LNV
a LNV

NL/XXX/02-00/014/00
NL/XXX/02-00/015/00

c LBS
a LNV

NL/XXX/02-00/016/00

c LBS

afbraak v e r o u d e r d e g l a s o p s t a n d e n
7 674 8 8 4 . 4 694
reconstructie o u d e
2 000 0 0 0 , 3 000
glastuinbouwgebieden
restitutie olie-accijns
1 2 2 2 000.1233
o n p e r s o o n l i j k e reclame en
1 3 3 8 000.1472
afzetbevordering
bevordering rationeler
29 8 0 0 . 15
energieverbruik
investeringen r a t i o n e l e r
58 700 0 0 0 , 34 6 0 0
energieverbruik
oplosssen k n e l p u n t e n structuur.
onderzoek en
voorlichting glastuinbouw
bijdrageregeling grondstomen
774 0 0 0 . 986
b i | d r a g e r e g e l i n g gescheiden
zie N L / X X X / 2 2 - 0 0 / 0 0 1 / 0 0
afvoer g r o n d w a t e r
en o p p e r v l a k t e w a t e r
fonds energiebesparing
132 8 1 9 . 333
voorlichtingsprojecten a k k e r - e n
tuinbouw
professionalisering
personeelsbeleid

218.000,-

1 4 3 8 850.5 500 0 0 0 , -

111362.3 000 0 0 0 , -

6 000 000,-

6 000.000,-

5 500 0 0 0 , -

8 500 000.-

10 000 0 0 0 , -

17 500 0 0 0 . -

000,400,-

1 2 3 5 000.1 5 4 6 500,-

1272 000.1 6 7 0 000.-

1 2 5 0 000,1 7 7 4 000.-

1 0 3 0 000,1 9 3 8 000.-

929 000,1 7 8 5 000,-

759 0 0 0 , 2 234 800,-

165 0 0 0 . 2 129 0 0 0 , -

2.172 0 0 0 . -

32 200 0 0 0 . -

10 500 0 0 0 , -

1 0 0 0 000.725.000.-

325 0 0 0 , -

923.300,-

913 2 0 0 . -

260 100,-

55 2 0 0 , -

308 300.-

136 600,-

103 500.110 000,-

154 000.886 0000.-

375 000.-

1 227 000,

271 500.-

316 000,-

340300.-

376 200,-

348 000,-

512 500.

000,000,-

000,-

456 000,-

362.-

422 814,-

119 200.244 500.-

1983

02-10

1984

1985

1986

1987

1988

1990

Groenten en Fruit

NUXXX/02-10/001/00 c PGF
NL/XXX/02-10/003/00 c PGF
ML/XXX/02 10/004/00 c PGF
NL/XXX/02-10/005/00

c PGF

NL/XXX/02 10/006/00 c PGF
NL/XXX/02-10/007/00 c PGF
NL/XXX/02-10/008/00 c PGf
NL/XXX/02-10/010/00 c PGF
NL/XXX/02-10/01 1/00 c PGF
NL/XXX/02 10/012/00 c PGF
NL/XXX/02-10/013/00 c PGF
NL/XXX/02-10/014/00

c PGF

NL/XXX/02-10/015/00

c PGF

verpakkingsonderzoek door TNO
kwaliteitscontrole Bureau (KCB)
kwaliteitscontrole verduurzaamde
champignons door Stichting
Conex
normalisatie verpakkingsmaten,
analyse en
bemonsteringsmethoden
voorlichting land- en tuinbouw
open dagen land- en tuinbouw
onderzoek en promotie glasbak
voorlichting Flevohof land- en
tuinbouw
voorlichting op voedingsgebied
bestrijding bactenevuur
veredelingsonderzoek
tuinbouwgewassen
wetenschappelijk onderzoek verse
groenten- en fruitprodukten
wetenschappelijk onderzoek
verwerkte groenten- en
fruitprodukten

50 000.5 484 800.-

60 000.5 077 500.
112 400,

60 000,
5 252 000.129 900..

10 700.

11 500.-

11 500,

11 500,-

11 900,-

41 600.4 000,12 500.50 000,-

44
2
12
50

47
2
12
50

48
2
12
50

49
2
6
50

2 000,30 000.8 000.-

500.100.500.000.-

6 000.-

200,
100.
500.
000,

6 000.

82 500.5 698 000.142 800.-

600.100.500.000,-

10 000,-

95 000,5 992 SOO,160 800,-

100.100.200,000.-

10 000,-

90,000.6 081 500,125 000.6 000,
49
2
12
50

100,100,500,000,-

10 000.-

103 700,6 607 200,126 500,-

125 000.7 217 300,150 000,-

140 000,7 900 000,150 000,-

175 000.
8 000 000,
195 000,

6 000,-

6 000.-

16 600.-

16 600,-

49,100.-

49 100,-

54 500.-

53 500,

20 000,50 000,-

20 000,50 000,-

25 000,100 000,-

37 500,

11.000.-

25 000,-

25 000,

2S000,-

625 000.-

625 000,-

525,000.-

525 000.-

30 900,-

1983

02-20

1984

1985

805 000.109 000,-

800 000.109 000.-

727 000,109 000,-

853 000,109 000.-

850.000,-

223 000,-

4 568 000.-

550 000,-

550 000,-

550 000.-

1986

1987

1988

1989

1990

1991

997 600.-

1200 000,-

1992

Fruit

NL/XXX/02-20/001/00
NL/XXX/02-20/002/00
NL/XXX/02-20/003/00

PGF
PGF

reclame gedroogde zuidvruchten
kwaliteitscontrole jamproducten
(Conex)
LNV vorst- en hagelschade

752 500.139 000.-

-

947 800,800

~
550 000

1200 000.-

1983

02-30

1984

1985

1986

1987

143 400.59 500,-

113 400.51 800.-

170 000.-

90 500.-

123 600.-

127 400.-

197 500.-

175 000.-

210 000,-

30 000.-

25 000.-

25 000.-

1988

1989

1990

1991

150 000.-

143 100,-

116 250.-

150 000.-

242 500.-

276 250.-

276 300,-

250 000.-

250 000.-

35 000.-

35 000,-

470 000,-

491 000,-

1992

Groenten

NL/XXX/02-30/002/00
NL/XXX/02-3O/003/O0

c PGF
c PGF

NL/XXX/02-30/004/00

c PGF

NL/XXX/02-30/005/00

c PGF

NL/XXX/02-30/006/00

c PGF

NL/XXX/02-3O/OO7/OO

t Ibs

uit-onderzoek (SNUif)
kwaliteitscontrole zuurkool
(Conex)
collectieve afzetbevordering uien
(NIVUI)
onderzoek schil- en
verwerkingsmethoden uien
onderzoek kwaliteitsgebreken
witlof (CABO)
onderzoeken
informatieverwerking mb t de
teelt van champignons

750 000.-

262 000.-

235 000,-

870 000.-

35 000.1 911 000.-

2 243.000,-

2 316 000,-

135 000,

35 000,

1983

02-40

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Sierteeltprodukten

Niyxxx/o2-4oraovoo

c PVS

NL/XXX/02-40/003/00

t

PVS

NL/XXX/02 -40/00 5/00 c PVS
NL/XXX/02-40/006/00 c PVS
NL/XXX/02-40/010/00 c PVS
NL/XXX/02-40/012/00 c PVS
NL/XXX/02-40/013/00 c PVS
NI7XXX/02-40/015/00 e PVS
NUXXX/02-40/01 7/00

l

PVS

NL/XXX/02-40/019/00 c PVS
NUXXX/02 -40/02 3/00 c PVS
NL/XXX/02 -40/02 4/A

< PVS

NL/XXX/02-40/024/B

c PVS

NL/XXX/02-40/024/C

c PVS

NL/XXX/02-40/024/D

c PVS

NL/XXX/02-40/02 5/00 c PVS
NL/XXX/02-40/02 6/00 c PVS
NL/XXX/02-40/02 7/00 c PVS
NL/XXX/02-40/028/00 c PVS
NL/XXX/02-40/029/00 c PVS
NL/XXX/02-40/030/00
NUXXX/02-40/031/00
NL/XXX/02-40/032/00
NL/XXX/02-40/033/00
NL/XXX/02 -40/03 4/00

c
c
c
c
t

PVS
PVS
PVS
PVS
PVS

NL/XXX/O2-4O/03 5/0O c PVS
NLXXX/02-40/036/00 c PVS
NL/XXX/02-40/03 7/00 c PVS
NL/XXX/02-40/038/00 c PVS
NL/XXX/02-40/03 9/00 c PVS

afzetbevordering bloembollen
(IBC)
keuring door
Bloembollenkeuringsdienst
marktinterventie door
Bloembollen Surplusfonds
bestrijding van ziekten in
bloembollen
onderzoek
bloemkwekerijprodukten (IVT)
selectiekeuring van teeltmateriaal
(NAKS)
keuringen op tentoonstellingen
(Kon MIJ Tuinbouw en
Plantkunde)
onderzoek en voorlichting
energieverbruik (Denarkas)
virusvrij maken
boomkwekerijprodukten
afzetbevordering
boomkwekerijprodukten
afzetbevordering
bloemkwekerijprodukten
voor-inspectie bij export van
bloembollen naar USA, Canada,
promotiekantoor NY
voor-inspectie bij export van
boomkwekerijprodukten naar
USA en Canada
voor-inspectie bij export
bloemkwekerijprodukten naar
Japan
voor-inspectie bij export van
bloembollen naar Japan
adviezen en belangenbehartiging
op vervoersgebied bloembollen
onderzoek met betrekking tot
straling ten behoeve van de
bloemisterij
gebruikswaarde-onderzoek
snijbloemen
selectiekeuring op fresiaknollen
proefstation
boomkwekerijprodukten
bestrijding bacterievuur
houdbaarheidsonderzoek
voorlichting land- en tuinbouw
verpakkingsonderzoek TNO
voorlichtings- en
tentoonstellingsactiviteiten
teelttechnisch onderzoek
proefstations en -tuinen
bestrijding knolcyperus
onderzoek en teeltbegeleidmg
droogbloemen
milieuprojecten
afzetbevordering in Zweden

9 855 457,-

10 329 212,-

10535 211,-

10 677 194,-

11 478 583,-

12 213 874.-

12 139 380,-

14 323 430.-

15 270 000.-

15 695 000.-

2 121 297,-

2 401 552.-

2 958 000,-

2 817 179.-

3 079.176.-

3 223 145,-

2 872 817.-

3 461 400.-

3 576 700,-

5.157.800.-

225 000.-

431 609.-

2.8S0 00O,-

3 798.726.-

3 335 848.-

1 692 962.-

171 314,-

57 825,-

99 800.-

60 779,-

22 011.-

70 236.-

259 135.-

295 019.-

374 949,-

131 689.-

104 200.-

25 500.-

19 600.-

20 800,-

27 800.-

3 500.-

65 000.-

90 000.-

90 000,-

90 000,-

90 000,-

90 000.-

104 850,-

154.850.-

154 900,-

115 100,-

111 500.-

113 900.-

116 000.-

450 000.-

389 824.-

310 636.-

424 573,-

425 000,-

425 000.-

500 000.-

400 000.-

310 000.-

316 000,-

336 000.-

260 000,-

228 200,-

230 700,-

245 000,-

251 000,-

243.000,

95 000,-

95 000,-

95 000,-

95000,-

100 000.-

100 000,-

1 090 686.-

1 075 000.-

1 423 400,-

1 256 903,-

1 460 145,-

1 535 961,-

1.916 070,-

2 390 308,-

2 305 000,-

2 397 000,

11 901 004.-

11 675 093.-

13 669 854.-

15 436 027.-

16 253 462.-

17 035 920,-

18 871 143.-

21 079 504,-

21 950 000,-

24 710 000,

597 000.-

857 000.-

785 000,-

600 000,-

649 570,-

674 669.-

773 250,-

722 900.-

745.000,

125 000,-

125 000,

665 000,-

665 000.

50 000.-

50.000.

500 000,-

714 243.-

243 886,-

307 000.-

297 192.-

350 679,-

30 000,-

20 000.-

20 000.-

20 000,-

19 250.-

40 000,-

43 500,-

35 975.-

44 026.-

60 000,-

110 000,-

125 000.-

125 000,50 000,-

125 000.50 000.-

125 000.50 000.-

125 000,50 000,-

108 835.35 000,108 450.209 389.209 389,-

52
30
116
459
459

337.000.400.389.386,-

7 5 000,30 000,123 000.56 072,530 100,-

30
126
40
240

30 000,127 955,-

30 000,127 955,-

9 738 648.-

10 709 500,-

260 945.-

9 225 819.-

265 012,-

619 313,-

267 598.-

313 947.-

345 500.-

439 500.

25 000.-

25 000.-

25 000,-

25 000.

128 255.-

130 055.-

133 300,-

133 300.

000.690.000,000.-

233 250.-

237 300,-

1 815 000,-

1 815 000,-

1 907 783,-

1.715 000,

9 954 827,-

9 756 162.-

11 978 905,-

11 396 793.-

12 741 929.-

15 555 300,-

16 543 300.

229 000.-

62 500,75 000,-

75 000,

923 400,145 000.-

635 000,
145 000,

164 500,145 000.-

1983

04-00

1984

1985

1986

1988

1989

1990

1991

1992

Granen

NL/XXX/04-00/001/00

acDIV

NL/XXX/04-00/002/00

c GZP

NL/XXX/04 00/003/00
NL/XXX/04-00/007/00

c GZP
c GZP

NL/XXX/04-00/009/00

c GZP

NL/XXX/04-00/010/00

c GZP

NL/XXX/04-00/011/00

c GZP

NL/XXX/04-00/012/00

c GZP

NL/XXX/04-00/013/00

a GZP

NL/XXX/04-00/014/00
NL/XXX/04-00/015/00

a GZP
c GZP

NL/XXX/04-00/016/00

acDIV

NL/XXX/04-00/017/00
NL/XXX/04-00/018/00

c GZP
c GZP

onderzoek Nederlands
Graancentrum
onderzoek Instituut voor Graan,
Meel en Brood - TNO
onderzoek brouwgerst - TNO
onderzoek
financieel-economische
ontwikkeling van de banket-,
beschuit-, biscuit- en koekbranche
wetenschappelijk onderzoek
koolhydraten - TNO
marktanalystisch onderzoek en
voorlichting brood
vakopleiding en begeleiding
startende ondernemers in de
broodbakkerij, bevordering
broodbezorging aan huis
sociaal plan herstructurering
broodbakkerijsector
landbouwkundige en
technologische activiteiten
sociale aangelegenheden
onderzoek bak-, droog- en
koelprocessen, reductie
vetgehalte in bakkerijprodukten TNO
scholmgs- en demontratieprojeal totaal ruim fl 21 miljoen
voor de broodbakkerij
sanering broodbakkerij
bedrijfsadvisering en begeleiding
broodbakkerijbednjven

400 000,-

500 000.

431 000,-

547.443.-

587 000,-

591 500,-

631 000.-

130 000,-

95 000.

175 000,-

175 000,-

175 000,-

175 000.-

175 000.-

120 000.28 600.-

120 000.
8 500.

125 000.25 400.-

125 000.25 950.-

125 000.25 300.-

125 000.30 000.-

125 000.30 000,-

300 000.-

300 000.

470 000.-

445 000.-

440.000.-

440 000.-

450 000,-

3 300 000,-

3 216 000.

3 551 000.-

3 650 000.-

3 812 000,-

3 895 000,-

4 150 000,-

885 000,-

845 000.

703 500.-

527 200.-

1 340 700.-

952 200,-

845 000,-

4 590 000.-

3 160 000.-

1 894 000.-

772 000.-

500 000,-

100 000.-

45 000.100 000.-

7 950 000,-

7 867 000,-

150 000,100 000,-

100 000

1 000 000

1983

05-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1991

1990

1992

Wijn

NL/XXX/05-00/001/00
NL/XXX/05-00/002/00
NL/XXX/05-O0/O03/00
NL/XXX/05-00/004/00

c
e
c
c

HPA
HPA
HPA
HPA

NL/XXX/O5-00/O05/0O

c HPA

wijninformatiecentrum
marktonderzoek
p r o m o t i e glasbak
o n d e r z o e k medische en
maatschappelijke gevolgen
alcoholconsumptie
Stichting V e r a n t w o o r d
Alcoholgebruik

140
105
40
333

000.000.000,000,-

140
105
40
300

000.000.000,000,-

231
126
40
30

000.500,000,500.-

315 000,105 000,60 000,-

130 0 0 0 -

276
40
71
130

000.000,100,000,-

30 500,-

308 0 0 0 . -

177 7 5 0 ,

319
125
88
130

300.000.875.000.-

178 000.-

300
125
125
130

000.000.000,000,-

238 000,-

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

07-00 Aardappelen

NL/XXX/07-00/001/00

c DIV

Nl/XXX/07-00/003/00

c DIV

NL/XXX/07-00/005/00

c PvA

Nl/XXX/07-00/006/00
Nl/XXX/07-00/009/00

t PvA
c PvA

NL/XXX/07-00/013/00
NL/XXX/07-00/014/00

c PvA
a Ibs

garantieregeling voor afzet van
pootaardappelen
reclame en marktonderzoek
pootaardappelen
consumptieaardappelfonds afzetbevordering
fabneksaardappelfonds
consumptieaardappelfonds teeltbescherming
fabrieksaardappelen
teelt-en verwerkingsonderzoek
vorst-en droogteschaderegeling
fabrieksaardappeltelers

1 420 217.-

5 690 967,-

2.475 825,-

3 088 373.-

2 808 768,-

3.257 526,-

3 221 000.-

3 322 500.

4 000 000,-

5 165.000,-

5.134 000,-

4 715 000,-

4000.000

1 363 000,2.900 000.-

1 243 000,2 500 000,-

1 323 000.1 500 000.-

1 313 000,1 440 000.-

1 346.000
1 200 000

331 000,-

208.000,-

290 000.-

525.000.842 066.-

275 000

1983

11-00

1984

1985

1986

1987

1988

86 983 387,-

86 179 129.-

90 586 015.-

9 139 433,3 081 493.-

2 825 192.3 031 374,-

1989

1990

1991

1992

Veehouderijsector

NL/XXX/11-00/001/00

a LNV

preventieve g e z o n d h e i d s z o r g voor
dieren
NL/XXX/11 •00/002/00 a LNV p o l i t i o n e l e dierziektenbestrijding
NL/XXX/11 -00/003/00 c PVV o n d e r z o e k o p t e c h n o l o g i s c h
g e b i e d - TNO
NL/XXX/11 •00/004/00 t PVV a f z e t b e v o r d e r i n g
NL/XXX/11 •00/006/00 a O&S provinciale m e s t b a n k e n
NL/XXX/11 -00/00 7/00 c PVV bestri/ding v e r z u n n g s - en
mestoverschottenproblematiek
NL/XXX/11 -00/008/A-C a O&S u i t b r e i d i n g mestopslagcapaciteit
NL/XXX/11 - 0 0 / 0 0 9 / 0 0 c PVV p r e v e n t i e v e g e z o n d s h e i d s z o r g en
dierziektenbestrijding
N L / X X X / 1 1 - 0 0 / 0 1 0 / 0 0 c PVVr s t i m u l e r i n g s r e g e l i n g
p r a k t i j k g e r i c h t e oplossingen
mileuproblematiek
NL/XXX/11-00/011/A
a c S L M b i j d r a g e - r e g e l i n g Stichting
Landelijke M e s t b a n k
NL/XXX/11 - 0 0 / 0 1 1 / B
a c S L M k w a l i t e i t s p r e m i ë r i n g mest
NL/XXX/11-00/011/C
acSLM proefproject
m e s t o p s l a g f a c i l i t e i t e n in
tekort gebieden
NL/XXX/11-00/012/00 acLNV proefprojecten mestverwerking
N L / X X X / 1 1 - 0 0 / 0 1 3 / 0 0 I IBS s t i m u l e r i n g milieuhygiënisch
v e r a n t w o o r d e afzet van
mestoverschotten

82 526 101.

86 214 679,-

86 667 436.-

46 584 000.824 117,-

78 058 000
1 291 750,

68 505 479.- 33 209 972.1 501 873.1 776 497.-

9 588 500.
2 180 688.

5 910 000.-

9 836 700
1 769 781

377 925,
6 660 000

11 850 000.- 11 850 000.3 407 756,2 633 128.373 246.9 360 000.-

1 020 129.10 949 000.-

12 195 000.2 062 128,-

1 013 758.8 110 000,-

3 933 000,975 000,-

93 934 999.- 104 414 000.-

89 520 970.-

2 746 678.3 348 595,-

6 925 083.3 437 084.-

2 653 864,3 338 347,-

3 650 000.-

15 003 000.9 491.1 706 000.-

14 700 000.-

13 500 000,-

13 500 000.-

13 500 000,-

716 702.-

443 213.-

2,031136.-

1.150000,-

976 365,7 891 000-

7 105 898.7 710 000.-

8 207 649.9 810 000.-

7 000 000,7 310 000.-

20 000 000.11 310 000,-

290 000.-

4 656 626.-

2 638 644,-

3 000.000.-

3 288 000.-

4 402 000.-

4 705 000.-

5 500 000,-

8.000 000,-

3 225 000.
10 150 000.-

8 140 000.5 690 000.-

9.500 000.- 12 500 000,8.364 000.-

17 500 000,-

3 246 000.-

3 830 000.-

45.500.000,-

1 200 000 •

3 090 000,30 000 000.-

81735 227,-

1983

11-10

1984

1985

1990

1991

1986

1987

1988

1989

57 046 000,-

49 798.000.-

70.771000.-

72 949 000.-

75 462 000,-

77 129 000,-

78 264 000.-

12 465 000.-

14 038 000.-

10 086 000.-

10 095 000,-

13 963 000.-

11 549 000.-

2 114 000,-

2 002 000,-

202 000.3 464 000,-

4 510 000.-

7 784 000.-

10 590 000,-

1992

Runderen, melk e n z u i v e l p r o d u k t e n

NL/XXX/11-10/010/00

c PZ

NL/XXX/11-10/012/00

c PZ

NL/XXX/11-10/014/00

c PZ

NL/XXX/11-10/015/00

c PVVr

NL/XXX/11-10/019/00

a QSS

NL/XXX/11-10/020/00
NL/XXX/11-10/021/00

aO&S
a O&S

NL/XXX/11-10/022/00 a O&S
NL/XXX/1 MO/02 3/00 a O & S
NL/XXX/11-10/024/00 a O&S
NL/XXX/11 -10/02 5/00 c Lbs

51 835 000.afzetbevordering van
consumptiemelk, boter en
(boeren)kaas
wetenschappelijk en technisch
collectief zuivelonderzoek
afzetbevordering kaas in VS,
Canada. Nederlandse Antillen en
Suriname
kwaliteitsgarantie
vleeskalversector
integratie gegevensverwerking zie NL/XXX/11-10/020/00
rundveehouderij
blaarkop-opfokprogramma
11263.64937.bi|drage werkverbetering
4352.melkveehouderij
melkcontrole-krachtvoeradvisermp» NL/XXX/11-10/020/00
centrale opfok stierkalveren
69 200.202 500.verenigingen veehouderijbelangen
251292.165418.
rundveeverbetering

43 641 000.-

37 095.-

39 508.-

23 894.

6 876.-

255 294,-

50 000.
160 000.10 839 000.-

1983

11-20

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Varkens

NL/XXX./11-20/010/00
NI7XXX/11-20/011/00
NL/XXX/11-20/012/00
NL/XXX/11-20/013/00
NL/XXX/11-20/014/00

c PVV

onderzoek verbetering kwaliteit
varkens-, runder-, kalver-,
schapen- en geitenstapel
c PVV classificatie en toezicht op
slachting en weging
c PVV sanering varkensslachterijsector
c PVV innovatieve projecten in de
varkenssector
a LNV O&O stimuleringsprogramma
varkensvleessector

3 454 634.-

4 904 583.-

1444 619.-

1852 906.-

3 198 083.-

11 721 619.-

2 849 000.-

2 750 977.-

2 859 161,-

3 003 745.-

3 480 000,-

5 429 703,

5 668 519,-

5 834 123,-

7 747 921.

9 500.000,-

125.000,1 293 712,-

200 000,1 219 750,-

450 000,-

1983

11-30

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Eieren en slachtpluimvee

NL/XXX/11-30/002/00 t PPE
NL/XXX/11-30/005/00 c PPE
NL/XXX/11-30/007/00 c PPE
NL/XXX/11-30/008/00 c PPE
NL/XXX/11-30/009/00
NL/XXX/11-30/010/00

c PPE
c PPE

onderzoek proefbedrijf
afzetbevordering
preventieve gezondheidszorg
kwaliteitscontrole eieren en
eiprodukten
opleiding voor de pluimveesector
speerpuntproject kalkoenen

300 000.5 600 000.2 600 000,-

200 000.3 600 000.2 700 000,-

400 000.4 200 000,2 600 000.-

158 080.4 141.397.2 875 000.200 000.-

203 586,4 523 314.3 685 000.460 960.-

376.624,3 897 999.3 240.000.206 653.-

986 536,2 983 730.3 353 000.241 379.-

376.624.
3.560 000.
3 367 000,
438000,

54 513.-

77 276.-

27 031.-

9 022,151 960.-

20 000.

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

11-40 Schapen e n Geiten

Nl/XXX/11-40/001/00

c PVV

verbetering schapen-en
geitenstapel

486 000,-

705 000,-

1991

1992

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

11-50 Andere v e e h o u d e r i j p r o d u k t e n

M17XXX/11-50/001/00

c PVVr fonds sociale aangelegenheden

130000.-

350000.-

49 100.-

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

12-00 Visserijprodukten

NL/XXX/12-00/001/00

a LNV

NL/XXX/1 2-00/002/A t PVvis
NL/XXX/12-00/00 2/B
a O&S
NL/XXX/12-00/00 2/C a 08.5
NL/XXX/12-00/005/00 a O&S
NL/XXX/12 -00/007/00
NL/XXX/12 -00/010/00
NL/XXX/12 -00/012/00
NL/XXX/1 2 00/018/00
NL/XXX/12 00/021/00
NL/XXX/12 00/024/00
NL/XXX/12 •00/025/00

a
c
c
a
c
c
c

OS.S
PVvis
PVvis
LNV
PVvis
PVvis
PVvis

NL/XXX/12 •00/027/00 c PVvis
NL/XXX/1 2•00/028/00 c PVvis
NL/XXX/12 -00/029/00 c PVvis
NL/XXX/12 •00/030/00 c PVvis
NL/XXX/12-00/031/00

c PVvis

NL/XXX/12-00/032/00 a V8.W
NL/XXX/12-00/03 3/00 a V&W

Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Visserij
sanering kottervloot
sanering 2ee- en kustvisserij
vergoedingsregeling werknemers
technische voorzieningen
vissersvaartuigen
experimentele visserij
onderwijsfonds aanvoersector
propagandafonds mosselbedrijf
verbetering beroepsbinnenvisserij
promotiecampagne garnalen
promotie voor haring
onderzoek kwaliteitsverbetering
mosselen
garnalenzeven en garnalenkrakers
onderzoekfonds
promotiecampagnes platvis
onderzoekfonds sector
groothandel
onderzoekfonds voor de
aanvoersector
bijdrageregeling voor opgeviste
explosieven
premiereveling opgeviste
milieugevaarlijke stoffen

849 535.-

1 153 432.-

120 000.-

15 000,-

120 000.-

300 000,-

4 231 352.-

9 249 340,-

8 994 050.-

3 389 936,-

16 337 342,-

1 944 833.-

4 940 821.-

3 957 760.-

25 000,5 422 012,-

3 768 661,1 700 226,15 357 728.- 15 172 237.11 260,10.000.-

60 000.-

73 37S.5 855 217.-

120 000.-

120 000.-

15 939 105,- 15 174 000,-

16962.000,

2 855 000,16 552 611,337 121,-

4 079 400.

94 780.531 186,-

137 000.450 000.-

165 000.
250.000.

380 000.35 000.-

100 000.
380 000,
35 000.

68 750.2 693 933,86

120 000.-

838 025,187 657,516 292.120 000.-

419 012,50
162 219,502872,120 000.-

150 000,21 687.-

342 572.2 690,-

557.410 200,60 425,-

133 828.35 000.-

108 749,41 140,-

158 827,255.000.-

55 000,-

000.000,000,000.-

93400,
305000.

65 000.-

144
255
60
35

15 000,-

120 600,-

161.000,

22 157,-

100 000,

1 000,-

60 000,

17 000.-

15 000,

1983

13-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

20 4 0 8 0 0 0 . -

22811000.-

22211000.-

19 700 0 0 0 . -

21547000.-

14 326 0 0 0 , -

14708000,-

350 0 0 0 . -

773 0 0 0 . -

2 100 0 0 0 , -

2 300 0 0 0 , -

4 064 0 0 0 , -

7 757 0 0 0 , -

6 800 0 0 0 , -

901000,-

1 2 0 0 000,-

1 2 0 0 000,-

1 5 0 0 000,-

1 3 0 0 000.-

1 9 3 2 000,-

4 888 0 0 0 . -

57 0 0 0 . -

57 0 0 0 , -

100 0 0 0 , 618000.-

100 0 0 0 , 867 000.-

100 0 0 0 , 1164000.-

400 0 0 0 , 867 000,-

400 0 0 0 . 2 323 194.-

700 000,-

1 3 2 6 000,-

681000,-

3 400 000,-

300 000,-

787 0 0 0 , -

678 000.-

600 000,-

Bosbouw

NL/XXX/13 - 0 0 / 0 0 1 / 0 0

aLNV

NL/XXX/13 0 0 / 0 0 2 / 0 0

aLNV

N L / X X X / 1 3 - 0 0 / 0 0 3/00

aLNV

NL/XXX/13-O0/OO5/0O
N L / X X X / 1 3 - 0 0 / 0 0 7/00
NL/XXX/13 - 0 0 / 0 0 9 / 0 0

a LNV
aLNV
aLNV

NL/XXX/13-00/010/00

aLNV

NL/XXX/13-00/011/00

aLNV

NL/XXX/13 - 0 0 / 0 1 2 / 0 0

a LNV

N L / X X X / 1 3 - 0 0 / 0 1 3/00

a LNV

NL/XXX/13-00/014/00

aLNV

bijdragen b o s - e n
19 1 8 6 0 0 0 . 20 4 5 4 0 0 0 . l a n d s c h a p s b o u w , onderdeel
d u u r z a a m beheer van bossen
bijdragen b o s - e n
520 0 0 0 . 773 0 0 0 . l a n d s c h a p s b o u w , onderdeel
a a n l e g van b e p l a n t i n g e n
bijdragen b o s - e n
4 356 0 0 0 . 4 525 0 0 0 , l a n d s c h a p s b o u w , onderdeel
herbebossing
bijdragen bosontsluiting
t o e s l a g beheer s a m e n w e r k i n g bos
207 0 0 0 . 57 0 0 0 . b i j d r a g e n a a n l e g snelgroeiend bos
1988
bijdragen b o s - e n
landschapsbouw. onderdelen
b o s v e r z o r g i n g , rekreatieve
voorzieningen, natuurtechnische
m a a t r e g e l e n en b e p a l e n
voedingsstoffenhuishoudmg
bijdragen b o s - e n
l a n d s c h a p s b o u w . onderdeel
landschapsplannen
bijdrage e x p l o i t a i t e k o s t e n
417000,1 0 2 8 000.organisaties o p het g e b i e d van bos
e f f e c t g e r i c h t e m a a t r e g e l e n in da:ie N L / X X X / 1 3 - 0 0 / 0 1 2 / 0 0
bosbouw
randstadgroenstructuur
2 000 000.2000000,-

5 600 000,-

897 000,-

750 0 0 0 . -

953 0 0 0 , -

1 1 0 0 000.-

1 9 7 9 000,-

1 1 4 3 000.-

1 0 0 6 000.-

1 9 5 6 000,-

2 000 000,-

2 000 000.-

2 000 000,-

2 000 000.-

2 000 000,-

2 000 0 0 0 , -

2 000 0 0 0 . -

2 000 000,-

1983

14-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Zaaigoed

NL/XXX/14-00/010/00

c Lzz

NL/XXX/14-00/011/00

c Lzz

veredelings- en teeltonderzoek
landbouwzaaizaden
collectieve afzetbevordering
zaden van grassen en
groenvoedergewassen

158 000.-

67 000.-

33.000.-

9 000.-

1 195 000.-

1 145 000.-

1 166 000.-

980 0 0 0 -

890 000.-

1983

15-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Diversen

NL/XXX/15-00/002/00
NL/XXX/15-00/003/00
NL/XXX/15-00/008/00
NL/XXX/15-00/01 1/00
NL/XXX/15-00/012/00

c
c
c
c

PVVr
PVVr
PVVr
PVVr

voedingsonderzoek kalveren
veevoederonderzoek
welzijn landbouwhuisdieren
onderzoek oplossing mest-en
ammomakproblematiek
c PVVr onderzoek technologische en
kwalitatieve aspecten gedroogde
groenvoeders

664 300,1 053 050.951253.110 000.-

409 256.1 658 107.525.300.1121385,-

572 736,1 599 585,183 127.1202 470.-

484 900.1 377 700,254 247.4 236 800,-

110 000,-

208 000.-

165 000.-

335 000.1 32S 000,1900 000.110 000,-

1983

16-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Onderzoek

NL/XXX/16-00/004/A

a INV

proefstations - plantaardige
produktie
NL/XXX/16-00/004/B
a INV proefstations - dierlijke produktie
NL/XXX/16-00/004/C
a L N V regionale onderzoekscentra plantaardige sector
NL/XXX/16-00/004/D
a L N V regionale onderzoekscentra dierhjke sector
NL/XXX/16-00/006/00 a O&S stimuleringsregeling
vermeuwingen akkerbouw
NL/XXX/16-00/00 7/00 a 0 8 , S bijdrageregeling
innovatieprojecten
NL/XXX/16-00/008/00 a L N V stimuleringsregeling
mileuvriendelijke agrificatie
Nt/XXX/16-00/009/00 a L N V herstructurering akkerbouw I stimulering advies- en
afzetorganisaties
NL/XXX/16 -00/010/00 a L N V herstructurering akkerbouw II stimulering onderzoek en
ontwikkeling nieuwe toepassingen

21760000.-

17416000,-

20 371000.-

19 662 000,-

25868000.-

24 552 000,-

26 973 000.-

21131000.-

25 761000,-

4 085 000.9 103 000.-

4 160 000.7 829 000,-

4 210 000.1S 024 000.-

4 013 000.9 153 000.-

4 898 000.14 319 000.-

3 860 000.10 967 000.-

4 245 000.27 350 000,-

4 402 000.14 012 000.-

3 997 000,17 996 000,-

10 775 000,-

5 083 000.-

4 876 000.-

14 707 000,-

3 862 000.-

12 652 000.-

6 207 000.-

12 826 000.-

9 491000.-

13 601000,-

5 595 000,-

42 227,-

2 000 000.-

700 000,-

1089 943,-

2 284 842,-

2 293 698,-

1328 914,-

2 996 132.-

789 986.-

876 729.-

2 240 617,-

12 100 000,-

4 571966,-

4 624 650.-

5 000 000.-

6.800 000,-

1500 000.74 000.-

900 000.-

1983

17-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

13 678 000.1095 600.-

17 085 000,3 336 314,-

12 900 000,2 022 492.-

11987 000,S 304 753.-

1990

1991

1992

Voorlichting en opleiding

Nl/XXX/17-00/001/00
NL/XXX/17-00/002/00
NL/XXX/17-00/003/00

« LNV
a LNV
c Lbs

sociaal-economische voorlichting
informatica-stimulenngsregeling
bijscholing en algemene vorming
van werknemers in de landbouw

16 827 000,-

14 175 000.-

13 428 000.1218 000.-

12 213 000.8 744 861,9.553 000.-

12 654 000.6 000 000,8 689 000,-

12.682 000.16 290 000,-

1983

19-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Samenwerkingsverbanden

NL/XXX/19-00/001/00

a O&S bijdrage aan verenigingen van zie NL/XXX/19-00/003/00
bedrijfsverzorging
NL/XXX/19-00/003/00 c O & S bedrijfsverzorging en
8 369 969.7 869 633.6 139 839.dagcursussen
NL/XXX/19-00/004/00 a O&S bijdrage aan erkende
34 156.57226.-CR
57 981.samenwerkingsverbanden

6 318 163.-

4 536 651.-

5 891802,-

S 761 103,-

121665.-

57 986.-

14461,-

39.811.-

5 244 310.28.819.-CR

5 000 000.-

1992

1983

20-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

54 300 000,-

44 100 000.-

45 909 000.-

1990

1991

1992

Sanitaire- of kwaliteitscontrole

NL/XXX/20-00/001/00

a LNV

bijdrageregeling
kwaliteitsprojecten agrarische
produkten en produktieprocessen

42 199 000.-

40 952 000,-

33 800 000.-

1983

21-00

1984

1985

1986

1987

1988

61600 667,-

S4 198054.-

45 620 151.-

Investeringssteun

NL/XXX/21-00/002/00
NL/XXX/21-00/004/00

aO&S
aO&S

rentesubsidie
bijdrageregeling voor
investermgen in loonwerkbedrijven

84 195886.-

76 187249.-

70315732.-

39216407.-

25 994 570.1490 817,-

6 000 000.-

6 000 000.-

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

22-00 Grondverbetering, Landinrichting, Ruilverkaveling en Bedrijfsvergroting

NL/XXX/22-00/001/00
NL/XXX/22-00/001/A
NL/XXX/22-OO/OOl/B
NL/XXX/22-00/002/00
NL/XXX/22-00/003/00
NL/XXX/22-00/005/00

a LNV
a LNV

Landmrichtingswerken
26 900 000,28 500 000.Herinrichting Oost-Groningen en
18 700 000
24600000,de Gronings-Drentse
Veenkoloniën
a LNV Reconstructie Midden-Delfland zie NL/XXX/22-00/001/00
a LNV Waterbeheersing en ontsluiting in
19 700 000,17 000 000.A2-verband
a LNV Particuliere werken
1800 000.1100 000.a DIV Integraal Structuurplan Noorden
12 500 000,10 900 000,-

des Lands

27 300 000.25 700000.-

31200 000,19.400000.-

27.600 000,10.600.000.-

25 300.000,11.900000.-

27 100 000,11000 000.-

25 700 000,7 200 000.-

27 100 000,- 26 500 000.8 500 000,6 700 000.-

16 000 000,-

12 200 000.-

12 700 000.-

17.300 000,-

14 500 000.-

13 300.000,-

16 700000,-

35 400 000.-

1 600 000.12 700 000.-

1 100 000.5 800 000.-

1 800 000,8 700 000,-

600 000,6 300.000.-

800 000,3 300.000.-

500 000,3 400.000.-

900 000,5 600.000,-

900.000.200 000.-

1983

26-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

19100000.-

21000000.-

21100 000,-

20 000 000,-

1990

1991

1992

Reclame en marktonderzoek

NUXXX/26-00/001/00

a LNV

nationale marktstructuur

23 600 000.-

22 400 000.-

16900000.-

20 800.000,-

18000000,-

20 600 000.-

1983

29-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Andere soorten steun

NL/XXX/29 00/001/00 a O&S bedrijfsbeëindiging
NL/XXX/29-00/002/00 a O&S beëindiging dienstverband
werknemers
NL/XXX/29-00/005/00 acdiv
verplichte vernietiging
besmet/verdacht plantaardig
materiaal
NL/XXX/29-00/006/00 a OSS fonds ter ontwikkeling en
sanering van de landbouw
NL/XXX/29-00/007/00 a O&S bedrijfsbeëindiging akkerbouw
NL/XXX/29-00/008/00 a INV tegemoetkoming in de schade
aan land- en tuinbouwgewassen
door wild
NL/XXX/29-00/009/00 a INV tijdelijke regeling
tegemoetkoming dioxine
NL/XXX/29-00/010/00 a INV bevordering van het beheer van
netlanden door agrariërs

39 107 560.206 468.-

35 523 014.118 176.-

31372912.540 000.-

29215776.523 734.-

26643 153.231064.-

24 700 624.80 335.-

23 332 539.330 335.-

21.415893.390.510.-

1000 000,-

1029 000.-

129 000.-

182 000.-

110 000,-

87 000.-

37 000,-

115.000.-

168 000,-

86 000,-

167 144 371.- 144831799,- 195059111.- 145 470 304,- 164262 779.- 123.161594.- 120664 755.- 121.876360.- 125000000.1311843.-

2 002 380,-

1462 040.-

2 817 572.-

2 905 321.-

1657 346.-

2 284 558.-

2621596.-

11000 000.2 954 802.-

3 000 Opo.-

2 700 000.-

5 200 000,-

3.400.000,-

2 600.000,-

600 000.-

600 000,-

600 000.-

1983

31-00

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Steun ten behoeve van de kredietverlening aan landbouwbedrijven

NL/XXX/31-00/001/00

aBF

borgstellingsfonds voor de
landbouw

189 800 000.-

128300000.- 118400000.-

143000000,- 100000000.- 137 300 000.- 175 600.000,- 131700.000,- 131700 000.-

1992
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02-00

Tuinbouw

NL/XXX/02-00/001/B

a

LNV

NL/XXX/02- 00/009/00

c

PGF

NL/XXX/02-00/01l/B

a

LNV

*

NL/XXX/02-00/014/00
NL/XXX/02-00/015/00

c
a

LBS
LNV

*

NL/XXX/02-00/016/00

c

Lbs

02-10

Groenten en fruit

NL/XXX/02-10/001/00
NL/XXX/02-10/003/00
NL/XXX/02-10/004/00

c
c
c

NL/XXX/02-10/006/00
NL/XXX/02-10/008/00
NL/XXX/02-10/010/00

c
c
c

PGF
PGF
PGF

NL/XXX/02-10/011/00
NL/XXX/02-10/014/00

c
c

PGF
PFG

NL/XXX/02-10/015/00

PGF

verpakkingsonderzoek door TNO
kwaliteitscontrole Bureau (KCB)
kwaliteitscontrole verduurzaamde
champignons door Stichting Conex
normalisatie verpakkingsmaten; analyse
en bemonsteringsmethoden
voorlichting land- en tuinbouw
onderzoek en promotie glasbak
voorlichting Flevohof land- en tuinbouw
voorlichting op voedingsgebied
wetenschappelijk onderzoek verse
groenten- en fruitprodukten
wetenschappelijk onderzoek verwerkte
groenten- en fruitprodukten

Fruit

NL/XXX/02-20/001/00

c

PGF

reclame gedroogde zuidvruchten

NL/XXX/02-30/002/00
NL/XXX/02- 30/004/00

c
c

PGF
PGF

NL/XXX/02-30/006/00

c

PGF

NL/XXX/02-30/007/00

c

Lbs

ui-onderzoek (SNUif)
collectieve afzetbevordering uien
(NIVUÏ)
onderzoek kwaliteitsgebreken witlof
(CABO)
onderzoek en informatieverwerking ten
behoeve van de teelt van champignons

02-30

*

PGF
PGF
PGF
PGF

NL/XXX/02-10/005/00

02-20

Reconstructie oude
glastuinbouwgebieden
onpersoonlijke reclame en
afzetbevordering
oplossen knelpunten structuur,
onderzoek en voorlichting glastuinbouw
fonds energiebesparing
voorlichtingsprojecten akker- en
tuinbouw
professionalisering personeelsbeleid

02-40

Groenten

Sierteeltprodukten

NL/XXX/02-40/001/00
NL/XXX/02-40/003/00

c
c

PVS
PVS

afzetbevordering bloembollen (IBC)
keuring door Bloembollen
Keuringsdienst

Inhoudsopgave steuninventaris Landbouw en Visserij 1992

NL/XXX/02-40/005/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/006/00
NL/XXX/02-40/012/00

c
c

PVS
PVS

NL/XXX/02-40/013/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/015/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/019/00
NL/XXX/02-40/023/00

c
c

PVS
PVS

NL/XXX/02-40/024/A

c

PVS

NL/XXX/02-40/024/B

*
*

PVS

NL/XXX/02-40/024/C

c

PVS

NL/XXX/02-40/024/D

c

PVS

NL/XXX/02-40/025/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/030/00
NL/XXX/02-40/032/00
NL/XXX/02-40/034/00

c
c
c

PVS
PVS
PVS

NL/XXX/02-40/035/00

PVS

NL/XXX/02-40/037/00

PVS

NL/XXX/02-40/038/00
NL/XXX/02-40/039/00

04-00

c
c

PVS
PVS

a, c

marktinterventie door Bloembollen
Surplusfonds
bestrijding van ziekten in bloembollen
selectiekeuring van teeltmateriaal
(NAKS)
keuringen op tentoonstellingen
(Kon.Mij Tuinbouw en Plantkunde)
onderzoek en voorlichting
energieverbruik (Denarkas)
afzetbevordering boomkwekerijprodukten
afzetbevordering
bloemkwekerijprodukten
voor-inspectie bij export van bloembollen naar USA, Canada, promotiekantoor NY
voor-inspectie bij export van
boomkwekerijprodukten naar USA en
Canada
voor-inspectie bij export
bloemkwekerijprodukten naar Japan
voor-inspectie bij export van
bloembollen naar Japan
adviezen en belangenbehartiging op
vervoersgebied bloemenbollen
bestrijding bacterievuur
voorlichting land- en tuinbouw
voorlichtings- en tentoonstellingsactiviteiten
teelttechnisch onderzoek proefstations
en proeftuinen
onderzoek en teeltbegeleiding droogbloemen
milieuprojecten
afzetbevordering in Zweden

Granen

NL/XXX/04-00/001/00
NL/XXX/04- 00/002/00

c

div
GZP

NL/XXX/04- 00/003/00
NL/XXX/04- 00/007/00

c
c

GZP
GZP

NL/XXX/04-00/009/00

c

GZP

NL/XXX/04-00/010/00

c

GZP

NL/XXX/04-00/011/00

c

GZP

NL/XXX/04-00/012/00

GZP

onderzoek Nederlands Graancentrum
onderzoek Instituut voor Graan, Meel
en Brood - TNO
onderzoek brouwgerst - TNO
onderzoek financieel-economische
ontwikkeling van de banket-, beschuit- , biscuit-, en koekbranche
wetenschappelijk onderzoek koolhydraten - TNO
marktanalytisch onderzoek en
voorlichting brood
vakopleiding en begeleiding startende
ondernemers in de broodbakkerij,
bevordering broodbezorging aan huis
sociaal plan herstructurering broodbakkerij sector
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NL/XXX/04-00/013/00

GZP

NL/XXX/04-00/014/00
NL/XXX/04-00/015/00

a
c

GZP
GZP

*

NL/XXX/04-00/016/00

a,c

div

*
*

NL/XXX/04-00/017/00
NL/XXX/04-00/018/00

c
c

GZP
GZP

05-00

Wijnbouwprodukten

NL/XXX/05-00/001/00
NL/XXX/05-00/002/00
NL/XXX/05-00/003/00
NL/XXX/05-00/004/00

c
c
c
c

NL/XXX/05-00/005/00

07-00

HPA
HPA
HPA
HPA
HPA

wij ninformatiecentrum
marktonderzoek
promotie glasbak
onderzoek medische en maatschappelijke
gevolgen alcoholconsumptie
Stichting Verantwoord Alcoholgebruik

Aardappelen

NL/XXX/07-00/001/00

c

div

NL/XXX/07-00/003/00

c

div

NL/XXX/07- 00/005/00

c

PvA

NL/XXX/07-00/006/00
NL/XXX/07-00/009/00

c
c

PvA
PvA

NL/XXX/07-00/013/00
NL/XXX/07-00/014/00

c
a

PvA
Lbs

11-00

landbouwkundige en technologische
activiteiten
sociale aangelegenheden
onderzoek bak-, droog- en
koelprocessen, reductie vetgehalte in
bakkerijprodukten - TNO
scholings- en demonstratieproject voor
de broodbakkerij
sanering broodbakkerij
bedrijfsadvisering en -begeleiding
broodbakkerijbedrijven

garantieregeling voor afzet van
pootaardappelen
reclame en marktonderzoek
pootaardappelen
consumptieaardappelfonds afzetbevordering
fabrieksaardappelfonds
consumptieaardappelfonds teeltbescherming fabrieksaardappelen
teelt- en verwerkingsonderzoek
vorst- en droogteschaderegeling fabrieksaardappel te Iers

Veehouderijsector

NL/XXX/11-00/001/00

a

LNV

NL/XXX/11-00/002/00
NL/XXX/11-00/003/00

a
c

LNV
PVV

NL/XXX/11- 00/004/00
NL/XXX/11-00/007/00

c
c

PVV
PVV

NL/XXX/11-00/008/A-C
NL/XXX/11-00/009/00

a
c

O&S
PVV

NL/XXX/11-00/010/00

c

PWr

preventieve gezondheidszorg voor
dieren
politionele dierziektenbestrijding
onderzoek op technologisch gebied TNO
afzetbevordering
bestrijding verzurings- en
mestoverschottenproblematiek
uitbreiding mestopslagcapaciteit
preventieve gezondheidszorg en dierziektenbestrijding
stimuleringsregeling praktijkgerichte
oplossingen milieuproblematiek
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NL/XXX/11-00/01l/A

a,c

SLM

NL/XXX/11-00/011/B
NL/XXX/11-00/012/00
NL/XXX/11-00/013/00

a,c
a,c
c

SLM
LNV
Lbs

11-10

*

*

c

PZ

NL/XXX/11-10/012/00

c

PZ

NL/XXX/11-10/015/00
NL/XXX/11-10/025/00

c
c

PVVr
Lbs

NL/XXX/11-20/010/00

c

PVV

NL/XXX/11-20/011/00

c

PVV
PVV
PVV

NL/XXX/11-20/014/00

LNV

c
c
c
c

PPE
PPE
PPE
PPE

NL/XXX/11- 30/009/00
NL/XXX/11-30/010/00

c
c

PPE
PPE

onderzoek proefbedrijf
afzetbevordering
preventieve gezondheidszorg
kwaliteitscontrole eieren en eiprodukten
opleiding voor de pluimveevleessector
speerpuntproject kalkoenen

Andere veehouderijprodukten

NL/XXX/11-50/001/00
12-00

onderzoek verbetering kwaliteit varkens-, runder-, kalver-, schapen- en
geitenstapel
classificatie en toezicht op slachting
en weging
sanering varkensslachterij sector
innovatieve projecten in de varkenssector
0 & 0 stimuleringsprogramma
varkensvleessector

Eieren en slachtpluimvee

NL/XXX/11-30/002/00
NL/XXX/11- 30/005/00
NL/XXX/11-30/007/00
NL/XXX/11- 30/008/00

11-50

afzetbevordering van consumptiemelk,
boter en (boeren)kaas
wetenschappelijk en technisch
collectief zuivelonderzoek
kwaliteitsgarantie vleeskalversector
rundveeverbetering

Varkens

NL/XXX/11-20/012/00
NL/XXX/11-20/013/00

11-30

*

Runderen, melk en zuivelprodukten

NL/XXX/11-10/010/00

11-20

bijdrage-regeling Stichting Landelijke
Mestbank
kwaliteitspremiëring mest
proefprojecten mestverwerking
stimulering milieuhyiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten

c

PVVr

fonds sociale aangelegenheden

Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor
de Visserij
sanering kottervloot
sanering zee- en kustvisserij

Visserijprodukten

NL/XXX/12-00/001/00

a

LNV

NL/XXX/12-00/002/A
NL/XXX/12-00/002/B

c
a

PVvis
O&S
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NL/XXX/12-00/002/C
NL/XXX/12-00/010/00
NL/XXX/12-00/012/00
NL/XXX/12-00/018/00
NL/XXX/12- 00/021/00
NL/XXX/12-00/024/00
NL/XXX/12-00/025/00

a
c
c
a
c
c
c

O&S
PVvis
PVvis
LNV
PVvis
PVvis
PVvis

NL/XXX/12-00/027/00
NL/XXX/12-00/028/00
NL/XXX/12-00/029/00
NL/XXX/12-00/030/00
NL/XXX/12-00/031/00
NL/XXX/12-00/032/00

c
c
c
c
c
a

PVvis
PVvis
PVvis
PVvis
PVvis
V&W

NL/XXX/12-00/033/00

a

V&W

NL/XXX/13- 00/001/00

a

LNV

NL/XXX/13-00/002/00

a

LNV

NL/XXX/13-00/007/00
NL/XXX/13-00/009/00
NL/XXX/13-00/010/00

a
a
a

LNV
LNV
LNV

*

NL/XXX/13-00/011/00

a

LNV

*

NL/XXX/13-00/012/00

a

LNV

*

NL/XXX/13-00/013/00

a

LNV

*

NL/XXX/13-00/014/00

a

LNV

c

Lzz

collectieve afzetbevordering zaden van
grassen en groenvoedergewassen

NL/XXX/15-00/002/00
NL/XXX/15-00/003/00
NL/XXX/15-00/011/00

c
c
c

PVVr
PVVr
PVVr

NL/XXX/15-00/012/00

c

PVVr

voedingsonderzoek kalveren
veevoederonderzoek
onderzoek oplossing mest- en ammoniakproblematiek
onderzoek technologische en kwalitatieve aspecten gedroogde groenvoeders

13-00

14-00

Bosbouw
bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdeel: duurzaam beheer van bossen
bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdeel: aanleg van beplantingen
toeslag beheer samenwerking bos
bijdragen aanleg snelgroeiend bos
bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdelen: bosverzorging, rekreatieve
voorzieningen, natuurtechnische
maatregelen, en bepalen voedingsstoffenhuishouding
bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdeel: landschapsplannen
bijdrage exploitatiekosten
organistaties op het gebied van bos
effectgerichte maatregelen in de
bosbouw
randstadgroenstructuur

Zaaigoed

NL/XXX/14-00/011/00
15-00

vergoedingsregeling werknemers
onderwijsfonds aanvoersector
propagandafonds mosselbedrij f
verbetering beroepsbinnenvisserij
promotiecampagne garnalen
promotie voor haring
onderzoek kwaliteitsverbetering
mosselen
garnalenzeven en garnalenkrakers
onderzoekfonds
promotiecampagnes platvis
onderzoekfonds sector groothandel
onderzoekfonds voor de aanvoersector
premieregeling voor opgeviste
explosieven
premieregeling voor opgeviste
chemicaliën

Diversen
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16-00

Onderzoek

NL/XXX/16-00/004/A
NL/XXX/16-00/004/B
NL/XXX/16-00/004/C

a
a
a

LNV
LNV
LNV

NL/XXX/16-00/004/D

a

LNV

NL/XXX/16-00/006/00

a

o&s

NL/XXX/16-00/007/00
NL/XXX/16-00/008/00

a
a

o&s

NL/XXX/16-00/009/00

a

LNV

NL/XXX/16-00/010/00

a

LNV

17-00

Voorlichting en opleiding

NL/XXX/17- 00/001/00
NL/XXX/17-00/002/00
NL/XXX/17-00/003/00

19-00

LNV
LNV
Lbs

sociaal-economische voorlichting
informatica-stimuleringsregeling
bijscholing en algemene vorming van
werknemers in de landbouw

a

O&S

bedrij fsverzorging en dagcursussen

Sanitaire- of kwaliteitscontrole

NL/XXX/20-00/001/00

21-00

a
a
c

Samenwerkingsverbanden

NL/XXX/19-00/003/00
20-00

LNV

Proefstations - plantaardige produktie
Proefstations - dierlijke produktie
Regionale Onderzoekscentra plantaardige sector
Regionale Onderzoekscentra - dierlijke
sector
Stimuleringsregeling vernieuwingen
akkerbouw
Bijdrageregeling innovatieprojecten
stimuleringsregeling milieuvriendelijke agrificatie
Herstructurering Akkerbouw I - stimulering advies- en afzetorganisaties
Herstructurering Akkerbouw II - stimulering onderzoek en ontwikkeling
nieuwe toepassingen

a

LNV

Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten
agrarische produkten en
produktieprocessen

O&S

Bijdrageregeling voor investeringen in
loonwerkbedrijven

Investeringssteun

NL/XXX/21-00/004/00

a

22-00 Grondverbetering, Landinrichting, Ruilverkaveling en
Bedrij fsvergrot ing
NL/XXX/22-00/001/00
NL/XXX/22-00/00l/A

a
a

LNV
LNV

NL/XXX/22-00/00l/B
NL/XXX/22-00/002/00

a
a

LNV
LNV

Landinrichtingswerken
Herinrichting Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse Veenkoloniën
Reconstructie Midden-Delfland
Waterbeheersing en ontsluiting in
A2-verband
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NL/XXX/22-00/003/00
NL/XXX/22-00/005/00

26-00

LNV
div

Particuliere werken
Integraal Structuurplan Noorden des
Lands

Reclame en marktonderzoek

NL/XXX/26-00/001/00
29-00

a
a

a

LNV

Nationale Marktstruktuur

O&S
div

beëindiging dienstverband werknemers
Verplichte vernietinging
besmet/verdacht plantaardig materiaal
fonds ter ontwikkeling en sanering van
de landbouw
Bedrijfsbeëindiging akkerbouw
tegemoetkoming in de schade aan landen tuinbouwgewassen door wild
tijdelijke regeling tegemoetkoming
dioxine
rietmaaivergoeding

Andere soorten steun

NL/XXX/29-00/002/00

a

NL/XXX/29-00/005/00

a,c

NL/XXX/29-00/006/00

a

NL/XXX/29-00/007/00

a

O&S
LNV

*

NL/XXX/29-00/008/00

a

LNV

*

NL/XXX/29-00/009/00

a

LNV

*

NL/XXX/29-00/010/00
a
31-00 Steun ten behoeve van de kredietverlening aan landbouwbedrijven

O&S

NL/XXX/31-00/001/00

a

BF

Borgstellingsfonds voor de Landbouw

30-00 Steun ten behoeve van de sociale zekerheid in de landbouw
deze gegevens volgen later
32-00 Maatregelen ter beperking van de belastingdruk
deze gegevens volgen later
34-00 Algemene of regionale steunregelingen voor de landbouw
deze gegevens volgen later

Van de met een * aangeduide maatregelen waren de fiches nog niet eerder
in de Nederlandse steuninventaris voor de landbouw en visserij
opgenomen.
De aan de Europese Commissie gemelde, in juli 1992 nog niet door haar
goedgekeurde - wijzigingen van - steunmaatregelen zijn opgenomen in de
onderhavige steuninventaris.

OVERZICHT
VERVALLEN STEUNMAATREGELEN
LANDBOUW EN VISSERIJ

Overzicht vervallen steunmaatregelen Landbouw en Visserij ten
opzichte van steuninventaris 1982 zoals nadien gewijzigd

02-00

Tuinbouw

NL/XXX/02-00/001/A
NL/XXX/02-00/002/00
NL/XXX/02-00/004/00

a
b
a

O&S
LNV
0&S

NL/XXX/02-00/006/00
NL/XXX/02-00/007/00

a
a

0&S
LNV

NL/XXX/02-00/010/00
NL/XXX/02-00/011/A
NL/XXX/02-00/012/00
NL/XXX/02-00/013/00

a
a
a
a

O&S
LNV
LNV
LNV

02-10

Groenten en fruit

NL/XXX/02-10/007/00
NL/XXX/02-10/012/00
NL/XXX/02-10/013/00
02-20

PGF
PGF
PGF

open dagen land- en tuinbouw
bestrijding bacterievuur
veredelingsonderzoek tuinbouwgewassen

c
a

PGF
LNV

kwaliteitscontrole jamprodukten (Conex)
vorst- en hagelschade

a
c
c

O&S
PGF
PGF

experimenten verticale integratie
kwaliteitscontrole zuurkool (Conex)
onderzoek schil- en verwerkingsmethoden
uien

teelttechnisch onderzoek
"Bloembollenraad"
afvoer kwikrestanten
reclame in Nederland door "De Nederlandse
Bloemisterij"
teelttechnisch onderzoek
onderzoek bloemkwekerijprodukten (IVT)
deelname beroepen manifestatie "De
Nederlandse Bloemisterij"
virusvrij maken boomkwekerijprodukten
onderzoek boomkwekerijprodukten I.V.T.
teelttechnisch onderzoek "Boskoop" en
proeftuinen
onderzoek weefselkweek
onderzoek mbt straling ten behoeve van de

Groenten

NL/XXX/02-30/001/00
NL/XXX/02-30/003/00
NL/XXX/02-30/005/00

02-40

c
c
c

Fruit

NL/XXX/02-20/002/00
NL/XXX/02-20/003/00

02-30

afbraak verouderde glasopstanden
restitutie olie-accijns
omschakeling aardgas verspreid liggende
glastuinbouwbedrijven
ombouw aardgas glastuinbouwbedrijven
3, 2, 1% regeling telersverenigingen hard
fruit
bevordering rationeler energieverbruik
investeringen rationeler energieverbruik
bijdrageregeling grondstomen
Bijdrageregeling gescheiden afvoer
grondwater en oppervlaktewater

Sierteeltprodukten

NL/XXX/02-40/002/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/004/00
NL/XXX/02-40/008/00

c
c

PVS
PVS

NL/XXX/02-40/009/00
NL/XXX/02-40/010/00
NL/XXX/02-40/014/00

c
c
c

PVS
PVS
PVS

NL/XXX/02-40/017/00
NL/XXX/02-40/020/00
NL/XXX/02-40/021/00

c
c
c

PVS
PVS
PVS

NL/XXX/02-40/022/00
NL/XXX/02-40/026/00

c
c

PVS
PVS
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c
c
c
c
c
c

PVS
PVS
PVS
PVS
PVS
PVS

bloemisterij
gebruikswaardeonderzoek snijbloemen
selectiekeuring op fresiaknollen
proefstation boomkwekerijprodukten
houdbaarheidsonderzoek
verpakkingsonderzoek TNO
bestrijding knolcyperus

c
c

div
div

sanering broodbakkerijen
omschakeling mouterijen

NL/XXX/07-00/002/00
NL/XXX/04-00/004/00
NL/XXX/04-00/007/00

c
c
c

div
div

NL/XXX/04-00/008/00

c

PvA

inname phoma besmet pootgoed
afvoer kwikafvallen STOPA
onderzoek zetmeel chemie door het
proefstation voor aardappelverwerking
onderzoek stichting bedrijfsontwikkeling
in de landbouw Z-U

NL/XXX/02- 40/027/00
NL/XXX/02- 40/028/00
NL/XXX/02- 40/029/00
NL/XXX/02- 40/031/00
NL/XXX/02- 40/033/00
NL/XXX/02- 40/036/00
04-00

Granen

NL/XXX/04-00/004/00
NL/XXX/04-00/005/00
07-00

11-00

Aardappelen

Veehouderijsector

NL/XXX/11-00/006/00
NL/XXX/11-00/011/C

11-10

a
a,c

O&S
SLM

Runderen, melk en zuivelprodukten

NL/XXX/11- 10/014/00 c

PZ

NL/XXX/11- 10/017/00

O&S

a

NL/XXX/11- 10/018/00 c

PVVr

NL/XXX/11- 10/019/00

a

O&S

NL/XXX/11- 10/020/00
NL/XXX/11- 10/021/00
NL/XXX/11- 10/022/00
NL/XXX/11- 10/023/00
NL/XXX/11- 10/024/00

a
a
a
a
a

O&S
O&S
O&S
O&S
O&S

c
c

PVV
LNV

11-20

provinciale mestbanken
proefproject mestopslagfaciliteiten in
tekortgebieden

afzetbevordering kaas in VS, Canada,
Nederlandse Antillen en Suriname
praktijkproef begeleidingssystemen
vruchtbaarheid
onderzoek luchtweginfecties bij
mestkalveren
integratie gegevensverwerking
rundveehouderij
blaarkop-opfokprogramma
bijdrage werkverbetering melkveehouderij
melkcontrole-krachtvoeradvisering
centrale opfok stierkalveren
verenigingen veehouderijbelangen

Varkens

NL/XXX/11-20/001/00
NL/XXX/11-20/002/00

varkensfonds
herstructurering vleesconserven
exporterende bedrijven

Overzicht vervallen steunmaatregelen Landbouw en Visserij ten
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11-30

Eieren en slachtpluimvee

NL/XXX/11-30/003/00
NL/XXX/11-30/004/00
11-40

div
PPE

leukose onderzoek TNO
onderzoek bestrijding CRD en NCD

PVV

verbetering schapen- en geitenstapel

saneringsuitkering vissers
oplegging vissersvaartuigen
technische voorzieningen
vissersvaartuigen
structuurverbetering visdetailhandel
experimentele visserij
verbetering be- en verwerking
mosselfonds
rabatfonds export gezouten haring
praktijkproeven garnalenpelmachines
garantie en rentesubsidie
overbruggingsleningen
stilligregeling
onderzoekprojecten CIVO - IPV

Schapen en geiten

NL/XXX/11-40/001/00

12-00

a,c
c

c

Visserijprodukten

NL/XXX/12-00/003/00
NL/XXX/12-00/004/00
NL/XXX/12-00/005/00

a
a
a

O&S
O&S
O&S

NL/XXX/12- 00/006/00
NL/XXX/12-00/007/00
NL/XXX/12-00/008/00
NL/XXX/12-00/011/00
NL/XXX/12-00/013/00
NL/XXX/12-00/016/00
NL/XXX/12-00/017/00

a
a
a
a
a
a
f

O&S
O&S
O&S
PWis
PWis
div
LNV

NL/XXX/12-00/019/00 a
NL/XXX/12- 00/020/00 a
13-00

O&S
O&S

Bosbouw

NL/XXX/13-00/003/00

a

LNV

NL/XXX/13-00/004/00
NL/XXX/13-00/005/00
NL/XXX/13-00/006/00
NL/XXX/13-00/008/00

a
a
a
a

LNV
LNV
LNV
LNV

NL/XXX/14-00/001/00
NL/XXX/14-00/003/00
NL/XXX/14-00/005/00

c
c
c

Lzz
Lzz
Lzz

NL/XXX/14-00/006/00
NL/XXX/14-00/010/00

c
c

Lzz
Lzz

onderzoek gras- en klaverzaadteelt
cultuurwaarde onderzoek nieuwe rassen
afzetbevordering zaden
groenvoedergewassen
ziektenonderzoek zaaigranen
veredelings- en teeltonderzoek

a,c
c
c

div
O&S
PVVr

peulvruchten studie combinatie
•hinde rprevent ie
onderzoek instituut voor granen, meel en

14-00

15-00

bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdeel: herbebossing
herstel stormschade
bijdragen bosontsluiting
opruimen verbrand bos
aankoop en herstel

Zaaigoed

Diversen

NL/XXX/15-00/001/00
NL/XXX/15-00/004/00
NL/XXX/15-00/005/00
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NL/XXX/15-00/006/00
NL/XXX/15-00/007/00
NL/XXX/15-00/008/00

16-00

PVVr
PVVr
PVVr

brood TNO
onderzoek afbraak voedereiwitten
onderzoek snijmais
welzijn landbouwhuisdieren

a
c
a

O&S
div
O&S

experimentele projecten
onderzoek I.B.V.L.
experiment agrarische bedrijfsgebouwen

Onderzoek

NL/XXX/16-00/001/00
NL/XXX/16-00/002/00
NL/XXX/16-00/005/00
19-00

c
c
c

Samenwerkingsverbanden

NL/XXX/19-00/001/00

a

O&S

NL/XXX/19-00/002/00

a

O&S

NL/XXX/19-00/004/00

a

O&S

21-00

Investeringssteun

NL/XXX/21-00/001/00
NL/XXX/21-00/002/00

a
a

LNV
O&S

NL/XXX/21-00/003/00

a

O&S

22-00

verbetering marktstructuur
landbouwbedrijven met
ontwikkelingsmogelijkheden
verbetering agrarische bedrijfsgebouwen

Grondverbetering, Landinrichting, Ruilverkaveling en
Bedrij fsvergroting

NL/XXX/22-00/004/00

29-00

bijdrage aan verenigingen van
bedrij fsverzorging
personeelskosten bonden
bedrij fsverzorgingsverenigingen
bijdrage aan erkende
samenwerkingsverbanden

a

LNV

boerderijverplaatsing om redenen van
openbaar nut

Andere soorten steun

NL/XXX/29-00/001/00
NL/XXX/29-00/003/00
NL/XXX/29-00/004/00

a
a
a

0&S
O&S
O&S

bedrij fsbeëindiging
uittreding uit samenwerkingsverband
beroepsovergang uit de landbouw

NEDERLANDSE STEUNMAATREGELEN
TEN BEHOEVE VAN
DE LANDBOUW EN VISSERIJ

stand per 1 juli 1992

02-00 Tuinbouw
NL/XXX/02-00/001/B

a

LNV

NL/XXX/02-00/009/00

c

PGF

NL/XXX/02-00/011/B

a

LNV

NL/XXX/02-00/014/00
NL/XXX/02-00/015/00

c
a

LBS
LNV

NL/XXX/02-00/016/00

c

Lbs

Reconstructie oude
glastuinbouwgebieden
onpersoonlijke reclame en
afzetbevordering
oplossen knelpunten structuur,
onderzoek en voorlichting
glastuinbouw
fonds energiebesparing
voorlichtingsprojecten akker- en
tuinbouw
professionalisering personeelsbeleid

NL/XXX/02-00/001/B

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Reconstructie oude glastuinbouwgebieden

4.

Juridische basis:
Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden (Stcrt 1979,
64)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
wijziging bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/02- 00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
De bevordering van de economische ontwikkeling in oude
glastuinbouwgebieden en het treffen van daarmee samenhangende
voorzieningen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Een aanvraag voor een reconstructie kan slechts worden
ingediend door verenigingen of stichtingen die het collectief
belang van de land- en tuinbouw behartigen, alsmede door
provincies, gemeenten en waterschappen.
Een gebied kan worden aangewegzen als reconstructiegebied
indien dat gebied:
- duurzaam is bestemd dan wel mede bestemd voor de uitoefening
van de glastuinbouw;
geheel of grotendeels bestaat uit economisch verouderde, in
hoofdzaak aaneengesloten glasopstanden;
behoefte heeft aan ruimte ten behoeve van de ontwikkeling
van een economisch gezonde glastuinbouw en de daarmee
samenhangende infrastructurele en andere voorzieningen.

10. Wijze van steunverlening:
- subsidie in investeringen;
- subsidie in glasafbraak.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Voorbereiding:
de kosten van voorbereiding van reconstructie-projecten
komen volledig voor rekening van de rijksoverheid.

ERrdb569c

NL/XXX/02-00/001/B

Uitvoering.'
a. subsidie variërend van 40 tot 100 % in werken voor
infrastructurele en landschappelijke voorzieningen;
b. subsidie van f 25,- per m2 met een maximum van f 250.000,per bedrijf ten behoeve van bedrij fsverplaatsing, alsmede
van 50% van de aansluitingskosten voor gas, licht en water;
c. subsidie van 40% in particuliere kavelinrichtingswerken;
d. bijdrage van f 8 , - per m2 met een maximum van f 80.000,per bedrijf ten behoeve van glasafbraak;
e. bijdrage ten behoeve van erf- en kavelbeplanting ten
bedrage van 70% van de kosten van aanleg;
f. bijdrage in verband met de overdracht van grond en
opstallen aan de overheid van f 1,50 per m2 overgedragen
grond tot een gezamelijke oppervlakte van ten hoogste 20%
van de cultuurgrond in het reconstructiegebied;
g. loondervings- en verhuiskostenbijdrage ten behoeve van de
werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd als
rechtstreeks gevolg van de overdracht als bedoeld onder f.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Bij het niet in acht nemen van declaratietermijnen en gestelde
voorwaarden vervalt het recht op de bijdrage.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
geen (N.B. samenloop/cumulatie met fiche nr NL/XXX/02-00/001/A
uitgesloten)
14. Looptijd:
Aantal jaren 1979-1991 (de regeling is geschorst per 25
september 1991)
15. Kosten:
(x f 1 miljoen)
1983
1984
1985
1986
6,0
1987

1988
1989
1990
1991
1992

6,0
5,5
8,5
10,0
17,5 (begroot)

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
regionale concentratie (oude glastuinbouwgebieden)
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun: 10 t/m 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
De regeling is bij besluit van 25 september 1991 geschorst.
Derhalve worden, behoudens enkele reeds aangevraagde gebieden,
geen nieuwe projecten meer in voorbereiding genomen. Als gevolg
van reeds aangegane verplichtingen voor projecten in uitvoering
en nog komende verplichtingen inzake projecten in voorbereiding, zal de regeling nog tot eind van de jaren negentig tot
uitgaven leiden.
ERrdb569c
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1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Onpersoonlijke reclame

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-00/009/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Onpersoonlijke reclame en voorlichting in Nederland op het terrein van
groenten en fruit door de stichting Promotieburo (voorheen: Propaganda)
Groenten en Fruit (shows, cursussen, media, publikaties, exposities).
De aktiviteiten van het Promotieburo richten zich op groenten en fruit
in de meest algemene zin, zonder de nationale oorsprong aan te duiden,
of reclame te maken voor bepaalde merken of ondernemingen. In de
publikaties worden de in een bepaald seizoen verkrijgbare produkten
behandeld.

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
1.785.000
2.234.800

2.129.000
2.172.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering de algemene middelen van het produktschap, gevoed uit de

/o,
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opbrengst van de Algemene Heffingsverordening PGF 1979 die volledig ten
laste komt van het bedrijfsleven. De 'heffingsverordening kent als
grondslag de waarde van het produkt bij verkoop door de producent. De
hoogte van de heffing bedraagt voor het inheemse produkt 0,08%, voor
het geïmporteerde produkt 0,06% en voor het verwerkte produkt 0,04%.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, het gaat om onpersoonlijke reclame en voorlichting zonder enig
onderscheid naar de oorsprong van het produkt
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Groenten en fruit

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

009.00
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NL/XXX/02-00/011/B

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Besteding restant gelden sectorbeleid

4.

Juridische basis:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
zie onder 19

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/02-00/011/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Het stimuleren van projecten welke een bijdrage leveren aan het oplossen
van knelpunten in structuur, onderzoek en voorlichting in de glastuinbouw
ten behoeve van de volgende aandachtspunten:
- produktkwaliteit en -afzet
- milieu
- produktiestructuur
- teeltomstandigheden
- ondernemerschap

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De resultaten van de projecten dienen openbaar gemaakt te worden. Voor een
bijdrage komen slechts in aanmerking organisaties die ten doel hebben het
collectieve belang van de ondernemingen in de glastuinbouw te behartigen.
Individuele ondernemingen komen derhalve niet voor een bijdrage in
aanmerking.

10. Wijze van steunverlening:
Éénmalige bijdrage
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Afhankelijk van de aard van het project en de mogelijkheden om versnelling
aan te brengen bij het oplossen van knelpunten in de genoemde
aandachtsgebieden, wordt een bijdrage van maximaal 50% in de kosten van
een project verstrekt. Vanwege het fundamentele karakter van het onderzoek
is aan één project een hoger percentage toegekend.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Na voltooiing van het project dient de begunstigde rekening en
verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen gelden door
middel van een accountantsverklaring. Indien blijkt dat de gelden niet
conform de voorwaarden zijn besteed vindt terugvordering plaats.

ERrdb513

NL/XXX/02-00/011/B

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
14. Looptijd:
1987 t/m 1992
15. Kosten:
(bedragen x f 1.000,--)
JAAR
BEDRAG
1987
725,0
1988
325,0
1989
923,3
1990
913,2
1991
260,1
1992
55,2
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Glastuinbouw sector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel wordt verenigbaar geacht met de gemeenschappelijke markt
omdat er geen concurrentievervalsing plaatsvindt als gevolg van
begunstiging van bepaalde ondernemingen of produkten, noch sprake is van
beïnvloeding van tussenstaatse handelsverkeer. De bijdrage wordt niet
verleend aan de glastuinders doch aan de betrokken organisaties.
19. Overige informatie
In het kader van de bijdrageregeling "premie voor investeringen ter
bevordering van rationeler energieverbruik" (zie steuninventaris 1982,
NL/XXX/02-00/011/00) zijn aan individuele ondernemers bijdragen
uitgekeerd. Bij controle op de regeling is gebleken dat subsidieontvangers te veel danwei ten onrechte subsidie hebben ontvangen. Voor
deze groep zijn terugvorderingen ingesteld tot een bedrag van circa 31
min. Van dit bedrag is circa 27,5 min. terug ontvangen. De teruggevorderde
bedragen zijn aangewend voor het oplossen van knelpunten in de Sektor
glastuinbouw. Gekozen is voor aanwending van de middelen bij knelpunten in
structuur, onderzoek en voorlichting van de glastuinbouw. Er vindt geen
subsidie-verlening aan individuele ondernemers plaats.

ERrdb513

NL/XXX/02- 00/014/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Landbouwschap

3.

Titel van de steunregeling:
Fonds ter bevordering van onderzoek en praktijk experimenten
met betrekking tot energiebesparing in de tuinbouw

4.

Juridische basis:
Verordening algemene heffing en opcenten 1983

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/02- 00/014/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Landbouwschap

8.

Doel van de steunregeling:
Stimuleren van de ontwikkeling van energiebesparende technieken
in de tuinbouw

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
a. subsidies en bijdragen van circa 50% ten behoeve van
onderzoek
b. overige uitgaven
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
ad a. - bijdrage in de kosten van onderzoek op het gebied van
kasomhullingsmaterialen verricht door het IMAG te
Wageningen;
bijdrage in de kosten van onderzoek ten behoeve van
het vaststellen van nieuwe NEN-normen voor kasconstructies verricht door het Normalisatie-instituut te
Den Haag.
ad b.

- uitgaven ten behoeve van investeringsverplichtingen
ten behoeve van onderzoek verricht door de zogenaamde
DENAR-kas B.V., een proefbedrijf voor het milieu en
de energiebesparing in de glastuinbouw;
financiering van voorlichting op het gebied van
energiebesparing.

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
ERrdb574

NL/XXX/02- 00/014/00

14. Looptijd:
1.
Aantal jaren De maatregel loopt tot en met 1992.
Fondsvorming heeft plaatsgevonden in de jaren 1980
t/m 1983. De laatste uitgaven zullen plaatsvinden in
het jaar 1992.
2.

Verlenging bestaande maatregel? nee

15. Kosten:
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

346.000,294.000,220.000,132.819,333.362,422.814,119.200,308.300, 136.600,103.500,154.000,nog niet bekend
nog niet bekend

Wijze van financiering van de steun:
heffing in de jaren 1980 t/m 1983 (zie steuninventaris 1982)
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
nee
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
glastuinbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb574

NL/XXX/02-00/015/00

1.

Lidstaat
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Voorlichtingsprojecten akker- en tuinbouw

4.

Juridische basis:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
Niet van toepassing

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Het stimuleren van projecten in het kader van het realiseren van
een concurrerende, duurzame en veilige landbouw die tot doel
hebben de ontwikkeling (praktijkonderzoek) en/of verspreiding
(voorlichting en onderwijs) van kennis te versnellen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De resultaten van de projecten dienen openbaar gemaakt te worden.
Voor een bijdrage komen slechts in aanmerking organisaties die ten
doel hebben het collectieve belang van de ondernemingen in de
land- en tuinbouw te behartigen. Individuele ondernemingen komen
derhalve niet voor een bijdrage in aanmerking.

10. Wijze van steunverlening:
Éénmalige bijdrage.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Afhankelijk van de aard van het project wordt een bijdrage van
maximaal 50% in de kosten van het project (zowel personele als
materiële kosten) verstrekt. Deze bijdrage kan variëren van ca.. 1
tot 5 jaar.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Na voltooiing van het project dient de begunstigde rekening en
verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen
gelden door middel van een accountantsverklaring. Indien blijkt
dat de gelden niet conform de voorwaarden zijn besteed vindt
terugvordering plaats.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Voor zover bekend vindt geen samenloop met andere vormen van steun
dan wel cumulatie met een andere steunregeling plaats.
14. Looptijd:
ERrdb512

NL/XXX/02-00/015/00

De duur van de regeling is niet beperkt,
15. Kosten:
(bedragen x f 1.000,--)
JAAR
BEDRAG
1989
110
1990
886
1991
375
1992
1.227 (begroot)
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Niet van toepassing
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:
n.v.t.
19. Overige informatie:
n.v.t.

ERrdb512

NL/XXX/02-00/016/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Landbouwschap

3.

Titel van de steunregeling:
Professionalisering personeelsbeleid in de tuinbouw

4.

Juridische basis:
Heffingsverordening professionalisering personeelsbeleid, Vb.Bo
1986, afl. 1

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Landbouwschap

8.

Doel van de steunregeling:
De verbetering van het personeelsaanbod en personeelsbeleid in
de tuinbouw. Hiertoe worden de volgende activiteiten
ontwikkeld:
de bevordering van voldoende aanbod van arbeidskrachten
door de ontwikkeling van public relations activiteiten ten
behoeve van de tuinbouw, alsmede het onderhouden van
contacten met de arbeidsbureau's;
de verzorging van de huisvesting van de werknemers;
het geven van cursussen met betrekking tot personeelsbeleid
aan werkgevers/werknemers;
individuele advisering over personele aangelegenheden aan
werkgevers/werknemers;
overige activiteiten in het belang van een goede
personeelsvoorziening.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Voor een bijdrage komen een tweetal stichtingen in aanmerking:
de Stichting Peroneelsbeleid en -Voorziening voor de
Tuinbouw in het Westland;
de Stichting Personeelsbeleid en -Voorziening voor de
Tuinbouw in midden Zuid-Holland.

10. Wijze van steunverlening:
Subsidiëring van de apparaatskosten (zoals personeel,
huisvesting) van de onder 9 genoemde stichtingen.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
niet van toepassing
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

ERrdb571

NL/XXX/02-00/016/00

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
onbepaalde duur
15. Kosten:
1986 244.500,1987 271.500,1988 316.000,1989 340.300,1990
376.200,1991 348.000,1992 512.500,Wijze van financiering van de steun:
Door middel van een heffing van ten hoogste 0,1 % van het loon
van het in dienst zijnde personeel. De heffing is verschuldigd
door alle tuinbouwbedrijven die voor ten minste 60% groenten
en/of bloemen telen.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
nee
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Regionale concentratie. De te financieren stichtingen hebben
een afgebakend werkgebied in Zuid-Holland. Slechts de
tuinbouwbedrijven die in die werkgebieden zijn gevestigd zijn
heffingplichtig.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel is in het algemeen belang van de tuinbouwsector en
heeft geen gevolgen voor het tussenstaatse handelsverkeer.
19. Overige informatie

ERrdb571
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Groenten en f r u i t

NL/XXX/02 -10/001/00
NL/XXX/02 -10/003/00
NL/XXX/02 -10/004/00

c
c
c

PGF
PGF
PGF

NL/XXX/02 -10/005/00

c

PGF

NL/XXX/02 •10/006/00
NL/XXX/02 -10/008/00
NL/XXX/02- 10/010/00

c
c
c

PGF
PGF
PGF

NL/XXX/02- 10/011/00
NL/XXX/02- 10/014/00

c
c

PGF
PFG

NL/XXX/02- 10/015/00

c

PGF

verpakkingsonderzoek door TNO
kwaliteitscontrole Bureau (KCB)
kwaliteitscontrole verduurzaamde
champignons door Stichting Conex
normalisatie verpakkingsmaten;
analyse en bemonsteringsmethoden
voorlichting land- en tuinbouw
onderzoek en promotie glasbak
voorlichting Flevohof land- en tuinbouw
voorlichting op voedingsgebied
wetenschappelijk onderzoek verse
groenten- en fruitprodukten
wetenschappelijk onderzoek verwerkte
groenten- en fruitprodukten

bfi/'xxx: /c2-io / j t i / c c

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Verpakkingsonderzoek

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/001/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Verpakkingsonderzoek door het TNO. Vergelijkend en projektmatig
onderzoek ( onderzoek naar het gebruik van verpakkingen bij transport,
opslag en koeling in de handelskanalen, de afval- en de milieuproblematiek)

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10. WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie tot bijdrage in de kosten van het onderzoek
11. OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
103.700
125.000

140.000
175.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Tot 1991 uitkering uit de algemene middelen van het produktschap, die
worden gevoed uit de opbrengst van de Algemene Heffingsverordening PGF
1979 die volledig ten laste komt van het bedrijfsleven. De heffingsverordening kent als grondslag de waarde van het produkt bij verkoop door
de producent. De hoogte van de heffing bedraagt voor het inheemse

NL / A A X

produkt 0,08%, voor het geïmporteerde produkt 0,06% en
verwerkte produkt 0,04%.
In 1991 uitkering uit het Financieringsfonds PGF Research.

jol
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voor het

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PR0DUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de resultaten van het onderzoek zijn vrij beschikbaar en komen ook
de afzet van het geïmporteerde produkt ten goede
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Groenten en fruit

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

001.10
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1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Kwaliteitscontrole verse groenten en fruit door het KCB

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffingsverordening PGF 1977 Kwaliteitscontrole
begrotingsverordening

verse produkten en

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/003/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Kwaliteitscontrole op verse produkten door het Kwaliteits Controle
Bureau (KCB) voor Groenten en Fruit op grond van EG- en produktschapsverordeningen

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten van het KCB en van de keuringen. De overheid
droeg voor de helft bij, doch heeft de bijdrage met ingang van 1988
gekort. Vanaf 1994 komen de kosten volledig voor rekening van het
bedrijfsleven

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
6.607.200
7.217.300

7.900.000
8.000.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds kwaliteitscontrole verse produkten

NL/AXK

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Verse groenten en fruit

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

003.10
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1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Kwaliteitsonderzoek op grond van nationale voorschriften met betrekking
tot verduurzaamde champignons

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/004/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Verbetering van de kwaliteit van champignons in verwerkte (verduurzaamde) toestand

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10,

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage ter bestrijding van de kosten van het onderzoek. (Het
onderzoek vindt plaats bij 'CONEX', in opdracht van 'SLT' namens het
'KCB')

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
126.500
150.000

150.000
195.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het Financieringsfonds PGF Kwaliteitsonderzoek champignons van het produktschap, gevoed uit de opbrengst van de Heffingsverordening PGF 1987 Kwaliteitsonderzoek champignons, die volledig ten
laste komt van het bedrijfsleven.

(v/L /\x

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
16. SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Verduurzaamde champignons
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
Mi' (N/CIE*
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18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

004.10
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1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Normalisatie van verpakkingsmaten; analyse- en bemonsteringsmethoden

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/005/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Het bevorderen van de normalisatie van verpakkingsmaten (Internationale
Standaard Normen), met name betreffende groenten en fruit (conserven),
alsmede van analyse- en bemonsteringsmethoden

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten van het instituut

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
6.000
6.000

16.600
16.600

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering de algemene middelen van het produktschap, gevoed uit de
opbrengst van de Algemene Heffingsverordening PGF 1979 die volledig ten
laste komt van het bedrijfsleven. De heffingsverordening kent als
grondslag de waarde van het produkt bij verkoop door de producent. De
hoogte van de heffing bedraagt voor het inheemse produkt 0,08%, voor
het geïmporteerde produkt 0,06% en voor het verwerkte produkt 0,04%.

NL /AAA

/ - i.' - / J/^-^/c^.

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, normalisatie van maten bevordert de doorstroming van produkten,
nationaal, zowel als geïmporteerd,in de handelsfase; publikatie van
onderzoeksresultaten in de Engelse taal
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Groenten en fruit

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
fifaiurdan 10

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

005.10

^/xXX/oi-'-lo/^'t /o.-

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Publieksvoorlichting

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/006/00; NL/XXX/02-10/007/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Voorlichting in Nederland op het gehele terrein van de land- en
tuinbouw door de stichting Public Relations Land- en Tuinbouw; de
voorlichting richt zich op het grote publiek. Er wordt informatie
gegeven over de maatschappelijke en economische betekenis van de landen tuinbouw oa door het verspreiden van publikaties onder de schoolgaande jeugd, het verzorgen van inleidingen en de "open dagen land- en
tuinbouw"

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten, naast ruim 40 andere subsidiënten.

11. OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
49.100
49.100

54.500
53.500

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering de algemene middelen van het produktschap, gevoed uit de
opbrengst van de Algemene Heffingsverordening PGF 1979 die volledig ten

I

NL- / V U ' / -w -/^/^J-t/^J

laste komt van het bedrijfsleven. De heffingsverordening kent als
grondslag de waarde van het produkt bij verkoop door de producent. De
hoogte van de heffing bedraagt voor het inheemse produkt 0,08%, voor
het geïmporteerde produkt 0,06% en voor het verwerkte produkt 0,04%.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, het gaat om voorlichting zonder enig onderscheid naar de oorsprong
van het produkt
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
land- en tuinbouw

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
Miw^ert a«fj (o

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

006.10

NL-/xxx/ëZ-[c/cc<f/-

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Glasbak

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/008/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Door middel van promotiecampagnes (media) stimuleren van het gebruik
van de glasbak ten behoeve van de recycling van éénmalig ver akkingsglas; onderzoek naar de waardering van de glasbak door de
consument

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
subsidie tot bijdrage in een deel van de kosten van de stichting

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
20.000
20.000

25.000
37.500

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering de algemene middelen van het produktschap, gevoed uit de
opbrengst van de Algemene Heffingsverordening PGF 1979 die volledig ten
laste komt van het bedrijfsleven. De heffingsverordening kent als
grondslag de waarde van het produkt bij verkoop door de producent. De

Nu/'x x xr / ^ - I ^ /-'-'' -r /+

hoogte van de heffing bedraagt voor het inheemse produkt 0,08%, voor
het geïmporteerde produkt 0,06% en voor hèt verwerkte produkt 0,04%.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, imagoverbetering (milieubescherming) van glasverpakte produkten
geldt zonder onderscheid voor nationale en geïmporteerde produkten. De
resultaten van de campagne worden mede in het Engels gepubliceerd.
16.

SECT0RIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
In glas verpakte produkten

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
stichting Glasbak
CO•

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

008.10

NL/SofX/i^-Jo/oicj^

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Voorlichting op de Flevohof

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/010/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Voorlichting aan het grote publiek op de Flevohof. Op de tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van ambachtelijk en industrieel kunnen
van de land- en tuinbouw

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie tot bijdrage in de kosten van exploitatie

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12. TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald; beëindigd in 1991
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
50.000
50.000

100.000
-

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering de algemene middelen van het produktschap, gevoed uit de
opbrengst van de Algemene Heffingsverordening PGF 1979 die volledig ten
laste komt van het bedrijfsleven. De heffingsverordening kent als
grondslag de waarde van het produkt bij verkoop door de producent. De
hoogte van de heffing bedraagt voor het inheemse produkt 0,08%, voor
het geïmporteerde produkt 0,06% en voor het verwerkte produkt 0,04%.

NL/xs'x /'**. -\o }^\°

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, voorlichtingsaktiviteiten zijn algemeen van aard en betreffen niet
een bepaalde origine van produkten
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Land- en tuinbouw

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
Flevohof {i)

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

010.10

loy

hiL/XXX/ol~>o/o

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Stichting Voeding Nederland

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/011/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Voorlichtingsaktiviteiten gericht op de consument en op wetenschappelijk terrein door de stichting Voeding Nederland

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie tot bijdrage in de kosten

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
11.000
25.000

25.000
25.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering de algemene middelen van het produktschap, gevoed uit de
opbrengst van de Algemene Heffingsverordening PGF 1979 die volledig ten
laste komt van het bedrijfsleven. De heffingsverordening kent als
grondslag de waarde van het produkt bij verkoop door de producent. De
hoogte van de heffing bedraagt voor het inheemse produkt 0,08%, voor
het geïmporteerde produkt 0,06% en voor het verwerkte produkt 0,04%.

n /o
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WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de voorlichting wordt gegeven en het wetenschappelijk onderzoek
wordt verricht zonder onderscheid naar de herkomst van produkten
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Alle voedingsmiddelen (groenten en fruit wat betreft het produktschap)

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
stichting Voeding Nederland (t)

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

011.10

Ulc±
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1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
ATO-onderzoek vers

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/014/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Wetenschappelijk onderzoek

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10. WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie in de kosten in verband met wetenschappelijk onderzoek
11. OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
12. TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
13. SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
14.

LOOPTIJD:
- aantal jaren: vier met ingang van 1991; verlenging mogelijk
- verlenging bestaande maatregel:

15. KOSTEN: jaarlijks ca. 625.000
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het Financieringsfonds PGF Research van het produktschap,
gevoed uit de opbrengst van de Heffingsverordening PGF 1990 onderzoek
verse groenten en vers fruit, die volledig ten laste komt van het
bedrijfsleven.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Indirect, ja
16. SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Verse groenten en vers fruit

NL/xKxi01-10*0*1^

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
Mi«dc'«dan 10

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

014.10

M-

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
ATO-onderzoek verwerkt

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-10/015/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Wetenschappelijk onderzoek

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie in de kosten in verband met wetenschappelijk onderzoek

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD:
- aantal jaren: vier met ingang van 1991; verlenging mogelijk
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN: jaarlijks ca. 525.000

/\\x\/^~i^/oi

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het Financieringsfonds PGF Research van het produktschap,
gevoed uit de opbrengst van de Heffingsverordening PGF 1990 onderzoek
verwerkte groenten en fruitprodukten, die volledig ten laste komt van
het bedrijfsleven.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Indirect, ja
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Verwerkte groenten en fruitprodukten

K/L / X K \ ' / o 2 -lo/<J>i$

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
NïwJeKdan 10

18.

015.10

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 9 3 , derde l i d , EEG-VERDRAG

/Ü_

02-20

fruit

NL/XXX/02-20/001/00

c

PGF

reclame gedroogde zuidvruchten

k'C/xXX

1.

2.

A 2 - 2 c/cc I /cc

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:

PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT
3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Reclame Gedroogde Zuidvruchten

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-20/001/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Reclamecampagne (onpersoonlijk) ten behoeve van de afzet van gedroogde
zuidvruchten in het binnenland.

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten van de campagne, gemaakt door de Vereniging voor
de handel in gedroogde zuidvruchten, specerijen en aanverwante
artikelen

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
947.800
997.600

1.200,000
1.200.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het Financieringsfonds PGF Afzetbevordering gedroogde
Zuidvruchten, gevoed uit de opbrengst van de Heffingsverordening PGF
1977 gedroogde zuidvruchten die volledig ten laste komt van het
bedrijfsleven.

UL/Xxx/c%-ïo/oc\l

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, uit de aard van de produkten volgt dat de reclamecampagnes zich
juist richten op de betere afzet van geïmporteerde produkten.
16.
17
18.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Zuidvruchten
GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
iW.'ncUn dan 10
VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

001.20

02-30

Groenten

NL/XXX/02-30/002/00

c

PGF

NL/XXX/02-30/004/00

c

PGF

NL/XXX/02-30/006/00

c

PGF

NL/XXX/02-30/007/00

c

Lbs

ui-onderzoek (SNUif)
collectieve afzetbevordering uien
(NIVUI)
onderzoek kwaliteitsgebreken witlof
(CABO)
onderzoek en informatieverwerking
ten behoeve van de teelt van
champignons

N't/xxx (oi~yulovil»t
1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Stichting Nederlandse Uienfederatie (SNUiF)

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-30/002/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Onderzoek en voorlichting in het belang van de uiensektor

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie tot bijdrage in de kosten

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald ( tot 1995 )
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
143.100
116.250

150.000
135.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit de algemene middelen van het produktschap, gevoed uit de
opbrengst van de Heffingsverordening PGF 1980 onderzoek uien, die
volledig ten laste komt van het bedrijfsleven.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:

NL /x*x

Neen
16. SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Uien

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

002.30

/CL-hj/o-^fe.

fsj i /NXX

/O?-ZJ

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
NIVUI (Nederlands Instituut voor afzetbevordering van uien en uiprodukten)

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-30/004/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Collectieve afzetbevorderende aktiviteiten zonder steun voor bepaalde
merken of ondernemingen in binnen- en buitenland met betrekking tot
uien, uit te voeren door het NIVUI

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
50% bijdrage in de exploitatiekosten (samen met Landbouwschap)

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
276.250
276.300

250.000
250.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het Financieringsfonds PGF Afzetbevordering uien van het
produktschap, gevoed uit de opbrengst van Heffingsverordening PGF 1982
Afzetbevordering uien, die volledig ten laste komt van het bedrijfsleven.

/ook/j.

^'L/AX/

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen

KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
16. SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Uien
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

004.30

lol-Zolo^l

UL/XKK/OI-I^/OOC/OLJ

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Wit!ofonderzoek CABO

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-30/006/00 (hervat)

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Onderzoek naar kwaliteitsgebreken bij witlof door het Centrum voor
Agrobiologisch Onderzoek

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10. WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie
11. OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
12. TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
13. SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
14. LOOPTIJD: onbepaald
- aantal jaren:
- verlenging bestaande maatregel:
15. KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN

35.000
35.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds PGF Research. Dit fonds wordt
gevoed uit de opbrengst van de Heffingsverordening PGF 1990 onderzoek
verse groenten en vers fruit, die volledig ten laste komt van het
bedrijfsleven.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen

UL/XXK

KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja (indirect)
16.
17

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Witlof
GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
<Y\ i n t\ e r» c| c\ A

18.

(o.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

006.30

/d2-io(OGLl

NL/XXX/02-30/007/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Landbouwschap

3.

Titel van de steunregeling:
Onderzoek en informatieverwerking ten behoeve van de teelt van
champignons

4.

Juridische basis:
Heffingsverordening champignons 1991

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Landb ouws chap

8.

Doel van de steunregeling:
Het bevorderen van onderzoek op het gebied van de teelt van
champignons, alsmede de bevordering van de ontwikkeling van
computerprogrammatuur ten behoeve van de champignontelers.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
jaarlijkse bijdrage
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
a. Bijdrage van 50% in het exploitatietekort van het
Proefstation voor champignoncultuur
b. Bijdrage aan de Stichting Informatieverwerking Tuinbouw
(SITU)
c. Bijdrage ten behoeve van onderzoek op het gebied van het
milieu; projecten:
bijdrage in de kosten van een medewerker bij het C.N.C
die onderzoek en voorlichting verricht op het gebied van
de bedrij fs-interne milieuzorg;
bijdrage ten behoeve van de verspeiding van
voorlichtingsmateriaal op milieugebied ten behoeve van
de champignontelers;
afvalwateronderzoek.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

ERrdb568

NL/XXX/02-30/007/00

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
De andere helft van het exploitatietekort van het Proefstation
voor champignoncultuur wordt gefinancierd door het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (zie fiche
NL/XXX/16-00/004/A)
14. Looptijd:
Het proefstation voor de Champignons wordt sinds 1975
gefinancierd. De financiering van het SITU geschiedt sinds 1989
en de financiering van het onderzoek op milieugebied geschiedt
sinds 1990.
15. Kosten:
Proefstation voor de champipnoncultuur
750.000,1983
262.000,1984
235.000,1985
870.000,1986
1987
760.000,1988
470.000, 1989
480.000,1990
1 .400.000,1991
1 .732.000,- (begroot)
1992
1 .805.000,- (begroot)
SITU
1989
1990
1991
1992

11.000,11.000,11.000,11.000,-

Milieu •onderzoek
1990
500.000,1991
500.000,1992
500.000,Wijze van financiering van de steun:
heffing op basis van de oppervlakte cultuurgrond die in gebruik
is voor de teelt van champignons.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
champignonsteelt
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Met de onderhavige maatregel wordt onderzoek op het gebied van
de champignonteelt gefinancierd die in het belang van de gehele
sector zijn. De financiering wordt door de betrokken sector
zelf opgebracht.
19. Overige informatie
ERrdb568

02-40

Sierteeltprodukten

NL/XXX/02-40/001/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/003/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/005/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/006/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/012/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/013/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/015/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/019/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/023/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/024/A

c

PVS

NL/XXX/02-40/024/B

c

PVS

NL/XXX/02-40/024/C

c

PVS

NL/XXX/02-40/024/D

c

PVS

NL/XXX/02-40/025/00

c

PVS

NL/XXX/02-40/030/00
NL/XXX/02-40/032/00
NL/XXX/02-40/034/00

c
c
c

PVS
PVS
PVS

NL/XXX/02-40/035/00

PVS

NL/XXX/02-40/037/00

PVS

NL/XXX/02-40/038/00
NL/XXX/02-40/039/00

c
c

PVS
PVS

afzetbevordering bloembollen (IBC)
keuring door Bloembollen
Keuringsdienst
marktinterventie door Bloembollen
Surplusfonds
bestrijding van ziekten in
bloembollen
selectiekeuring van teeltmateriaal
(NAKS)
keuringen op tentoonstellingen
(Kon.Mij Tuinbouw en Plantkunde)
onderzoek en voorlichting
energieverbruik (Denarkas)
afzetbevordering
boomkwekerijprodukten
afzetbevordering
bloemkwekerijprodukten
voor-inspectie bij export van bloembollen naar USA, Canada, promotiekantoor NY
voor-inspectie bij export van
boomkwekerijprodukten naar USA en
Canada
voor-inspectie bij export
bloemkwekerijprodukten naar Japan
voor-inspectie bij export van
bloembollen naar Japan
adviezen en belangenbehartiging op
vervoersgebied bloemenbollen
bestrijding bacterievuur
voorlichting land- en tuinbouw
voorlichtings- en tentoonstellingsactiviteiten
teelttechnisch onderzoek proefstations en proeftuinen
onderzoek en teeltbegeleiding droogbloemen
milieuprojecten
afzetbevordering in Zweden

HL 1***1

bl-^o

/ooi

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
afzetbevordering bloembollen

4.

JURIDISCHE BASIS:
heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/001/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Afzetbevordering in binnen- en buitenland door onpersoonlijke reclame
middels advertentiecampagnes langs diverse media, voorlichting, PRaktiviteiten, produktvernieuwing en dergelijke door de stichting
Internationaal BloembollenCentrum.

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Uitkering uit het financieringsfonds PVS algemene vakdoeleinden
bloembollen. Middelen worden opgebracht via de verordening PVS
vakheffing bloembollen leverbaar 1980. De heffing bedraagt 4,2% van de
verkoopwaarde van de teler

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989 12.177.000
1990 13.439.000
1991 15.270.000
1992 15.695.000

WERKELIJKE KOSTEN
12.139.380
14.323.430

loo

M/*<XloJL-ïo/ooi/oo

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit de algemene middelen van het PVS; de kosten voor voor de
volle 100% door het bloembollenbedrijfsleven zelf betaald, door middel
van een heffing die door het PVS wordt geïnd
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de oorsprong van het produkt;
geen louter op het nationale produkt gerichte aktiviteiten
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloembollen

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
»0 - 5o

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

001.40

A/L/yyy/o^-V£>/oo3/oo

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Keuring op kwaliteit en ziekten bij bloembollen

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/003/00
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

7.
8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Keuringen op kwaliteit en ziekten van bloembollen en daarop gebaseerde
maatregelen ter bestrijding van ziekten en de voorkoming daarvan door
de stichting Bloembollen Keuringsdienst op basis van EG-Verordening
234/68 en nationale voorschriften

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie aan de stichting; aanvankelijk in 50/50-verhouding met de
overheid. Met ingang van 1988 past de overheid een oplopende korting
toe. Het bedrijfsleven vult het tekort aan.

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989 3.500.000
1990 3.854.000
1991 3.576.700
1992 5.157.800

WERKELIJKE KOSTEN
2.872.817
3.461.400

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds PVS algemene vakdoeleinden
bloembollen; middelen van het fonds worden opgebracht via de Verordening PVS Vakheffing Bloembollen

ÜL/XKXIOÏ-%/OO3/OO

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
16. SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloembollen
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
m'mder

doo

lo

18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

003/40

UL/KXXlOl-Vo joos

/o o

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Marktinterventie bloembollen

4.

JURIDISCHE BASIS:
Verordening PVS surplusheffing bloembollen

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/005/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Marktinterventie

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Vergoeding van de jaarlijkse kosten aan de stichting. De stichting
Bloembollensurplusfonds koopt ter veiling aangeboden bollen op, die de
door het PVS vastgestelde overnameprijs niet halen. Opgekochte bollen
worden vernietigd.

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD:
- aantal jaren: jaarlijks wordt het percentage van de heffing bepaald

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
3.798.726
3.335.848
1.692.962
171.314

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:

NL/KKXJOZ-HO

Neen; de telers van de betrokken bollen betalen de heffing
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
16. SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Hyacintenbon en
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
u

18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

005/40

/oos/oo

/Vi/X/y/02-t/o/ooé/

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Bestrijding van ziekten in bloembollen
JURIDISCHE BASIS:
Heffingsverordening ziektebestrijding bloembollen
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/006/00
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Bestrijding van ziekten en voorkomen van verspreiding van besmettelijke
ziekten
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
De aantasting moet zijn geconstateerd door de Plantenziektenkundige
Dienst of de Bloembollenkeuringsdienst; de bollen moeten zijn vernietigd
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Uitkering uit het financieringsfonds ziektenbestrijding bloembollen
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD:
- aantal jaren:

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992 -

onbepaald, maar de hoogte van de steun varieert per
jaar, naar mate waarin de ziekten optreden

WERKELIJKE KOSTEN
60.779
22.011
70.236

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Heffing

NL/iXtjöl-^o /006/0

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja
16. SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloembollen
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
De maatregel komt ten goede aan de gehele bloembollensektor

18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

l<j'

006/40

l/eru>ü2jsKjo ; 2/'-e a&k. NL /X X-K. j 2J* - 00 / oor /o o

NL/Utloi~tio Jon I

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Selectiekeuring van teeltmateriaal
JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/012/00; NL/XXX/02-40/027/00
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Bevorderen van de kwaliteit van betrouwbaar teeltmateriaal
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidie tot bijdrage in de kosten
Keuringsdienst

van de Nederlandse

Algemene

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
104.850
154.850

154.900
115.100

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds
BIoemkwekerijprodukten

PVS Algemene

Vakdoeleinden

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, behoudens ingeval de produkten bestemd zijn voor gebruik in het
eigen bedrijf

NLJ<U\öl-Ho

(Otl/oo

KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de selectiekeuring wordt verricht ongeacht de herkomst van het
produkt
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloemkwekerijsektor

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
W m ^ ê r (?|a^ lö

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

027.40

NL lUt

102-Vo/o/3/

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Keuringen op tentoonstellingen
JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/013/00
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Kwali tei tsverbeteri ng
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de keuringskosten, gemaakt door de Vaste Keuringscommissie
(van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde)
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
424.573
425.000

425.000
500.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds
Bloemkwekerijprodukten

PVS Algemene

Vakdoeleinden

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, behoudens waar het produkten ten behoeve van het eigen bedrijf
betreft

HL/rtxx/oi-

Vo/o/S/oo

KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de keuringen vinden plaats ongeacht de herkomst van het produkt
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloemisterijsektor

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

minder
18.

da*

10

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

013.40

ML/XXX/02-VO

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
DENARKAS

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/015/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Zorg voor milieu, energiegebruik beperken, algemeen vakbelang

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Financiële deelname in het projekt

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

/o/r/oo

WERKELIJKE KOSTEN
230.700
245.000

251.000
243.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds
BIoemkwekerijprodukten

PVS Algemene

Vakdoeleinden

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, behoudens produkten ten behoeve van gebruik in het eigen bedrijf
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, door middel van actieve doorgifte van onderzoekgegevens en door

HL/axlöl-Lio/oiF/oo

publikaties
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloemisterijsektor

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
Denarkas
(i)

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

015.40

NL/XK^jöZ-Hojoiajoo

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Afzetbevordering van boomkwekerijprodukten
JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/019/00
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Afzetbevordering in binnen- en buitenland door onpersoonlijke reclame
met betrekking tot boomkwekerijprodukten middels campagnes (media) PRaktiviteiten, tentoonstellingen e.d. door de stichting Plant Propaganda
Holland
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten van de stichting
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN:
BEGROOT
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
1.916.070
2.390.308

2.305.000
2.397.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds
Boomkwekerijprodukten

PVS Algemene

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen

Vakdoeleinden

NL/KKX

jbz-yo/

KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de afzetbevorderende aktiviteiten vinden plaats
onderscheid naar de herkomst van het produkt
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Boomkwekerijsektor

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

019.40

G/O/

zonder

O

enig

o

NL/KXx

/ol-L^o

jozi

LIDSTAAT:
NEDERLAND

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Afzetbevordering van bloemkwekerijprodukten
JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/023/00
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Afzetbevordering door onpersoonlijke reclame met betrekking tot
bloemkwekerijprodukten middeld campagnes (media) PR-aktiviteiten,
ondersteunende tentoonstellingen e.d. door het Bloemenbureau Holland
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten ter dekking van de begroting van het Bloemenbureau Holland
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
18.871.143
21.079.504

21.950.000
24.710.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds
Bloemkwekerijprodukten

PVS Algemene

Vakdoeleinden

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, behoudens waar het produkten betreft die zijn bestemd voor gebruik

/VL/XKX/öl-

Vo/ó23/

in het eigen bedrijf
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de afzetbevorderende aktiviteiten vinden plaats zonder onderscheid
naar de herkomst van de produkten
SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloemisten jsektor
GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

NL/XMJOl-

ijo/öZ<i/

/)•

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Pre-shipment inspectie USA en Canada; exploitatie kantoor Holland Bulb
Export Group Inc. NY/NY; Research Committe USA
JURIDISCHE BASIS:
(Bestemmings)heffings- en begrotingsverordening

4.
5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/024/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Voor-inspectie bij export van bloembollen naar de Verenigde Staten en
Canada, exploitatie van het kantoor van Holland Bulb Export Group Inc.
en bijdrage in de exploitatiekosten van het Research committe USA.
De bijdragen zijn in het algemeen vakbelang en in het belang van de
afzetbevordering naar USA en Canada in het bijzonder. Het Research
Committe USA geeft voorlichting aan en pleegt onderzoek ivm professionele en niet-professionele gebruikers van bloembollen in USA en
Canada.

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bekostigen voor-inspectie; Exploitatiekosten kantoor en committee.

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
674.669
773.250

722.900
745.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds

PVS Algemene

Vakdoeleinden

HL/KM/öZ-yo

/ 02^ / 4

Bloembollen, alsmede uit de bestemmingsheffing PVS export bloembollen
naar de VS en Canada 1979.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, via de re-export
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloembollensektor

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
Bloembollensektor; exporteurs op USA en Canada (50-100)

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

024.40

NlJUKJ Ol-t/o/

027 / é>

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Pre-shipment USA Canada boomkwekerijprodukten
JURIDISCHE BASIS:
Bestemmingsheffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
" Nl/XXX /oïVo/o2-V/ OO
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Financiering van de voor-inspektie van boomkwekerijprodukten naar USA
en Canada
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten van de voor-inspektie
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN: ca. 125.000 per jaar (zijnde de helft van de kosten)
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds PVS Algemene Vakdoeleinden
Boomkwekerijprodukten. Dit fonds wordt gevoed door de Heffingsverordening PVS Export boomkwekerijprodukten naar de Verenigde Staten en
Canada. De exporteurs op USA en Canada betalen de heffing.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:

tiL/XKx\bl-Ho

BOomkwekerijprodukten
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
10-50

18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

xxd.01

lom

j t>

^/XK/ö^-Vo I 0Zi I

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Pre-shipment inspectie Japan bloemkwekerijprodukten
JURIDISCHE BASIS:
Bestemmingsheffings- en begrotingsverordening (de opbrengst van de
heffing is gelijk aan de uitgaven; de middelen worden gestald in het
algemene financieringsfonds met de bestemming pre-inspectie Japan)
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
Wy^»*5 1 "^

Y)Z$T&^r\&tl

tru*£yTrt*\c[

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Voor-inspectie bij export van bloemkwekerijprodukten naar Japan ivm de
afzet aldaar; samenhang met het 'openbreken' van de Japanse markt en
het voldoen aan de aldaar gestelde eisen.
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten van pre-shipment keuringen
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
714.243
619.313

665.000
665.000

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds PVS Algemene Vakdoeleinden
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, tenzij de produkten zijn bestemd voor gebruik in het eigen bedrijf

Hl/Ut {

01-Ho/om/CL.

KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, er wordt geen onderscheid naar de herkomst van de bol gemaakt.
16. SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloemisterijsektor
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

\c -5b
18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

XXX.01

NL/KtK/ö2~.L/o/óZ<//£>

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Landenheffing JAPAN

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:

- NL/XX.X/ e>z- V o / o l V / o o
7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Financiering van de inspektie van bloembollen naar Japan ivm met de
afspraken met Japan de quarantaine-opplant voor sommige bloembollen te
doen vervallen.

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10. WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten van de voor-inspektie
11. OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
12. TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
13. SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
14. LOOPTIJD: onbepaald

15. KOSTEN: ca. 50.000 per jaar (zijnde de helft van de kosten)
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds PVS Algemene Vakdoeleinden
Bloembollen. Dit fonds wordt gevoed door de Heffingsverordening PVS
Export bloembollen naar Japan 1991. De exporteurs op Japan betalen de
heffing.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen

16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloembollen

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
10-50

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

xxb.01

ÜL/ttU

joz-i/o

102^joo

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Stichting Bloembollen Transport Adviesbureau

4.

JURIDISCHE BASIS:
Bestemmingsheffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/025/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Verstrekken van adviezen en behartigen van belangen op vervoersgebied,
met name met betrekking tot de bestemmingen USA en Canada door de
stichting Bloembollen Transport Adviesbureau.

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de exploitatiekosten van de stichting

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald

15.

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
267.598
313.947

345.500
439.500

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit de middelen, afkomstig uit de bestemmingsheffing PVS
export bloembollen naar USA en Canada.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen.

NL/XKXJoZ-^oJöZS

KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, in geval van re-export
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloembollen

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
Gehele bloemboliensektor; meer specifiek de bloembollenexporteurs op
USA en Canada ( 50-100)

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

025.40

/ot>

tiL/tu\Ol-Ho

\olo\oo

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Bestrijding bacterievuur
JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/030/00 ( in dit fiche ten onrechte verwezen naar bloemkwekerij; moet zijn boomkwekerij )
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Bestrijding van bacterievuur door vernietiging door de Plantenziektenkundige Dienst
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten van de bacterievuur-bestrijding
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN:
maximaal 25.000,= per jaar
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds
Boomkwekerijprodukten

PVS

Algemene

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:

Vakdoeleinden

Boomkwekerijprodukten
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
1

18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

030.40

A/L/XXX JOZ-^O

\0

LIDSTAAT:
NEDERLAND

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Voorlichting
JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/032/00
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Voorlichting aan het grote publiek op het gehele terrein van de landen tuinbouw door de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw. Er
wordt informatie verstrekt over de maatschappelijke en economische
betekenis van de land- en tuinbouw
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN:
BEGROOT
1989
1990
1991
1992

WERKELIJKE KOSTEN
128.255
130.055

133.300
133.300

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit de verscheidene financieringsfondsen PVS Algemene Vakdoeleinden
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ten aanzien van bloemkweker!jprodukten uitsluitend voor zover zij niet

fVL/XiCiCJDl-^o/O^Z/oo

in het eigen bedrijf worden gebruikt; overige produkten geen heffing
bij import.
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, gelet op de algemene aard van de voorlichting
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
alle sektoren

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

032.40

NlJKuht-Hol

oJY

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Voorlichting aan vakgenoten en aan het algemene publiek
JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/034/00
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Verspreiding van kennis en het bevorderen van de publieksinteresse in
het sierteeltprodukt door middel van voorlichtings- en tentoonstellingsaktiviteiten.
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdragen in de (exploitatie-)kosten; kostenverdeling over de diverse
sektoren, behoudens sektorgerichte maatregelen.
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald; incidentele (start-)subsidies

KOSTEN:
Dienst Landbouwvoorlichting (50/50 met overheid) jaarlijks ca.
330.000
Stichting Hortus Bulborum, exploitatiesubsidie van max 85.000
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde jaarlijks ca.
200.000
Floriade (t/m 1992) jaarlijks 1.100.000
Flevohof in 1991 beëindigd
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit de financieringsfondsen PVS Algemene Vakdoeleinden

KL/ttï/oi-^o

/oSv / oo

WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen, behoudens bloemkwekerijprodukten, 'tenzij het produkten betreft,
bestemd voor gebruik in eigen bedrijf
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de voorlichting ziet op alle siergewassensektoren, zonder onderscheid naar de herkomst van het produkt.
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Alle siergewassensektoren

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

034.40

ML/xa/öZ-i/v/

olS-/oo

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Technisch onderzoek op onder meer proefstations en proeftuinen, in
laboratoria en op onderzoeksinstituten

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/035/00 (vgl.: NL/XXX/02-40/026/00, beëindigd; NL/XXX/0240/031/00, beëindigd; NL/XXX/02-40/027/00, beëindigd; NL/XXX/0240/029/00, beëindigd; NL/XXX/02-40/033/00, beëindigd; NL/XXX/0240/010/00, nu divers onderzoek door CPRO)

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Bevorderen van onderzoek op (teelt-)technisch gebied

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
Begroting, programma's en verantwoording van de bestede gelden

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Subsidies tot bijdrage in de kosten; mbt proefstations en proeftuinen
op 50/50 met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.
14.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

15.

KOSTEN:

BEGROOT
BLOEMBOLLEN
1989
1990
1991
5.566.900
1992
5.753.000
BLOEMKWEKERIJPRODUKTEN
1989
1990
1991
7.569.900

WERKELIJKE KOSTEN
3.729.485
4.836.759

5.654.183
5.688.626

NL/JUt(t>X~Vo

1992

8.254.600

BEGROOT
BOOMKWEKERIJPRODUCTEN

1989
1990
1991
1992

/OST/OO

WERKELIJKE KOSTEN
2.013.125
2.216.544

2.418.500
2.535.700

WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit de verscheidene financieringsfondsen PVS Algemene Vakdoeleinden
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen, met uitzondering van bloemkwekerijprodukten, doch slechts voor
zover de produkten niet bestemd zijn voor gebruik in het eigen bedrijf
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de resultaten van het onderzoek zijn vrij verkrijgbaar; publikaties
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Alle siergewassensektoren

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

035.40

UL/XiCtloi-Ho

folj

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Onderzoek en teeltbegeleiding tbv droogbloemen

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NL/XXX/02-40/037/00

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Stimulering van het onderzoek tbv de verbetering van de kwaliteit van
droogbloemen, met name de kleur en de houdbaarheid van deze produkten

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage voor het onderzoek en de begeleiding van de teelt

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald

15.

KOSTEN: ca. 75.000 per jaar
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds PVS Algemene Vakdoeleinden
Bloemkwekerijprodukten. Dit fonds wordt gevoed door heffingen op in
Nederland geproduceerde bloemen, die bestemd zijn te worden gedroogd
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja (indirect)

16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:

foo

Droogbloemen
17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
50-100

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

037.40

ML/KKK/OZ-

Ho

/ölS/oo

1.

LIDSTAAT:
NEDERLAND

2.

BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

3.

TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Milieuprojekten

4.

JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening

5.

NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
Nieuw

6.

GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:

7.

NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN

8.

DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Onderzoek en voorlichting op het terrein van milieu en tuinbouw

9.

ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:

10.

WIJZE VAN STEUNVERLENING:
bijdragen in de kosten

11.

OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:

12.

TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:

13.

SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:

14.

LOOPTIJD: onbepaald

15.

KOSTEN:
BLOEMBOLLENSEKTOR:
Geïntegreerde bedrijfssystemen (jaarlijks ca. 511.000)
Milieuplatform (PM)
Enquête meststofgebruik (1991: 7000)
Emissieroute-onderzoek (jaarlijks ca. 42.000)
Diverse milieuprojekten (1991: 59.000; 1992: 12.000)
BLOEMISTERIJSEKTOR
Milieubelastingonderzoek ATO (1990: 43.500; 1991: 173.900: 1992:
29.000)
Gewasbeschermingsmiddelen (1990: 82.500; 1991: 82.500)
BOOMKWEKERIJSEKTOR
Enquête meststofgebruik (1991: 7000)
Diverse projekten (1990: 38.500; 1991: 6000; 1992: 6000)
HOVENIERSBRANCHE

A ^ / x ^ x / 0 2 - y D / o$$ /ov

Milieuzorgprojekt (1991: 35.000; 1992: 35.000)
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit de verscheidene financieringsfondsen PVS Algemene Vakdoeleinden
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen, behoudens ingeval van bloemkwekerijprodukten, tenzij de produkten
bestemd zijn voor gebruik in het eigen bedrijf
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja, de projekten worden uitgevoerd zonder onderscheid naar de herkomst
van produkten; de gegevens van onderzoeken zijn algemeen verkrijgbaar
16.

SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Alle sektoren

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
1 0 - 5 "°

18.

VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

xxa.01

f^L/idajol^o

JDZcj I oo

LIDSTAAT:
NEDERLAND
BEVOEGD ORGAAN:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
TITEL VAN DE STEUNREGELING:
Landenheffing ZWEDEN
JURIDISCHE BASIS:
Heffings- en begrotingsverordening
NIEUWE OF WIJZIGING BESTAANDE REGELING:
nieuw
GEGEVENS BESTAANDE STEUNMAATREGEL:
NIVEAU WAAROP DE STEUNREGELING WORDT BEHEERD:
PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN
DOEL VAN DE STEUNREGELING:
Financiering van de promotionele aktiviteiten in Zweden
ANDERE BEPERKINGEN OF BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN DE STEUN:
WIJZE VAN STEUNVERLENING:
Bijdrage in de kosten
OMSCHRIJVING UITGAVEN PER STEUNINSTRUMENT:
TERUGBETALINGSVERPLICHTING/ SANCTIES:
SAMENLOOP STEUNVORMEN/ CUMULATIE:
LOOPTIJD: onbepaald

KOSTEN: ca. 145.000 per jaar
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE STEUN:
Uitkering uit het financieringsfonds PVS Algemene Vakdoeleinden
Bloembollen. Dit fonds wordt gevoed door de Heffingsverordening PVS
Export bloembollen naar Zweden 1991. De Zweedse afnemers betalen de
heffing via een doorberekensysteem.
WORDEN HEFFINGEN GELEGD OP GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Neen
KOMT DE MAATREGEL TEN GOEDE AAN GEÏMPORTEERDE PRODUKTEN:
Ja (indirect)
SECTORIELE OF REGIONALE CONCENTRATIE VAN DE STEUN:
Bloembollen

A/<-

17

GESCHATTE AANTAL ONTVANGERS VAN DE STEUN:
10-50

18. VERANTWOORDING ogv ARTIKEL 93, derde lid, EEG-VERDRAG

xxc.Ol

/Xtt/ol-Vo/osa/oo

04-00

Granen

NL/XXX/04-00/001/00
NL/XXX/04-00/002/00

a,c
c

div
GZP

NL/XXX/04-00/003/00
NL/XXX/04-00/007/00

c
c

GZP
GZP

NL/XXX/04-00/009/00

c

GZP

NL/XXX/04-00/010/00

c

GZP

NL/XXX/04-00/011/00

c

GZP

NL/XXX/04-00/012/00

c

GZP

NL/XXX/04-00/013/00

a

GZP

NL/XXX/04-00/014/00
NL/XXX/04-00/015/00

a
c

GZP
GZP

NL/XXX/04-00/016/00

a,c

div

NL/XXX/04-00/017/00
NL/XXX/04-00/018/00

c
c

GZP
GZP

onderzoek Nederlands Graancentrum
onderzoek Instituut voor Graan, Meel
en Brood - TNO
onderzoek brouwgerst - TNO
onderzoek financieel-economische
ontwikkeling van de banket-, beschuit-, biscuit-, en koekbranche
wetenschappelijk onderzoek koolhydraten - TNO
marktanalytisch onderzoek en
voorlichting brood
vakopleiding en begeleiding startende ondernemers in de broodbakkerij,
bevordering broodbezorging aan huis
sociaal plan herstructurering broodbakkerij sector
landbouwkundige en technologische
activiteiten
sociale aangelegenheden
onderzoek bak-, droog- en
koelprocessen, reductie vetgehalte
in bakkerijprodukten - TNO
scholings- en demonstratieproject
voor de broodbakkerij
sanering broodbakkerij
bedrijfsadvisering en -begeleiding
broodbakkerij bedrij ven

NL/XXX/04-00/001/00
1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

3.

Titel van de steunregeling:
Stichting Nederlands Graancentrum

4.

Juridische basis:
a. - Heffingsverordening inlandse tarwe (VoBo 1958, GZP 78; laatste
wijziging VoBo 1979, afl.30, GZP 6)
- Heffingsverordening wetenschappelijk onderzoek granen 1974 (VoBo
1974, afl.43, GZP 14; laatste wijziging VoBo 1976, af1.49, GZP 18)
b. - Verordening Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse
granen (VoBo 1961, afl.l4, GZP 24; laatste wijziging VoBo 1977.
afl.31, GZP 6)
- Verordening fonds verbetering bakkwaliteit inlandse tarwe 1968 (VoBo
1968, afl.20, GZP 40; laatste wijziging VoBo 1976, afl.11. GZP 3)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/04-00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

8•

Doel van de steunregeling:
Meerjarenplan voor onderzoek naar de produktiviteit en
kwaliteitsverbetering van en naar het voorkomen van ziekten en plagen bij
granen

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
n.v.t.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage aan de Stichting Nederlands Graancentrum
11. Omschrijving uitgaven per steun instrument:

A/L/tf*tf/oy_ oo I ooi

joo

n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
13• Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
\k.

Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd.
De bijdrage geschiedt op basis van jaarlijkse beoordeling.

15• a. kosten:
1988
1989

ƒ 431.000,-ƒ 5^7.^3.—

1990

s 587.000,--

1991 (begroot)
1992 (begroot)

ƒ 591-500.—
ƒ 631.000,—

b. Wijze van financiering:
Het fonds wetenschappelijk onderzoek wordt gevoed door een heffing op
afzet in Nederland van mais, gierst, sorghum en doerra.
Het fonds verbetering bakkwaliteit wordt gevoed door een heffing op de
verwerking van inlandse tarwe.
c. Worden de heffingen gelegd op geimporteerde produkten?
- Bij het fonds wetenschappelijk onderzoek een heffing op geimporteerde
produkten, bij het fonds verbetering bakkwaliteit niet.
- De onderzoeksresultaten zijn algemeen beschikbaar en komen ook ten goede
aan geimporteerde produkten.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
De sectoren van granen en peulvruchten
17- Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
geen

NL/XXX/04-00/002/00
Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
Titel van de steunregeling:
Instituut voor Graan, Meel en Brood - TNO
Juridische basis:
- Verordening financieringsheffing Akk 1968 (VbBol974, af1.25, Akk 7;
laatste wijziging PBO-blad 1991, af1.42, Akk 16)
- Verordening GZP Bestemmingsfonds Verwerkende Bedrijven (V0B0 1981,
af1.4, GZP 3)
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/04-00/002/00
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
Doel van de steunregeling:
Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke
nieuwe technologie voor de deegbereiding, alsmede een betere beheersing
van bak-, droog- en koelprocessen bij de bereiding van bakkerijprodukten.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.
Wijze van steunverlening:
Gedeeltelijke financiering van onderzoek door het Instituut voor Graan,
Meel en Brood - TNO te Wageningen
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n. v. t.
Terugbeta]ingsverplichting/sancties:

NL/tiaj0^-00/002/

00

n.v.t.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
Samenloop met steun uit Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting
inlandse granen (GZP 9)
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd.
15. a. kosten:
1988
1989

ƒ 175.000,—
S 175.000,—

1990

s 175.000,—

1991 (begroot)
1992 (begroot)

ƒ 175-000,—
ƒ 175-000,—

b. Wijze van financiering:
Het fonds verwerkende bedrijven wordt gevoed door een heffing ten tijde
van het in het verkeer brengen van granen en tarweprodukten.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
De heffing wordt gelegd op geïmporteerde produkten en de maatregel komt
deze produkten ook ten goede.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
De sector brood, banket, biscuit, koek en beschuit.
17- Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93» derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
geen

NL/XXX/04-00/003/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.

3.

Titel van de steunregeling:
NIBEM - Technologisch onderzoek van gerstrassen inzake mout en bier.

4.

Juridische basis:
- Heffingsverordening inlandse tarwe 1958 (VoBo 1958, GZP no. 78; laatste
wijziging VoBo 1979. afl. 30, nr GZP 6)
- Heffingsverordening wetenschappelijk onderzoek granen 197^ (VoBo 197^.
afl. 43, nr GZP 14; laatste wijziging VoBo 1976, afl. i>9, nr GZP 18)
- Verordening fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse
granen (VoBo 196l, afl. 14, GZP 2^\ laatste wijziging 1977, afl. 31,
GZP 6)

5•

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/04-00/003/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

8•

Doel van de steunregeling:
Het onderzoek is gericht op het testen van de geschiktheid van nieuwe
gerstrassen voor het brouwen van bier.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage aan het Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM)
TNO.
11. Omschrijving uitgaven per_steiminst^rument:
n.v.t.

Ni / X Y / / O < / - O O / O G 2 /oo

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
13• Samenloop steunvonnen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd.
15. a. kosten:
1988
1989
1990
1991 (begroot)
1992 (begroot)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
S

125.000,-125.000,-125.000,-125.000,-125.000,--

b. Wijze van financiering:
De bijdrage aan het NIBEM uit het fonds wetenschappelijk onderzoek en
voorlichting inlandse granen wordt gefinancierd uit een heffing op afzet
in Nederland van mais, gierst, sorghum en doerra, alsmede door een heffing
op de verwerking van inlandse tarwe.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Er wordt een heffing gelegd op geïmporteerde produkten.
De maatregel komt deze produkten ook ten goede, daar produkten zonder
onderscheid worden onderzocht en de onderzoeksresultaten worden
gepubliceerd.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
De sector gerst.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
geen

NL/XXX/0^-00/007/00
Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
Titel van de steunregeling:
Verbisko
Juridische basis:
- Verordening financieringsheffing Akk 1968 (VbBol974, af1.25, Akk 7;
laatste wijziging PBO-blad 1991. af1.42, Akk 16)
- Verordening GZP Bestemmingsfonds Verwerkende Bedrijven (VoBo 1981,
af1.4, GZP 3)
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/O4-O0/OO7/0O
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
Doel van de steunregeling:
Bijdrage aan de Vereniging van Fabrikanten van banket, beschuit, biscuit,
koek en aanverwante artikelen (Verbisko) ter ondersteuning van het
onderzoek naar de financieel-economische ontwikkeling van de banket-,
beschuit-, biscuit- en koekbranche.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.
Wijze van steunverlening:
Gedeeltelijke financiering van het onderzoek.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n. v. t.
TerugbetaJingsverplichting/sancties:

NL/KXK

/ ö y - O o / o e ^ /ov

n.v.t.
13. Sajnejü1o^)p_jy^uTiy^^i^n/^^
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd.
15. a. kosten:
1988
1989
1990
1991 (begroot)
1992 (begroot)

s
s
s
ƒ
ƒ

25.400,-25.950,-25.300,-30.000.—
30.000,—

b. Wijze van financiering:
Bijdrage afkomstig uit het Bestemmingsfonds Verwerkende Bedrijven, welke
gevoed wordt door een heffing ten tijde van het in het verkeer brengen van
granen en tarweprodukten.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
De heffing wordt ook gelegd op geïmporteerde produkten en de maatregel
komt deze produkten ook ten goede.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
De sector banket, biscuit, beschuit en koek.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18. y^ej^nj^voqrding o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
geen

NL/XXX/04-00/009/00
Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
Titel van de steunregeling:
NIKO - onderzoek graanzetmeelindustrie
Juridische basis:
- Heffingsverordening Graanzetmeelonderzoek 1984 (VoBo 1984, af1.4,
GZP 2)
- Verordening Fonds Graanzetmeelonderzoek 1984 (VoBo 1985, af1.4, GZP 2)
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/04-00/009/00
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
Doel van de steunregeling:
Bijdrage aan het Nederlands Instituut voor Koolhydraatonderzoek-TNO (NIKO)
ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de
graanzetmeelindustrie.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.
Wijze van steunverlening:
Gedeeltelijke financiering van het onderzoek.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v. t.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v. t.

M/tXt/w-oo/oy/oo
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd.
15. a. kosten:
1988
1989
1990
1991 (begroot)
1992 (begroot)

ƒ 470.000,-S 445.000,—
ƒ 440.000,—
ƒ 440.000,—
ƒ 450.000,—

b. Wijze van financiering:
Bijdrage afkomstig uit het fonds graanzetmeelonderzoek, welke gevoed wordt
door een heffing ten tijde van het verwerken van tarwe en/of mais tot
zetmeel.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Er worden geen heffingen op geimporteerde produkten gelegd, de maatregel
komt deze produkten wel ten goede.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
De sector welke omvat tarwe- en maiszetmeel, alsmede derivaten van deze
zetmelen.
17. Geschatte aantal ontvangors van de steun:

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
De onderzoeken betreffen onder meer:
- ontwikkeling van analyses voor de bepaling van de kwaliteitsfactoren in
de grondstoffen mais en tarwe en voor de bepaling van verschillende
zetmeeleigenschappen;
- onderzoek naar analysemethoden ter begeleiding van het bereidingsproces
van zetmeel en van derivaten;
- onderzoek naar de relatie tussen structuur en eigenschappen van zetmeel
en zetmeelderivaten;
- onderzoek naar de enzymatische bereiding van zowel laagmoleculaire als
polymere koolhydraten;
- onderzoek naar de geschiktheid van tarwe voor zetmeel- en
glutenbereiding.

NL/XXX/04-00/010/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.

3.

Titel van de steunregeling:
Marktanalytisch onderzoek en voorlichting brood.

k.

Juridische basis:
Verordening Herstructurering Broodbakkerij 1990 (PBO-blad 1990, nr 13,
GZP 1).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/04-00/010/00

7•

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Bestuur van de Stichting Herstructurering Broodbakkerij resp. Produktschap
voor Granen, Zaden en Peulvruchten.

8.

Doel van de steunregeling:
Bijdrage in de kosten verbonden aan het verrichten van marktanalytisch
onderzoek in markt voor brood, alsmede het stimuleren van de afzet van
brood in Nederland onder meer door het geven van voorlichting over het
produkt "brood" in het algemeen.

9•

Andere beperkingen oT beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdragen voor structuurmaatregelen in de bakkerijsector via het
Herstructureringsfonds Broodbakkerij.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.

Ni
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12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n. v. t.
14. Looptijd:
De maatregel loopt t/m 199^•
15• a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992 (begroot)

S 3.551.000.-£ 3.650.OOO,—
ƒ 3.812.000,—
ƒ3.895.000,ƒ 4.150.000,—

b. Wijze van financiering:
Bijdrage afkomstig uit het Herstructureringsfonds Broodbakkerij, welke
gevoed wordt door een heffing bij de broodbakkerij.
c. Worden de heffingen geleed op geïmporteerde produkten?
nee
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
l6. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Maatregel betreft de gehele sector.
17- Geschatte aantal ontvangers ^an_de_steun:_
10-500 per jaar
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19- Overige informatie:
Genoemde aktiviteiten maken onderdeel uit van een pakket van maatregelen
gericht op de gezondmaking van de broodbakkerij-branche.

NL/XXX/04-00/011/00
Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.
Titel van de steunregeling:
Vakopleiding startende ondernemers broodbakkerij.
Juridische basis:
Verordening Herstructurering Broodbakkerij 1990 (PBO-blad 1990, nr 13,
GZPI)
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande maatregel.
Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/04-00/011/00.
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Bestuur van de Stichting Herstructurering Broodbakkerij resp. Produktschap
voor Granen, Zaden en Peulvruchten.
Doel van de steunregeling:
Subsidiëring van activiteiten betreffende vakopleiding en begeleiding van
startende ondernemers in de broodbakkerij alsmede ter bevordering van de
broodbezorging aan huis.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.
Wijze van steunverlening:
Bijdragen voor structuurmaatregelen in de bakkerijsector via het
Herstructureringsfonds Broodbakkerij.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n. v. t.

M A**/öV-oo/o///o12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
Ik. Looptijd:
De maatregel loopt t/m 199^lp• a. kosten:
1988
1989
1990

ƒ 703.500,-S 527.200,-ƒ 1.3^0.700,--

1991

s

952.200,--

1992 (begroot)

ƒ

8^5-000,--

b. Wijze van financiering:
Bijdrage afkomstig uit het Herstructureringsfonds Broodbakkerij, welke
gevoed wordt door een heffing bij de broodbakkerij.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Maatregel betreft de gehele sector.
17• Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10-500 per jaar
18• Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
Genoemde aktiviteiten maken onderdeel uit van een pakket van maatregelen
gericht op de gezondmaking van de broodbakkerij-branche.

NL/XXX/04-00/012/00
Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.
Titel van de steunregeling:
Sociaal plan behorende bij de . herstructurering van de
broodbakkerijsector.
Juridische basis:
Verordening Herstructurering Broodbakkerij 1990 (PBO-blad 1990, nr 13,
GZP 1 ) .
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/04-00/012/00
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Bestuur van de Stichting Herstructurering Broodbakkerij resp. Produktschap
voor Granen, Zaden en Peulvruchten.
Doel van de steunregeling:
Herstructurering van de broodbakker!jsector in 1983/198^•
Andere beperkingen oV beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.
Wi.jze van steunverlening:
Bijdrage voor structuurmaatregelen in de bakkerijsector via het
Herstructureringfonds Broodbakkerij.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
n. v. t.

HL
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13 . Samenloop steunvormcn/Cumulatie:
n . v. t.
14. Looptijd:
Looptijd tot en met 1993 •
15- a. kosten:

1988
1989
1990
1991
1992 (begroot)

S 4.590.000,-ƒ 3.160.000,-S 1.894.000,"
S 772.000,-ƒ 500.000,--

b. Wijze van financiering:
Bijdrage afkomstig uit het Herstructureringsfonds Broodbakkerij, welke
gevoed wordt door een heffing bij de broodbakkerij.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16• Sectoriële o f regionale concentratie van steun:
De maatregel betreft de gehele sector.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10-500 per jaar
18. Verantwoording o.g.v. artikel 9 3 . derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
Genoemde aktiviteiten maken onderdeel uit van een pakket van maatregelen
gericht op de gezondmaking van de broodbakker!jsector.

NL/XXX/OV-00/013/00
1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

3.

Titel van de steunregeling:
Landbouwkundige en technologische activiteiten.

4.

Juridische basis:
- Verordening GZP fonds landbouwkundige en technologische activiteiten
1990
- Verordening financieringsheffing Akk 1968 (VbBol974, af1.25, Akk 7;
laatste wijziging PBO-blad 1991, af1.42, Akk 16)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:

NL/XXX/15-00/013/00
7.

(onjuiSi

nummer)

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering van landbouwkundige en technologische activiteiten.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse begroting.

10. Wijze van steunverlening:
Financiering van landbouwkundige en technologsche onderzoek- en
voorlichtingsprojecten.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n. v. t.

NI /XuftH-ooltii

fax)

13. Samenloop steunvonnen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd;
De maatregel is voor onbepaalde tijd.
15. a. kosten:
1990 (niets begroot)
1991 (niets begroot)
1992 (begroot)

ƒ 150.000,—

b. Wijze van financiering:
Eenmalige bijdrage uit de middelen van het Produktschap voor Granen, Zaden
en Peulvruchten.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
De sector granen, zaden en peulvruchten.
17• Geschatte aantal ontvangers van de steun:
I O - 5o
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
geen

NL/XXX/OV.00/014/00
Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.
Titel van de steunregeling:
Fonds Sociale aangelegenheden.
Juridische basis:
- Verordening GZP Fonds Sociale aangelegenheden 1990
- Verordening Financieringsheffing Akk I968 (VbBo 1974, af1. 25, nr Akk 7;
laatste wijziging in PBO-blad 1991, nr 42, Akk 16).
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.
Gegevens bestaande steunmaatregel:

NL/xxx/15.00/014/00. {verke&rdl nr.)
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.
Doel van de steunregeling:
Financiering van werkzaamheden welke gericht zijn op onderzoek en
activiteiten met betrekking tot sociale aangelegenheden en daarmee
samenhangende werkzaamheden.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.
Wijze van steunverlening:
Op basis van jaarlijkse begroting.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
Terugbetalingsvcrplichting/sancties:
n. v. t.

HLlttK\W-*ol0IVloo
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd.
15. a. kosten:
1990 (begroot)
1991 (niets begroot)
1992 (niets begroot)

S 45.000,--

b. Wijze van financiering:
Dit fonds werd door middel van een eenmalige bijdrage gefinancierd uit de
algemene middelen van het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten;
er is geen fondsheffing ingesteld.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
De gehele onder het produktschap ressorterende sectoren.
17• Geschatte aantal ontvangers van de steun:
IO - 5o
18. Verantwoording o. g. v ^ artikel 93, derde lid[ j:EGj-\'erdrag:

19• Overige informatie:
geen

NL/XXX/ 0<t-Oojö/r
1.

/o o

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

3-

Titel van de steunregeling:
Instituut voor Graan, Meel en Brood - TNO

4.

Juridische basis:
- Heffingsverordening inlandse tarwe (VoBo 1958, GZP 78; laatste wijziging
VoBo 1979, af1.30. GZP 6)
- Heffingsverordening wetenschappelijk onderzoek granen 1974 (VoBo 1974,
afl.43, GZP 14; laatste wijziging VoBo 1976, af1.49, GZP 18)
- Verordening Fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse
granen (VoBo 1961, af1.14, GZP 24; laatste wijziging VoBo 1977. afl.31,
GZP 6)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/ 0</-Oo /o/S-/ OO

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten

8.

Doel van de steunregeling:
Het onderzoek is gericht op beheersing van bak-, droog- en koelprocessen
en op de reduktie van het vetgehalte in bakkerijprodukten.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.

10. Wijze van steunverlening:
Gedeeltelijke financiering van het onderzoek.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

NL/XKXI of-

oo/o/S"/oo

n.v.t.
13• Samenloop steunvormen/Cumulatie:
Samenloop met steun uit fonds verwerkende bedrijven (NL/XXX/0^-00/002/00.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd.
15- a. kos ten:

1988
1989
1990
1991 (begroot)
1992 (begroot)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

100.000,-100.000,-100.000,-100.000,—

b. Wijze van financiering:
De bijdrage aan het Instituut voor Graan, Meel en Brood - TNO uit het
fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen wordt
gefinancierd uit een heffing op afzet in Nederland van mais, gierst,
sorghum en doerra, alsmede door een heffing op de verwerking van inlandse
tarwe.
c. Worden de heffingen gelegd op geimporteerde produkten?
De heffing wordt ook gelegd op geïmporteerde produkten. De maatregel komt
ook deze produkten ten goede.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
De sector brood, banket, biscuit, koek en beschuit.
17• Geschatte aantal ontvangers van de_steurK

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:

19• Overige informatie:
geen

KL/XXKIO y - oo/oi

I.

é/o^

Lidstaat:
Nederland.

2•

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.

3•

Titel van de steunregeling:
Scholings- en Demonstratieproject voor de broodbakkerij, uitgevoerd door
de Stichting Herstructurering Broodbakkerij.

4.

Juridische basis:
Verordening Herstructurering Broodbakkerij 1990 (PBO-blad 1990, nr 13,
GZP 1 ) .

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuw

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
n.v.t.

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Bestuur van de Stichting Herstructurering Broodbakkerij resp. Produktschap
GZP.

8•

Doel van de steunregc1ing:
Door middel van scholing' en demonstratie verhogen van het niveau van de
kennis op het gebied van nieuwe technologie van alle werkenden in de
bakkerij.

9•

Andere beperkingen oT beleidsdoelstellingen yan_ de steun:
n. v. t.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdragen voor structuurmaatregelen in de bakkerijsector via het
Herstructureringsfonds Broodbakkerij.
II. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De onder punt 10. bedoelde bijdragen voor het Scholings- L
Demonstratieproject worden met name besteed aan:
- ontwikkeling van scholingsprogramma's;
- bouw en inrichting' van een Scholings- en Demonstratiecentrum.

NL,ƒ' XXAJ' öl-oo I' oié> / ü o

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
13. Samenloop steunvonnen/Cumulatie:
geen
14. Looptijd:
1. aantal jaren: doorlopend project t/m
2. verlenging bestaande maatregel: -

31/12/199H

15. a. kosten:
De initiële kosten van het project (cursusontwikkeling, bouw en inrichtingcentrum) bedragen in totaal ruim ƒ 21 miljoen.
b. Wijze van financiering:
Bijdrage afkomstig uit het Herstructureringsfonds Broodbakkerij, welke
gevoed wordt door een heffing bij de broodbakkerij; subsidiebedragen
verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken.
c. Worden de heffingen gelegd op geimporteerde produkten?
neen
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Maatregel betreft gehele sector.
17• Geschatte aantal ontvangers van de steun:
m

1 n CLIA

tic- r>

tO

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:
19. Overige informatie:
Genoemde maatregel maakt onderdeel uit van een pakket van maatregelen
gericht op de gezondmaking van de broodbakkerij-branche.

Ni /XKX. IDH- oo Iolj.

1.

/oo

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.

3.

Titel yan desteunregeling:
Stilleg(uitkoop)regeling voor de broodbakkerij van de Stichting Herstructurering' Broodbakkerij, uitgevoerd in samenhang met een sociaal plan voor
de betrokken werknemers en oudere ondernemers.

'4. Juridische basis:
Verordening Herstructurering Broodbakkerij 1990 (PBO-blad 1990, nr 13,
GZP 1).
5.

Xieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuw

ó.

Gegevens beslaande steunmaatregel:

7.

-Viveau waarop de steunregeling wordt, beheerd:
Bestuur van de Stichting herstructurering Broodbakker: j rosn. Produktschap
GZP.

8-

DQGI

van de steunregeling:

Leveren van een bijdrage aar. de versterking- van de structuur van de
broodbakker!j-branche.
°.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bieden van een adequaat sociaal "vangnet" voor oudere stakende ondernemers
alsmede voor de betrokken, werknemers.

10. Wijze van_steunyerlening:
Bijdragen voor structuurmaatregeicr. in de bakkerijsector '.'ia het Herstructureringsfonds Broodbakker!j. De bijdragen bestaan uit kanitaaldervingsvergoedingen en inkomensvoorzieningen.
11. Omschrijving uitgaven por steuninstrumont:
- stakende ondernemers: kapi taalder--:::;;s-.-ergoedincer.
- stakende oudere ondernemers uit milder.- e:i kleinbedrijf en -erknemers:
bedraden inkomensvoorziening

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Terugbetalingsverplichting bij niet voldoen aan de voorwaarden van de
regeling.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie;
Uitsluitend met wettelijke uitkeringen voor oudere ondernemers en
werknemers. Het niveau van de inkomensvoorzieningen uit hoofde van het
sociaal plan is afgestemd op deze cumulatie.
14. Looptijd:
1. aantal jaren: 5 (1/9/1990 t/m 31/12-199*0
2. verlenging bestaande maatregel: 15. a. kosten:
1988: 1989: 1990: ƒ 7.950.000,-- (raming)
b. Wijze van financiering:

1991: ƒ7.867.000,-- (raming)
1992:

Bijdrage afkomstig uit het Herstructureringsfonds Broodbakkerij, welke
gevoed wordt door een heffing bij de broodbakkerij.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
neen
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Maatregel betreft gehele sector.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10-500 per jaar (betreft aantal ondernemers plus aantal werknemers)
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:
19. Overige informatie:
Genoemde maatregel maakt onderdeel uit van een pakket van maatregelen
gericht op de gezondmaking van de broodbakkerij-branche.

NL [lU.j

1.

OV-Oo/oie

loo

Lidstaat:
Nederland.

2•

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.

3-

Titel van de steunregeling:
Stimuleringsregeling' Bedrijfsadvisering en Regeling Advisering en
Begeleiding bij Bedrijfsverplaatsing van de Stichting Herstructurering
Broodbakkerij.

4.

Juridische basis:
Verordening Herstructurering Broodbakkerij 1990 fPBO-blad 1990, nr 13,
GZP 1 ) .

5•

Xieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuw

6-

^ £ e y e n s „bestaande steunmaatregel:
n . v. t.

~•

Niveau waarop de steunregel ing wordt beheerd:
Bestuur van de Stichting Herstructurering Broodbakkerij resp. Produktschap
GZP.

8.

Doel yan de steunregeling:
Stimuleren van het inschakelen van externe adviseurs bij vraagstukken
betreffende het ondernemingsbeleid van broodbakker!jhedrijven.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
n . v. t.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdragen voor structuurmaatregelen in de bakkerijsector via het
Herstructureringsfonds Broodbakkerij.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrumont:
Door middel van subsidieverlening bijdragen in de kosten van advisering
door een externe adviseur (subsidiepercentage).

Ni/ttij

OH-Oo /oi?

\oe

geen
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
In bepalingen van regeling uitgesloten.
14. Looptijd;
1. aantal jaren: 3 (1/1/1992 t/m 31/12/1994)
2. verlenging bestaande maatregel: 15• a. kosten:
1988: 1989: 1990: -

1991: "
1992:max. ƒ 1.000.000,-- (schatting)

b. Wijze van financiering:
Bijdrage afkomstig uit het Herstructureringsfonds Broodbakkerij, welke
gevoed wordt door een heffing bij de broodbakkerij.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
neen
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Maatregel betreft gehele sector.
17• Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10-500 per jaar
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:
19. Overige informatie:
Genoemde maatregel maakt onderdeel uit van een pakket van maatregelen
gericht op de gezondmaking van de broodbakkerij-branche.

05-00

Wiinbouwprodukten

NL/XXX/05-00/001/00
NL/XXX/05-00/002/00
NL/XXX/05-00/003/00
NL/XXX/05-00/004/00

c
c
c
c

HPA
HPA
HPA
HPA

NL/XXX/05-00/005/00

c

HPA

wijninformatiecentrum
marktonderzoek
promotie glasbak
onderzoek medische en maatschappelijke gevolgen alcoholconsumptie
Stichting Verantwoord Alcoholgebruik

NL/xxx/05-00/001/00
I.

Lidstaat:
Nederland.

2-

Bevoegd orgaan:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Commissie voor Wijn.

3.

Titel van de steunregeling:
Wijninformatiecentrum (WIC).

4.

Juridische basis:
Verordening Financieringsheffing Akk 1968 (gepubliceerd in VbBO 197^. afl.
25, nr Akk 7, laatste wijziging in PBO-blad 1991, afl. 42, nr Akk 16)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/xxx/05-00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten resp. Commissie voor Wijn.

8.

Doel van de steunregeling:
Voorlichting over wijn aan de consument en handel via beurzen en op
aanvraag van de consument en handel (telefonisch en schriftelijk). Dit ter
verbetering van de kennis over wijn en gevolgen van alcoholgebruik bij de
Nederlandse consument.

9•

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.

10. Kijze van steunverlening:
Financiering van het Wijninformatiecentrum (WIC).
Voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend:
- Goedkeuring door de Commissie voor Wijn resp. het bestuur van het
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
I I . O m s c h r i jyingju.itgavon p o r steuninstriiment:
n . v. t.

Ni/üiCa(

OS"- ooIooi

[o-o

12. Terju^bc^^li^gs^rj^j^
n. v. t.
13 . Samenloop s teunvormen/Curnulg tig:
n. v. t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.
15. a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

S
ƒ
S
S
ƒ

231
315
276
319
300

000,-000,-000.—
300,—
000,— (begroot)

b. Wijze van financiering
Fonds wijn en wijnbouwprodukten - Wijninformatiecentrum.
Dit fonds wordt gevoed door heffingen op het in het verkeer brengen van
wi j n.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
ja
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
ja, de maatregel komt met name het geïmporteerd produkt ten goede.
16. Soctoriële of regionale concentratie van steun:
neen
17. Geschatte aantal ontvangers van desteunj
Begunstigde is het U'ijninformatiecentrum.
18. Verantwoording o.g.v. nrtikei.. 93. derde lid EEG-Verdrag:
19. Overige informatie:
geen

NL/xxx/05-00/002/00
Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Commissie voor Wijn.
Titel van de steunregeling:
Marktonderzoek ten behoeve van bedrijfsleven en de consument.
Juridische basis:
Verordening Financieringsheffing Akk 1968 (gepubliceerd in VbBO 197^, afl.
25, nr Akk 7, laatste wijziging in PBO-blad 1991, afl. ^ 2 , nr Akk 16)
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel.
Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/xxx/05-00/002/00
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten resp. Commissie voor Wijn.
Doel van de steunregeling:
Inzicht verwerven, ten behoeve van de wijnbranche, in het
consumentengedrag.
Anderc^ep^rjcijiger^

_var» de steun:

De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.
Wijze van steunverlening:
Financiering scanner-onderzoek naar de consumptie van wijn door de
Nederlandse consument, verricht door het Bureau Trendbox.
Omschrijving uitgaven per steuninstrumcnt:
n. v. t.
Torughctn.1 i ngsverpl i ch t.i' ng/sancti os:
n. v. t.

Ni /KKKIOS

-OO/OÖS.

/OO

13. S^ejiIg^^^^um^rmen/CumilliLti^
n. v. t.
14. Lopptijdk
De maatregel is voor onbepaalde tijd doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.
15. a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

ƒ
S
S
S
S

126.500.—
105.000.—
40.000.—
125.000,—
125.000,-- (begroot)

b_._^iz^__^an^^najricxering:
Fonds wijn en wijnbouwprodukten - marktonderzoek Inter/View.
Dit fonds wordt gevoed door een heffing op het in het verkeer brengen van
wijn.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
ja
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
ja, de maatregel komt met name het geïmporteerd produkt ten goede.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
neen
17. Geschatte aantal ontvangers van do steunj
Begunstigde is het bureau Trendbox.
1

8 • Vej'ajT^c^rding^^.g. v_._nr tikei 93. derde lid EEG-Verdrag:

19- Qyer^g§Liji£qriiiat_ie!
geen

NL/xxx/05-00/003/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Commissie voor Wijn.

3-

Titel van de steunregeling;
Nationale Stuurgroep Promotie Glasbak.

4.

Juridische basis:
Verordening Financieringsheffing Akk 1968 (gepubliceerd in VbBO 197^. afl.
25, nr Akk 7, laatste wijziging in PBO-blad 1991. afl. 4 2 , nr Akk 16)

5•

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel.

6•

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/xxx/05-00/003/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten resp. Commissie voor Wijn.

8.

Doel van de steunrege1ing:
Beperking hoeveelheid glasverpakking van wijn in de afvalstroom in het
kader van de milieuproblemen.

9-

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage aan de Nationale Stuurgroep Promotie Glasbak ten behoeve van
stimulering gebruik glasbak voor de recycling van eenmalige
glasverpakkingen van vloeibare levensmiddelen door middel van
promotiecampagne (advertenties, radiospots).
11• Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n. v. t.

'NL/XK< /os-oo
12.

joos/oo

Teragb^tal^gsyer^Mchj^g/^an^y,^
n. v. t .

1

3 • Saraenl^pE^^eunvorm^n/Cujmulatie:
n. v. t .

14.

Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.

lp• a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

S 40.000,-S 60.000,-S 71.100,-S 88.875.-S 125.000,-- (begroot)

b. Wijze van financiering:
Fonds wijn en wijnbouwprodukten - glasbakkenactie wordt gefinancierd door
een heffing op het in het verkeer brengen van wijn.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
ja
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
ja, de maatregel komt met name het geïmporteerd produkt ten goede.
16. Sectoriële of regionaIj^coneentraj;ie van steun:
neen
17. Geschatte aantal ontvangers van jle1 steun:
Begunstigde is de Nationale Stuurgroep Promotie Glasbak.
18 . Verantwoording o.g. v. artikel 93. dorde lid EEG-Vcrdrag:
19. Overige informatie:
geen

NL/xxx/05-OO/OOVOO
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan;
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Commissie voor Wijn.

3.

Titel van de steunregeling:
Instituut CIVO/TNO.

4.

Juridische basis:
- Verordening financieringsheffing Akk 1968 (gepubliceerd in VbBo 1974,
afl. 25, nr Akk 7; laatste wijziging in PBO-blad 1991. afl. 42, nr Akk
16)
- Verordening fonds wijn en wijnbouwprodukten Akk 1981 (MVBO 198l, afl.
10, Akk 5; laatste wijziging in PBO-blad 1991, nr 43, Akk 20)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/xxx/u5-00/00%//uu

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten resp. Commissie voor Wijn.

8.

Doel van de steunregeling:
Kwaliteitsbewaking van het produkt. Inzicht verkrijgen in de
maatschappelijke en lichamelijke problematiek tengevolge van de consumptie
van alcoholhoudende dranken.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.

10. Wijze van steunverlening:
Gedeeltelijke financiering van het door TNO te verrichten onderzoek.
Voorwaarden waaronder de steun wordt toegekend:
- Goedkeuring door de Commissie voor Wijn respectievelijk het bestuur van
het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten van de voorstellen
opgesteld door de Stuurgroep Alcohol Research (SAR).

Ni/KiOCJ 05-00

/ooï/oo

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument;
n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.
15- a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

begroot

werkelijk

£
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

J 30.500,—
S 130.000,—
ƒ 130.000,—
S 130.000,—

90.000,—
165.000,—
130.000,—
130.000,—
130.000,--

b. Wijze van financiering:
Fonds wijn en wijnbouwprodukten - TNO.
Dit fonds wordt gevoed door een heffing op het in het verkeer brengen van
wijn.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
ja
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
ja, de maatregel komt met name het geïmporteerd produkt ten goede.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
neen
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Begunstigde is Instituut CIVO/TNO.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:
19. Overige informatie:
geen

NL/xxx/05-00/005/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2•

Bevoegd orgaan:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Commissie voor Wijn.

3-

Titel van de steunregeling:
Stichting Verantwoord Alcoholgebruik

4.

(Stiva).

Juridische basis:

- Verordening financieringsheffing Akk 1968 (gepubliceerd in VbBo 1974,
afl. 25, nr Akk 7; laatste wijziging in PBO-blad 1991, afl. 42, nr Akk
16)
- Verordening fonds wijn en wijnbouwprodukten Akk 198l (MVbo 1981, afl.
10, Akk 5; laatste wijziging in PBO-blad 1991, nr 4 3 , Akk 20)
5.

Nieuwe o f wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/xxx/05-00/005/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten resp. Commissie voor Wijn.

8.

Doel van de steunregeling:
In het kader van het door de overheid voorgestane alcoholbeleid te komen
tot een verantwoord gebruik van alcoholhoudende dranken.

9•

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van d e steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.

10. h'i.jze van steunverlening:
Gedeeltelijke financiering van de activiteiten van Stiva. In samenwerking
met de gedistilleerd- en biersector worden projecten gefinancierd ten
behoeve van het verantwoord gebruik van alcoholhoudende dranken.
11. Omschrijving uit:gaven_p_er_ s1 teuninstrument:
n. v. t.

NL/XXX.JOS-00/

oo5

/o

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
Ik.

Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.

15. a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

begroot

werkelijk

ƒ
ƒ
S
£
ƒ

s 30.500,—
ƒ 308.000,—
ƒ 177.750,S 178.OOO,—

240.000,
310.000,
178.000,
178.000,
238.000,

b. Wijze van financiering:
Fonds wijn en wijnbouwprodukten - Stiva.
Dit fonds wordt gefinancierd door een heffing op het in het verkeer
brengen van wijn.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
ja
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
ja, de maatregel komt met name het geïmporteerd produkt ten goede.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
neen
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Begunstigde is de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva).
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:
19. Overige informatie:
geen

o

07-00

Aardappelen

NL/XXX/07-00/001/00

c

div

NL/XXX/07-00/003/00

c

div

NL/XXX/07- 00/005/00 c

PvA

c
c

PvA
PvA

NL/XXX/07-00/013/00 c
NL/XXX/07- 00/014/00 a

PvA
Lbs

NL/XXX/07-00/006/00
NL/XXX/07-00/009/00

garantieregeling voor afzet van
pootaardappelen
reclame en marktonderzoek
pootaardappelen
consumptieaardappelfonds afzetbevordering
fabrieksaardappelfonds
consumptieaardappelfonds teeltbescherming fabrieksaardappelen
teelt- en verwerkingsonderzoek
vorst- en droogteschaderegeling fabrieksaardappel te Iers

NL/XXX/07- 00/001/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Bedrijfschap voor Aardappelen en Landbouwschap

3.

Titel van de steunregeling:
Garantieregeling voor afzet van pootaardappelen

4.

Juridische basis:
Verordening Heffingen Pootaardappelen 1978 (Prod. voor Aard.)
Verordening Heffingen Pootaardappelen 1992 (Landbouwschap)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/07-00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Bedrijfschap voor Aardappelen en Landbouwschap

8.

Doel van de steunregeling:
Marktondersteuning en bescherming van producenten en handelaren
in pootaardappelen tegen de gevolgen van onvoorziene
omstandigheden

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De pootaardappelen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen

10. Wijze van steunverlening:
Voor de aan het einde van het verkoopseizoen niet afgezette
pootaardappelen wordt bij inname een vergoeding uitgekeerd ter
hoogte van circa 70% van de kostprijs, eventueel verminderd met
de restwaarde
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
1. Aantal jaren onbeperkt
2. Verlenging bestaande maatregel? -

ERrdb539

NL/XXX/07- 00/001/00

15. Kosten:
werkelijke kosten
oogst 1988
f 1.420.217,oogst 1989
f 5.690.967, oogst 1990
f 2.475.825,oogst 1991
nog niet bekend
Wijze van financiering van de steun:
Door middel van een gedeelte van de opbrengst van een heffing
van het Bedrijfschap voor Aardappelen en van het Landbouwschap
terzake van het plomberen van partijen pootaardappelen, alsmede
een hectareheffing
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Nee
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Pootaardappelen
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Jaarlijkse fluctuatie (van 10 tot circa 2000) afhankelijk van
de hoeveelheden niet afgezette pootaardappelen
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb539

NL/XXX/07-00/003/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Bedrijfschap voor Aardappelen en Landbouwschap

3.

Titel van de steunregeling:
Bekostiging van reclame voor en zoeken naar afzetmogelijkheden
voor pootaardappelen

4.

Juridische basis:
Verordening Heffingen Pootaardappelen 1978 (Prod. voor Aard.)
Verordening Heffingen Pootaardappelen 1992 (Landbouwschap)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/07-00/003/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Bedrijfschap voor Aardappelen en Landbouwschap

8.

Doel van de steunregeling:
Gezamenlijke propaganda voor pootaardappelen teneinde de afzet
daarvan te bevorderen

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
Jaarlijkse subsidie aan de Stichting Nederlands Instituut voor
de Afzetbevordering van Pootaardappelen (NIVAP).
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
14. Looptijd:
1. Aantal jaren onbeperkt
2. Verlenging bestaande maatregel?

ERrdb540

NL/XXX/07-00/003/00

. Kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

Produktschap
f 3.088.373,f 2.808.768,f 3.257.526,f 3.221.000,- (begroot)
f 3.322.500, - (begroot)

Wijze van financiering van de steun:
Door middel van een heffing van het Bedrijfschap voor
Aardappelen en het Landbouwschap terzake van het certificeren
van partijen pootaardappelen (plombeheffing), alsmede een
areaalheffing.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Nee
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Pootaardappelsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
NIVAP (1)
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Het betreft onpersoonlijke reclame die produktgericht is zonder
begunstiging van bepaalde merken of ondernemingen
19. Overige informatie

ERrdb540

NL/XXX/07- 00/005/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Aardappelen

3.

Titel van de steunregeling:
Consumptieaardappelfonds (afzetbevordering)

4.

Juridische basis:
Verordening Consumptieaardappelfonds 1982 (MvBO 1982, af 1.
42 nr AA 5)
Heffingsverordening AA Consumptieaardappelfonds 1991

5. Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel
6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/07-00/005/00; wijziging gemeld op 25-10-91 (nr 672/91)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Aardappelen

8.

Doel van de steunregeling:
Collectieve afzetbevordering in Nederland, de EEG en derde landen door middel van beurzen, folders en advertenties betreffende consumptieaardappelen en aardappelprodukten

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een goedgekeurd werkplan en begroting

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage aan het Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering
van Consumptieaardappelen (NIVAC)
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
niet van toepassing
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
niet van toepassing
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
niet van toepassing
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd ingesteld doch de bijdrage
aan het NIVAC geschiedt op basis van een jaarlijkse beoordeling

ERrdbll

NL/XXX/07- 00/005/00

15. a. Kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

f
f
f
f
f

4.000.000,5.165.000,5.134.000, -4.715.000, 4.000.000,-

b. Wijze van financiering van de steun:
Het Consumptieaardappelenfonds wordt gefinancierd door middel
van een heffing opgelegd door het Produktschap voor Aardappelen
op aardappelen en aardappelprodukten, een handelsheffing van
het Bedrijfschap voor de groothandel in Aardappelen, alsmede
een areaalheffing van het Landbouwschap.
Voorts draagt het bedrijfsleven (Vereniging voor
Aardappelverwerkende Industrie - VAVI - ) bij aan de
financiering van de maatregel.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, voor zover de produkten uit derde landen afkomstig zijn
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja, de reclame geldt zonder onderscheid voor alle verse aardappelen en aardappelprodukten
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Consumptieaardappelen en aardappelprodukten sector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
NIVAC (1)
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel is in overeenstemming met artikel 93, derde lid,
EEG-Verdrag omdat de door middel van het Consumptieaardappelenfonds gefinancierde afzetbevordering onpersoonlijke reclame betreft die produktgericht is zonder begunstiging van bepaalde
merken of ondernemingen.
19. Overige informatie
geen

ERrdbll

NL/XXX/07-00/006/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Aardappelen

3.

Titel van de steunregeling:
Fabrieksaardappelfonds

4.

Juridische basis:
Verordening Fabrieksaardappelfonds 1982
Heffingsverordening Fabrieksaardappelfonds 1982

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande steunmaatregel (samengevoegd met NL/XXX/07-00/012/00)

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/07-00/006/00 en NL/XXX/07-00/012/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Aardappelen

8.

Doel van de steunregeling:
Onderzoek op het terrein van de fabrieksaardappelteelt en de
fabrieksaardappelverwerking

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van goedgekeurde
programma's en begrotingen

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage aan verschillende onderzoeksinstellingen
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
14. Looptijd:
1. Aantal jaren onbepaald, doch de bijdragen worden jaarlijks
door het bestuur van het produktschap vastgesteld
2. Verlenging bestaande maatregel? -

ERrdb519

NL/XXX/07- 00/006/00

15. Kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

f
f
f
f
f

1.363.000,
1.243.000,
1.323.000,
1.313.000,
1.346.000,

Wijze van financiering van de steun:
Parafiscale heffing bij aflevering van aardappelen door de
teler aan de zetmeelindustrie
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
nee
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
zetmeelaardappelsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel is in overeenstemming met artikel 93, derde lid,
EEG-Verdrag daar de heffing wordt opgelegd bij Nederlandse
telers en de uit het fonds gefinancierde onderzoeken ten goede
komen aan deze telers
19. Overige informatie

ERrdb519

NL/XXX/07-00/009/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produkschap voor Aardappelen

3.

Titel van de steunregeling:
Teeltbescherming fabrieksaardappelen

4.

Juridische basis:
Heffingsverordening teeltbescherming fabrieksaardappelen 1974

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande maatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/07- 00/009/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Aardappelen

8.

Doel van de steunregeling:
Teeltbeschermende maatregelen ten behoeve van de
zetmeelaardappelen door controle van de grond, het gewas en de
knollen

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een goedgekeurd
werkplan en begroting

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage aan de Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen
Fabrieksaardappelen
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
1. Aantal jaren onbepaalde duur / de bijdrage geschiedt op
basis van een jaarlijkse besluitvorming
2. Verlenging bestaande maatregel? -

ERrdb520

NL/XXX/07-00/009/00

15. Kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

f
f
f
f
f

2.900.000,2.500.000,1.500.000,1.440.000,1.200.000,-

Wijze van financiering van de steun:
heffing bij aflevering van aardappelen door de teler aan de
zetmeelindustrie
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
nee
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
zetmeelaardappelsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De heffing wordt opgelegd aan Nederlandse telers en de uit het
fonds gefinancierde onderzoeken komt deze telers ten goede. Er
is geen sprake van verstoring van het tussenstaatse
handelsverkeer.
19. Overige informatie

ERrdb520

NL/XXX/07-00/013/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Aardappelen

3.

Titel van de steunregeling:
Consumptieaardappelfonds (onderzoek)

4.

Juridische basis:
Verordening Consumptieaardappelfonds 1982
Heffingsverordening AA Consumptieaardappelfonds

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/07-00/013/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Aardappelen

8.

Doel van de steunregeling:
Subsidie voor onderzoek op het terrein van teelt en verwerking
van consumptie- en industrieaardappelen

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdragen worden verleend op basis van goedgekeurde
projecten, programma's en begrotingen

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage aan verschillende onderzoeksinstellingen
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
14. Looptijd:
1. Aantal jaren onbepaalde tijd / de bijdragen worden
jaarlijks vastgesteld
2. Verlenging bestaande maatregel? -

ERrdb521

NL/XXX/07-00/013/00

15. Kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

f
f
f
f
f

331.000,208.000,290.000,525.000, 275.000,-

Wijze van financiering van de steun:
Het Consumptieaardappelfonds wordt gefinancierd door middel van
een heffing opgelegd door het Produktschap voor Aardappelen op
aardappelen en aardappelprodukten, een handelsheffing van het
Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in
Aardappelen, alsmede een areaalheffing van het Landbouwschap.
Voorts draagt de Vereniging voor Aardappelverwerkende Industrie
(VAVI) bij aan het fonds.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, voor zover de produkten uit derde landen afkomstig zijn
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja, de onderzoeksresultaten gelden zonder onderscheid voor alle
verse aardappelen en aardappelprodukten.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Consumptieaardappel- en aardappelproduktensector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De heffing wordt opgelegd op Nederlandse aardappelen en de
hiermee bekostigde onderzoeken komen hieraan ten goede. Er
vindt geen verstoring van het tussenstaatse handelsverkeer
plaats.
19. Overige informatie

ERrdb521

NL/XXX/07- 00/014/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Landbouwschap

3.

Titel van de steunregeling:
Vorst- en droogteschaderegeling fabrieksaardappeltelers

4.

Juridische basis:
Besluit vorst- en droogteschaderegeling fabrieksaardappeltelers

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
Aangemeld op 30-07-91 (nr. 42637)
Goedgekeurd op 20-12-91 (SG (91) D/24928)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Landbouwschap

8.

Doel van de steunregeling:
Het verlenen van een schadevergoeding aan telers van fabrieksaardappelen die in de periode van 23 tot 30 mei 1990 als gevolg
van vorst en in augustus 1990 als gevolg van droogte schade
hebben geleden in de vorm van opbrengstderving.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Voor een bijdrage komt degene in aanmerking die:
- in 1990 een opbrengstderving ten gevolge van vorst en droogte
heeft geleden van tenminste 30% ten opzichte van de levering
van fabrieksaardappelen in de jaren 1987, 1988 en 1989;
- in de jaren 1987, 1988, 1989 en 1990 fabrieksaardappelen
heeft geteeld, dan wel in het jaar 1990 fabrieksaardappelen
heeft geteeld en waarvan de rechtsvoorganger in de jaren 1987,
1988 en 1989 fabrieksaardappelen heeft geteeld;
- gewaarmerkte bewijzen kan overleggen ten bewijze van de levering van fabrieksaardappelen in de jaren 1987 tot en met 1990.
De opbrengstderving tot 30% wordt niet vergoed.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdrage bestaande uit het bedrag dat ontstaat door
het gedeelte van de opbrengstderving in 1990 dat 30% overschrijdt te vermenigvuldigen met HLF 114,81.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Niet van toepassing
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien achteraf blijkt dat de aanvrager onjuiste informatie
heeft verstrekt op grond waarvan de bijdrage is verleend, wordt
de bijdrage teruggevorderd.

ERrdb71

NL/XXX/07-00/014/00

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Niet van toepassing
14. Looptijd:
Beperkte duur aangezien de maatregel betrekking heeft op de gedeeltelijke vergoeding van in het verleden geleden schade
15. Kosten:

1991

begroot

werkelijke uitgaven

2.000.000,-

842.066,-

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Noord en oost Nederland
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 101 tot 500
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:
De maatregel wordt verenigbaar geacht met de gemeenschappelijke
markt omdat sprake is van een steunmaatregel tot herstel van de
schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone omstandigheden zoals bedoeld in artikel 92, tweede lid, onderdeel
b, van het EEG-Verdrag. Er is in casu sprake van:
een vergoeding van daadwerkelijk geleden schade
schade die het gevolg is van uitzonderlijke
weersomstandigheden
schade die per individueel bedrijf wordt gecompenseerd
een drempel van 30%; dat wil zeggen: vergoeding van het
gedeelte van de opbrengstderving dat 30% overschrijdt.
Verwezen zij naar paragraaf 2 van het werkdocument nr
VI/5934/86 (rev.2) van de Commissie.
19. Overige informatie:
Geen

ERrdb71

11-00

Veehouderiisector

NL/XXX/11-00/001/00

a

LNV

NL/XXX/11-00/002/00
NL/XXX/11- 00/003/00

a
c

LNV
PVV

NL/XXX/11-00/004/00
NL/XXX/11-00/007/00

c
c

PW
PW

NL/XXX/11-00/008/A-C a
NL/XXX/11- 00/009/00 c

O&S
PW

NL/XXX/11-00/010/00

c

NL/XXX/11-00/01l/A

a, c SLM

NL/XXX/11-00/011/B
NL/XXX/11-00/012/00
NL/XXX/11-00/013/00

a,c
a,c
c

PWr

SLM
LNV
Lbs

preventieve gezondheidszorg voor
dieren
politionele dierziektenbestrijding
onderzoek op technologisch gebied TNO
afzetbevordering
bestrijding verzurings- en
mestoverschottenproblematiek
uitbreiding mestopslagcapaciteit
preventieve gezondheidszorg en dierziektenbestrijding
stimuleringsregeling praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek
bijdrage-regeling Stichting
Landelijke Mestbank
kwaliteitspremiëring mest
proefprojecten mestverwerking
stimulering milieuhyiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten

NL/XXX/11-00/001/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Preventieve gezondheidszorg voor dieren

4.

Juridische basis:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regel:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
Fiche NL/XXX/11-00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Stimuleren van de preventieve gezondheidszorg voor dieren opdat de
gezondheidstoestand van de (pluim)veestapel op een zo hoog mogelijk
peil wordt gebracht.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bijdrage aan de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren (S.G.D.)
zie verder onder 19

10. Wijze van steunverlening:
De subsidie bedraagt 50% van de werkelijke kosten van de preventieve
gezondheidszorg verminderd met de eventueel daaraan toe te rekenen
andere dan subsidie-inkomsten, met dien verstande dat de minister
daaraan jaarlijks een maximum kan verbinden. Voor 1992 is de subsidie
vastgesteld op f1.34.100.000,- -.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Niet van toepassing
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien blijkt dat de S.G.D. niet alle voorschriften heeft nageleefd of
dat, voor zover van toepassing, onvoldoende is gehandeld overeenkomstig
de begroting en het werkplan of onjuiste of onvolledige informatie is
verstrekt, kan de bijdrage door de minister geheel of gedeeltelijk
worden ingetrokken en kan de minister de S.G.D. verplichten reeds
uitgekeerde bedragen te restitueren.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
Indien terzake van het project waarop de aanvraag betrekking heeft door
de EG of uit anderen hoofde dan door het rijk, een provincie of een
gemeente een bijdrage is dan wel wordt verleend, wordt de bijdrage
zodanig vastgesteld dat het totaal van de verleende bijdragen in geen
geval meer bedraagt dan 50% van de voor een bijdrage in aanmerking
ERrdb/514

NL/XXX/11-00/001/00

komende kosten.
14. Looptijd
De duur is niet beperkt. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld op
basis van een door de S.G.D. ingediende begroting en werkplan.
15. Kosten:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Be:groting

Totale werkelijke

f. 82.474.352,-f. 86.651.663,-f. 86.768.102,-f. 88.406.489,-f. 85.147.946,-f. 90.692.698,-f. 95.406.209,-f. 101.648.443,-f. 89.520.970,-f. 81.735.227,--

f. 82.526.101,-f. 86.214.679,-f. 86.667.436,-f. 86.983.387,-f. 86.179.129,-f. 90.586.015,-f. 93.934.999,-f.104.414.000, -nog niet bekend

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
S.G.D. (1)
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:
19. Overige informatie:
De S.G.D. voert de wettelijk voorgeschreven voorschriften uit met
betrekking tot de gezondheidszorg voor rundvee, vleeskalveren, varkens,
pluimvee, schapen, geiten en bijen.

ERrdb/514

NL/XXX/11-00/002/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Politionele dierziektenbestrijding

4.

Juridische basis:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regel:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/11-00/002/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Het adequaat bestrijden van (pluim)veeziekten zodat de
gezondheidstoestand op een zo hoog mogelijk niveau wordt gewaarborgd.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
Subsidie aan de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren (S.G.D.)
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De uitgaven in het kader van de politionele dierziektenbestrijding
worden voor 50% gefinancierd.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien blijkt dat de S.G.D. niet alle bij of krachtens de beschikking
J. 8911849 gestelde voorschriften heeft nageleefd of dat, voor zover
van toepassing, onvoldoende is gehandeld overeenkomstig de begroting en
het werkplan, dan wel onjuiste informatie is verstrekt, kan de bijdrage
door de minister geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken en kan de
minister de S.G.D. verplichten reeds uitgekeerde bedragen te
restitueren.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
Indien terzake van het project waarop de aanvraag betrekking heeft door
de EG of uit anderen hoofde door het rijk, een provincie of een
gemeente een bijdrage is dan wel wordt verleend, wordt de bijdrage
zodanig vastgesteld dat het totaal van de verleende bijdragen in geen
geval meer bedraagt dan 50% van de voor een bijdrage in aanmerking
komende kosten.
14. Looptijd:
1988 tot 1992.
ERrdb515

NL/XXX/11-00/002/00

15. Kosten:
Uitgaven
1983
1984
1985
1986
1987

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

46.584.000,-78.058.000,-68.505.478,76
33.209.972,17
9.139.433,25

1988
1989
1990
1991

fl.
fl.
fl.
fl.

2.825.192,02
2.746.678,03
6.925.082,92
2.653.863,81

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Afhankelijk van het aantal dierziektenuitbraken.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:
19. Overige informatie:
Tussen het Landbouwschap en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij is voor de periode 1988 en 1993 een overeenkomst gesloten
m.b.t. de politionele dierziektenbestrijding en de identificatie en
registratie van varkens. Hierbij is overeengekomen dat beide partijen
ieder in totaal f1. 50.000.000,-- zullen bijdragen in de kosten van de
politionele dierziektenbestrijding, de entingen in dit kader en de
identificatie en registratie van varkens.
Bijdragen worden verleend ten behoeve van betalingen van de Stichting
Gezondheidszorg voor Dieren (S.G.D.) aan ondernemers terzake van de
volgende kosten of schadevergoedingen:
a. de kosten van entingen van vee en pluimvee als genoemd in de
artikelen 9 en 20 van de Veewet en artikel 3 van de Vogelziektenwet;
b. de kosten van vervaardigen en plaatsen van waarschuwingsborden en
kentekenen als genoemd in artikel 23 van de Veewet en artikel 3 van
de Vogelziektenwet;
c. de kosten van ontsmettingsmiddelen als genoemd in artikel 26 van de
Veewet en artikel 3 van de Vogelziektenwet;
d. de kosten van ontsmetting als genoemd in artikel 32 van de Veewet en
artikel 3 van de Vogelziektenwet;
e. de kosten van schadeloosstelling voor overname dieren of voorwerpen
als genoemd in artikel 39 van de Veewet en artikel 3 van de
Vogelziektenwet;
f. de schadeloosstelling voor schade aan gebouwen als genoemd in
artikel 43 van de Veewet en artikel 3 van de Vogelziektenwet;
g. schadeloosstelling als bedoeld in artikel 44 van de Veewet en
artikel 3 van de Vogelziektenwet;
h. de kosten van electrocutie of destructie van dieren als genoemd in
de Veewet of Vogelziektenwet, beheer van de apparatuur daaronder
begrepen;
i. overige door de minister vastgestelde kosten voor de politionele
dierziektenbestrijding;
j. de kosten van identificatie en registratie van varkens als bedoeld
in de Regeling identificatie en registratie varkens 1979 (Stcrt.35).

ERrdb515

NL/XXX/11-00/003/OO

Lidstaat
Nederland

Bevoegd orgaan
Produktschap Vee en Vlees
Titel van de steunregeling
Wetenschappelijk onderzoek op technologisch gebied
vleessector.

inzake de vee- en

Juridische basis
Verordening Fonds voor Onderzoek en Ontwikkeling
Heffingsverordening Fonds Onderzoek en Ontwikkeling
Nieuwe of bestaande regeling
Bestaande regeling NL/XXX/11-00/003/00.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Datum melding: 1982
Datum goedkeuring:
ontwerp-wijziging: 1/1/91: uitbreiding met de diersoort "geiten"

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd
Produktschap Vee en Vlees

Doel van de steunregeling
Stimulering technologische vooruitgang/ontwikkeling in de vee- en vleessector.
Andere beperkingen of beleidsdoeleinden van de steun
de verworven kennis en de verkregen resultaten moeten algemeen
beschikbaar worden gesteld, zodat de (betrokken) sector deze kan
gebruiken.

Wijze van steunverlening
Subsidies aan TNO, IVO en diverse instituten.voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument
Niet van toepassing.
Terugbetalingsverplichting/sancties
Niet van toepassing, omdat de definitieve bijdrage na goedkeuring van een

Ni/
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voltooid projekt wordt toegekend.
13. Samenloop steunvonnen/cumulatie
Geen
14. Looptijd
1. Aantal jaren: afhankelijk van het projekt/onderzoek.
2. Verlenging bestaande maatregel: ja.

15. Kosten
1988
1989
1990
1991
1992

begroot
ƒ 3.300.000
ƒ 3.585.000
ƒ 3.950.000
ƒ 3.650.000
ƒ 3.650.000

werkelijke kosten
ƒ 3.031.374
ƒ 3.348.595
ƒ 3.437.084
ƒ 3.338.347

Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van het Produktschap Vee en Vlees uit het fonds
Onderzoek en Ontwikkeling:
een heffing per rund, varken, schaap, geit en (jong) kalf bij slacht
en export.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
Neen.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
Indirect, onder andere betere bewaarmogelijkheden, beter vervoer.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
vee- en vleessector in het algemeen

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun
< 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-verdrag
Niet van toepassing

19. Overige informatie

joo

NL/XXX/11-00/004/00

1.

Lidstaat
Nederland

2 . Bevoegd orgaan
Produktschap Vee en Vlees

3.

Titel van de steunregeling
Regeling t.b.v. de op afzet gerichte voorlichting voor vlees- en vleeswaren

4.

Juridische basis
Verordening Propagandafonds
Heffingsverordening Propagandafonds

5.

Nieuwe of bestaande regeling
Bestaande regeling NL/XXX/11-00/004/00

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Datum melding: 1982
Datum goedkeuring:
ontwerp-wijziging: 1/1/1991: uitbreiding met diersoort "geiten".

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd
Produktschap Vee en Vlees

8.

Doel van de steunregeling
Stimulering afzet vlees(waren) sector

9.

Andere beperkingen of beleidsdoeleinden van de steun
Steun moet in algemeen belang vlees(waren)sector zijn

10. Wijze van steunverlening
Subsidies aan Stichting Voorlichtingsbureau Vlees

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument

12. Terugbetalingsverplichting/sancties
n.v.t.
13. Samenloop steunvormen/cumulatie
Geen

"L/UAln-Ooloof/oo
14. Looptijd
De duur is niet beperkt

15. Kosten
1988
1989
1990
1991
1992

begroot
ƒ 14.700.000
ƒ 14 .500.000
ƒ 13.500.000
ƒ 13.500.000
ƒ 13.500.000

werkelijke kosten
ƒ 15.003.000
ƒ 14.700.000
ƒ 13.500.000
ƒ 13.500.000

Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van het P W uit het propagandafonds:
een heffing per varken, rund, (jong) kalf, paard, schaap en geit bij
slacht en export.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
Neen
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
Ja, consumptie vlees- en vleeswaren wordt ten algemene gestimuleerd.

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
vlees(waren)sector in het algemeen

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun
< 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-verdrag
Niet van toepassing

19. Overige informatie

•

NL/XXX/U

-QQ/QQpQO

1.

Lidstaat
Nederland

2.

Bevoegd orgaan
Produktschap Vee en Vlees

3.

Titel van de steunregeling
Regeling ter bestrijding van de verzuringsproblematiek en de mestoverschottenproblematiek .

4.

Juridische basis
Verordening fonds bestrijding mestproblematiek.
Heffingsverordening Mestfonds.

5.

Nieuwe of bestaande regeling
Bestaande regeling NL/XXX/t {-OÖ/OPf/OO

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Datum melding: 5/10/89
Datum goedkeuring:-

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd
Produktschap Vee en Vlees

8. Doel van de steunregeling
Oplossing van de verzuringsproblematiek en mestoverschottenproblematiek
is van groot belang uit milieuoogpunt enerzijds en van essentieel belang
voor de continuïteit van de vee- en vleessector anderzijds.
9.

Andere beperkingen of beleidsdoeleinden van de steun

10. Wijze van steunverlening
Medefinanciering van de projekten aangaande infrastructurele voorzieningen inzake de verwerking en afzet van mest, alsmede het daarop betrekking hebbende onderzoek. Medefinanciering vindt plaats via het Financieringsoverleg Mestonderzoek (bijdragen overheid, produktschap voor veevoeder, produktschap voor zuivel en Produktschap Vee en Vlees).

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument
Niet van toepassing.

U\-Uxxh\-°ol°»}fy
12. Terugbetalingsverplichting/sancties
Niet van toepassing.
13. Samenloop steunvormen/cumulatie
Geen
14. Looptijd
De duur is niet beperkt.

15. Kosten
1988
1989
1990
1991
1992

begroot
ƒ 1.000.000
ƒ 1.000.000
ƒ 1.000.000
ƒ 1.000.000
ƒ 1.150.000

werkelijke kosten'
ƒ 1.706.000
ƒ
716.702
ƒ
443.213
ƒ 2.031.136

Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van het Produktschap Vee en Vlees uit het Fonds
bestrijding mestproblematiek:
een heffing per rund, varken en kalf bij slacht en export.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
Neen.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
Neen.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
vee- en vleessector in het algemeen

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun

\o - so
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-verdrag
Niet van toepassing

19. Overige informatie

NL/XXX/11-00/008/A

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan :
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw

3.

Titel van de steunregeling:
Mestopslagbesluit 1991

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit nr.441 van de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Wijziging bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
Steuninventaris fiche NL/XXX/11-00/008/00
Wijziging gemeld op 24-09-91 (nr 44625)
Wijziging goedgekeurd op 26-02-92 (SG (92) D/2851)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering van de tijdige bouw van mestopslag voor dunne
mest opdat in 1995 gemiddeld een minimum opslagcapaciteit
van zes maanden op bedrijfsniveau aanwezig is.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt slechts verleend indien:
de mestopslagcapaciteit na uitvoering van de uitbreiding voldoende is voor de opslag van mest gedurende
tenminste 26 weken;
de uitbreiding van de opslagcapaciteit tenminste 100m3
bedraagt;
de mest waarvoor de opslagcapaciteit wordt gebouwd op
het eigen landbouwbedrijf kan worden aangewend overeenkomstig de norm van 125 kg fosfaat per hectare per
jaar.

10.

Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdrage

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Gemiddeld zal per m3 opslagcapaciteit een bijdrage van HFL
25,- worden verstrekt (HFL 5,- tot HFL 30,- voor de opslag
en HFL 5,- of hfl 10,- voor de afdekking van de opslag)

12.

Terugbetalingsverplichting / sancties:
Het recht op bijdrage vervalt respectievelijk de bijdrage
dient (incl. wettelijke rente) te worden terugbetaald
indien de begunstigde zijn verplichtingen niet nakomt.

erhg55a

NL/XXX/11-00/008/A

13.

Samenloop steunvormen / cumulatie:
Samenloop respectievelijk cumulatie met andere steunvormen
is niet mogelijk omdat geen bijdrage wordt verleend indien
de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de aanvraag reeds een recht op een bijdrage op grond van deze regeling heeft, dan wel uit anderen hoofde terzake van de
mestopslag respectievelijk afdekking een recht op bijdrage
heeft.

14.

Looptijd:
1991-1994

15.

Kosten:
begrote uitgaven *
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

f
f
f
f

reële uitgaven *
f
377.925,f
373.246,f 1.020.129,f 1.013.758,f
976.365,f 7.105.898,f 8.207.649,-

7.000.000,20.000.000,37.000.000,46.000.000,-

* inclusief NL/XXX/11-00/008/B en NL/XXX/11-00/008/C
16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Veehouderijbedrijven

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Meer dan 1000

18.

Verantwoording op grond van artikel 93 EEG-Verdrag:

19.

Overige informatie:
Geen

erhg55a

NL/XXX/ll-OO/008/B

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling gezamenlijke mestopslag.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit nr.393 van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw (Stcrt. 1987, 245).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/11- 00/008/00
Goedgekeurd op 10-10-1988, SG(88)D11535

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

8.

Doel van de steunregeling:
Het stimuleren van de bouw of uitbreiding van gezamenlijke, centrale
mestopslagen ter oplossing van knelpunten bij de noodzakelijke
uitvoering van de mestopslagcapaciteit.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
de investering mag geen betrekking hebben op vervanging
van bestaande opslag;
de bijdrage wordt slechts verleend indien de opslagcapaciteit van de
te bouwen opslag ten minste 2.400 m3 bedraagt of bij een reeds
bestaande opslag een uitbreiding wordt gerealiseerd van ten minste
2.400 m3;
indien de uitbreiding of de bouw meer dan één mestopslag betreft,
moet elke mestopslag ten minste 800 m3 bedragen.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdrage.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
HFL 5,-- tot HFL 25,- voor de opslag en HFL 5,- of HFL 10,- voor de
afdekking van de opslag.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Het recht op een bijdrage vervalt indien de begunstigde zijn verplichtingen niet nakomt.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Een bijdrage wordt slechts verleend voor een mestopslag waarvoor niet
eerder in het kader van een 0 en S-besluit een bijdrage is verleend of
toegezegd.
ERrdb551

NL/XXX/ll-OO/008/B

14. Looptijd:
t/m 1992
15. Kosten:
zie fiche NL/XXX/11-00/008/A.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Veehouderijbedrijven, loonwerkbedrijven en mestdistributeurs.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
51 tot 100
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie
De maatregel is ingetrokken per 26 juni 1992 (Stcrt 1992, 119)

ERrdb551

NL/XXX/ll-OO/008/C

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de
Landbouw.

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling individuele mestopslag op akker- en
tuinbouwbedr ij ven.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit nr. 392 van de Stichting Ontwikkelingsen
Saneringsfonds voor de Landbouw(Stert. 1987, 245).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/11-00/008/00
Goedgekeurd op 10-10-1988, SG(88)D11535

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de
Landbouw.

8.

Doel van de steunregeling:
Het stimuleren van de bouw of uitbreiding van mestopslagcapaciteit op akker- en tuinbouwbedrijven ter oplossing
van knelpunten bij de noodzakelijke uitbreiding van de
mestopslagcapaciteit.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
- de investering mag geen vervanging van de bestaande opslag
betreffen;
- de minimale omvang of uitbreiding moet 100 m3 bedragen;
- op het bedrijf waarop de opslag wordt gerealiseerd mag ten
hoogste 125 kg fosfaat per jaar worden geproduceerd;
- de tot het bedrijf behorende cultuurgrond moet voor ten minste 80% in gebruik zijn als bouwland.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdrage.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
HFL 5,-- tot HFL 25,- voor de opslag en HFL 5,- of HFL 10,voor de afdekking van de opslag.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Het recht op een bijdrage vervalt indien de begunstigde zijn
verplichtingen niet nakomt.

errdb552

NL/XXX/ll-OO/008/C

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Een bijdrage wordt slechts verleend voor een mestopslag waarvoor niet eerder in het kader van een 0 en S-besluit een bijdrage is verleend of toegezegd.
14. Looptijd:
t/m 1992
15. Kosten:
zie fiche NL/XXX/11-00/008/00.

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Akker- en tuinbouwers.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie
De maatregel is ingetrokken per 26 juni 1992 (Stcrt 1992, 119)

errdb552

NL/XXX/11-00/009/00

1.

Lidstaat
Nederland

2.

Bevoegd orgaan
Produktschap Vee en Vlees

3.

Titel van de steunregeling
Regeling ten behoeve van de preventieve gezondheidszorg en dierziektenbestrijding.

4.

Juridische basis
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Verordening Fonds bevordering kwaliteitsverbetering varkensstapel
Verordening Fonds bestrijding besmettelijke veeziekten
Verordening kalverfonds
Verordening Fonds bevordering verbetering schapen- en geitenstapel
Heffingsverordening varkensfonds rekening-B
Heffingsverordening veeziektenfonds
Heffingsverordening kalverfonds
Heffingsverordening schapen en geitenfonds

5.

Nieuwe of bestaande regeling
Bestaande regeling NL/XXX/11-00/009/00.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Datum melding: 1982
Datum goedkeuring:
Ontwerp-wijziging: 1/1/91: uitbreiding met de diersoort "geiten"

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd
Produktschap Vee en Vlees

8. Doel van de steunregeling
Voorkomen en bestrijden van dierziekten opgenomen in de Nederlandse
Veewet (a.o. veepest, mond- en klauwzeer en miltvuur).
9.

Andere beperkingen of beleidsdoeleinden van de steun
Algemeen belang vee- en vleessector.

10. Wijze van steunverlening
Bijdrage aan het Landbouwschap ten behoeve van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren.
Bijdragen aan overheid inzake bestrijding ziekten die genoemd zijn in de
Veewet.

NL /«.Kt/il-

OO jboa

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument
Niet van toepassing.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties
Niet van toepassing.
13. Samenloop steunvonnen/cumulatie
Geen
14. Looptijd
Duur niet beperkt.
15. Kosten
begroot
1988

1989

1990

1991

1992

V.
Ve
K
S

V.
Ve
K
S

V.
Ve
K
S

V.
Ve
K
S

V.
Ve
K
S

werkelijke kosten

ƒ 6.300.000
ƒ 4.700.000
140.000
ƒ
170.000
ƒ

ƒ 6 .200 .000
ƒ 1 .381 .000
140 .000
ƒ
170 .000
ƒ

ƒ 11.310.000

ƒ 7 .891 .000

ƒ 6.000.000
ƒ 2.500.000
140.000
ƒ
170.000
ƒ

ƒ 6 .000 .000
ƒ 1 .400 .000
140 000
ƒ
170 000
ƒ

ƒ 8.810.000

ƒ 7 .710 000

ƒ 6.000.000
ƒ 2.000.000
140.000
ƒ
170.000
ƒ

ƒ 6 000 000
ƒ 3 500 000
140 000
ƒ
170 000
ƒ

ƒ 8.830.000

ƒ 9 810 000

ƒ 6.000.000
ƒ 5.000.000
140.000
ƒ
170.000
ƒ

ƒ 6 000 000
ƒ 1 000 000
140 000
ƒ
170 000
ƒ

ƒ 11.310.000

ƒ 7 310 000

ƒ 6.000.000
ƒ 5.000.000
140.000
ƒ
170.000
ƒ
ƒ 11.310.000

Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van het Produktschap Vee en Vlees uit het varkensfonds rekening-B, het kalverfonds en het schapen- en geitenfonds:
een heffing per varken, (jong) kalf, schaap en geit bij slacht en
export.

10

M- /XXX[ ll-ov/oo*
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
Neen.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
Ja, ook met betrekking tot ingevoerde dieren is gezondheidszorg van
belang.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
vee- en vleessector in het algemeen

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun
< \C

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-verdrag
Niet van toepassing

19. Overige informatie
In de komende Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren wordt o.a. de
(financiële) medeverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij de
uitvoering van overheidstaken op het terrein van gezondheidszorg van
dieren juridisch vastgelegd.

Ioo

NL/XXX/11- 00/010/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Veevoeder

3.

Titel van de steunregeling:
Stimulering Praktijkgerichte Oplossingen Milieuproblematiek
Veehouderij

4.

Juridische basis:
Verordening Vvr fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen
milieuproblematiek 1989
Heffingsverordening Vvr fonds stimulering praktijkgerichte
oplossingen milieuproblematiek 1989
Besluit Vvr stimuleringsregeling praktijkgerichte oplossingen
milieuproblematiek 1989

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Wijziging steunmaatregel bekend onder nr 668/90

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Veevoeder

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering innovatieve oplossingsmogelijkheden
mestproblematiek op bedrijfsniveau in de veehouderij

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Voor een bijdrage komen in aanmerking ondernemers die de
landbouw als hoofdberoep uitoefenen, alsmede ondernemers die
werkzaamheden verrichten ten behoeve van de primaire landbouw
zoals loonwerkers, mestdistributeurs en mestbanken

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdrage in de subsidiabele investeringskosten van
een experimenteel ontwikkelings- of demonstratieproject dat
gericht is op de verlaging van de mestproduktie, de be- en
verwerking van mest, de afzet van mest danwei op de
vermindering van de uitstoot van voor het milieu schadelijke
stoffen uit de mest. Het aan de begunstigde te verlenen
steunpercentage bedraagt ten minste 20% van de subsidiabele
investeringskosten. Dit percentage kan, al naar gelang het
project extra risico's behelst en grotere onbekendheid bestaat
ten aanzien van de rentabiliteit en haalbaarheid, oplopen tot
ten hoogste 35%. Indien onderzoeksactiviteiten deel uitmaken
van het project kan de bijdrage voor die onderdelen maximaal
45% bedragen. Voor grote projecten (subsidiabele kosten >
f 200.000,-) kan de bijdrage aan een maximum worden gebonden.

ERrdb541

NL/XXX/11-00/010/00

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Additionele investeringskosten in uitrusting apparatuur,
overige kosten zoals additionele arbeidskosten in verband met
begeleiding onderzoek gedurende de projectduur
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
De bijdrage moet worden terugbetaald indien blijkt dat niet aan
de voorwaarden is voldaan
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Er vindt geen samenloop/cumulatie plaats aangezien in een
anti-cumulatiebeding is voorzien
14. Looptijd:
1. Aantal jaren looptijd heffing 01-10-89 t/m 31-12-90
Eenmalige bijdrage; Indien de financiële middelen zijn uitgeput
wordt de regeling gesloten
2. Verlenging bestaande maatregel? nee
15. Kosten:
begroot
1988
1989
1990
1991
1992

werkelijke kosten

-

f
f
f
f

4.500.000,
7.375.000,
5.375.000,
3.000.000,

f
290.000,f 4.656.626,f 2.638.644,-

Wijze van financiering van de steun:
Heffing van f 0,06 per 100 kg bij de bereiding van mengvoeder
voor rundvee, varkens en pluimvee in de periode 01-10-89 t/m
31-12-90
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
tussen 51 en 100
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb541

NL/XXX/11-00/011/A

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling Stichting Landelijke Mestbank

4.

Juridische basis:
Bijdrageregeling Stichting Landelijke Mestbank (Stcrt. 1989,
253)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/11-00/011/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
De Stichting Landelijke Mestbank is krachtens de Meststoffenwet
belast met het bevorderen van een doelmatige afvoer van
mestoverschotten. Op verzoek en onder bepaalde voorwaarden kan
de minister van LNV een jaarlijkse bijdrage in de
apparaatskosten verlenen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Het verzoek om een bijdrage dient door de Stichting voor 15
november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop het
verzoek om een bijdrage betrekking heeft bij de minister te
worden ingediend.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van:
- de begroting incl. toelichting;
- een rapportage van de vermoedelijke uitgaven en ontvangsten
van het lopende boekjaar;
- een overzicht van de uitgaven en ontvangsten van het jaar
voorafgaand aan het lopende boekjaar;
- een raming van de uitgaven en ontvangsten voor de komende
twee jaar.

10. Wijze van steunverlening:
Jaarlijkse bijdrage.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening, een
verklaring van getrouwheid (als bedoeld in de Wet op de
Registeraccountants (Stb. 1962, 268)) en een rapportage van de
registeraccountant omtrent de naleving door de Stichting van de
voorschriften en voorwaarden die aan de bijdrage verbonden
zijn.

ERrdb/501b
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De
a)
b)
c)

jaarrekening dient in ieder geval te omvatten:
een jaarbalans per eind van het boekjaar;
een exploitatierekening over het boekjaar;
een toelichting op de balans- en exploitatierekening.

Uit de exploitatierekening dient in ieder geval afzonderlijk te
blijken:
a) de bestuurskosten;
b) de reis- en verblijfkosten;
c) de representatiekosten;
d) het totaalbedrag aan salarissen;
e) de baten en lasten per afzonderlijke regeling c.q. project.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
De minister kan op aanvraag van de Stichting voorschotten
verlenen op basis van de liquiditeitsbehoefte. Na vaststelling
van de definitieve bijdrage dient de Stichting het in het
boekjaar te veel ontvangen voorschot te restitueren. Indien de
werkelijke uitgaven of ontvangsten naar verwachting lager
zullen zijn dan de bedragen, genoemd in de begroting, dient de
Stichting dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de
minister. Het eventuele verschil in bevoorschotting dient in
overleg met de minister teruggestort te worden.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Er vindt geen samenloop / cumulatie met andere steunmaatregelen
plaats.
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren

Onbepaa ld

15. Kosten: (x f". 1.000,-)
jaar
begrote uit gaven
1987
7.000
1988
5.000
1989
5.500
1990
5.500
1991
6.500
1992
8.000

reële uitgaven
3.933
3.288
4.402
4.705
5.500

Wijze van financiering van de steun:
De financiering geschiedt volledig uit de inkomsten
overschotheffing.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Niet van toepassing.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
1, nl. de Stichting Landelijke Mestbank.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
ERrdb/501b

NL/XXX/11-00/011/B

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Landelijke Mestbank

3.

Titel van de steunregeling:
Reglement Mestbank inzake vangnetfunctie en kwaliteitspremiëringssysteem

4.

Juridische basis:
Reglement mestbank inzake vangnetfunctie en kwaliteitspremiëringssysteem (Stcrt. 1990, 129)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
fiche NL/XXX/11-00/011/00
goedgekeurd: 13-02-1990 (SG(90)D/02039)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Landelijke Mestbank

8.

Doel van de steunregeling:
Bevorderen van een doelmatige afvoer van mestoverschotten door middel
van kwaliteitsverbetering en bevordering van de distributie en verwerking van mest met een hoge kwaliteit. Tevens een functie als
vangnet voor mest die op een bepaald moment niet via de gebruikelijke
kanalen kan worden afgezet.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De mestbank betaalt een kwaliteitspremie voor mest die door haar
bemiddeling wordt vervoerd en afgezet. De hoogte van deze premie
varieert naar kwaliteitsklasse. In de loop der tijd vervalt steeds de
onderste klasse hetgeen de stijging van de kwaliteit van de mest
bevordert.

10. Wijze van steunverlening:
Premie per m3 mest, afhankelijk van mestsoort, mestkwaliteit en
transportafstand.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De hoogte van de kwaliteitspremie is afhankelijk van de kwaliteit van
de mest (gebaseerd op mestsoort en droge stof- gehalte). De hoogte
van de premies worden vastgesteld door de Mestbank en moeten worden
goedgekeurd door de minister.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties :
Wanneer blijkt dat inzake de mestlevering niet is voldaan aan de
verplichtingen ingevolge de wet, dan wel anderszins in strijd is
gehandeld met de van toepassing zijnde voorschriften, vervalt het
recht op kwaliteitspremie. Eventueel reeds uitgekeerde premiegelden
worden door de mestbank teruggevorderd.
ERrdb/501

NL/XXX/11-00/011/B

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Niet van toepassing.
14. Looptijd:
1.

Aantal jaren: 1987 t/m 31-12-1994.

15. Kosten: (x f. 1.000,-)
jaar

begrote uitgaven

reële uitgaven

1987
975
975
1988
4.000
3.225
1989
8.140
8.140
1990
12.500
9.500
1991
15.000
12.500
1992
17.500
Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van de Stichting Landelijke Mestbank,
afkomstig uit de overschotheffing die wordt opgelegd bij de
mestproducenten die bijdragen aan het mestoverschot.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Alleen veehouders met een mestoverschot op bedrijfsniveau.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Meer dan 1.000
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb/501

NL/XXX/11-00/012/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking

4.

Juridische basis:
Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking (Stcrt. 1988,
88, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1991, 92)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
fiche NL/XXX/11-00/012/00
goedgekeurd op 17-07-1989 (SG(89)D/9665). Wijziging goedgekeurd
op 19-12-1990; beschikking 91/C 82/03 (PbEG 1991, C 82)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in samenwerking met Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.

8.

Doel van de steunregeling:
Oplossing van de mestproblematiek door te stimuleren dat zoveel
mogelijk methoden van de be- en verwerking van mest in de
praktijk worden uitgetest.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De regeling is opgedeeld in investeringskosten van:
a) verwerkinginstallaties voor pluimveemest;
b) beproevingsinstallaties;
c) proeffabrieken;
d) voorzuiveringsinstallaties.
De projecten moeten van belang zijn voor de ontwikkeling van de
(met name industriële) mestverwerking in Nederland.
Tevens kan een bijdrage in de investeringskosten voor grootschalige opslag- en daarbij behorende overslagfaciliteiten van
pluimveemest worden verleend.

10. Wijze van steunverlening:
Een bijdrage die in 3 termijnen uitgekeerd wordt. 50% nadat 40%
van de investeringskosten zijn uitgegeven; 80% nadat 80% van de
kosten zijn uitgegeven; het resterende deel indien de totale
investeringskosten zijn uitgegeven.
In afwijking hiervan kan een bijdrage voor proeffabrieken met
een verwerkingscapaciteit van meer dan 100.000 ton per jaar op
aanvraag worden uitgekeerd in ten hoogste zeven termijnen, met
dien verstande dat:
- bij de voorlaatste termijn tot 80% van de bijdrage zal worden
uitgekeerd, indien 80% van de geraamde investeringskosten is
ERrdb502
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uitgegeven;
- het resterende deel van de bijdrage zal worden uitgekeerd bij
de definitieve vaststelling van de hoogte van de bijdrage.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Verwerkinginstallaties voor pluimveemest; een bijdrage van 30%
van de totale investeringskosten met een maximum van f1. 3
miljoen.
Beproevingsinstallaties: een bijdrage van 35% van de totale
investeringskosten met een maximum van fl. 0,5 miljoen.
Proeffabrieken: een bijdrage van 35% van de totale
investeringskosten met een maximum van f1. 35 miljoen voor een
proeffabriek met een verwerkingscapaciteit van meer dan 100.000
ton per jaar en een maximum van f1. 5 miljoen voor een
proeffabriek met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton of
minder.
Voorzuiveringsinstallaties: een bijdrage van 30% van de totale
investeringskosten met een maximum van f1. 3 miljoen.
Onder investeringskosten worden verstaan:
- ontwerpkosten voor zover door derden gemaakt;
- aankoopkosten van apparaten, machines, meet- en regelapparatuur;
- kosten voor de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen
daaronder niet begrepen de bouw, aankoop of uitbreiding van
bedrijfshallen noch de aankoopkosten van grond;
- alsmede voor opslag- en de daarbij behorende
overslagfaciliteiten van pluimveemest de bouwkosten van
opslagfaciliteit.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Het recht op een bijdrage vervalt indien niet binnen een jaar
(vanaf het tijdstip waarop over de aanvraag is beslist) met de
uitvoering is begonnen. Indien blijkt dat de gelden niet
conform de voorwaarden zijn besteed vervalt de bijdrage en
vindt terugvordering van de bijdrage vermeerderd met de
wettelijke rente plaats.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Niet van toepassing.
14. Looptijd:
1. Aantal jaren: 1988 t/m 31-12-1994.
15, Kosten: (x f. 1.000,-)
jaar
be grote uitgaven
1988
1989
1990
1991
1992

ERrdb502

12.200
23.870
15.640
24.000
45.500

reële uitgaven

aangegane
verplichtingen

1.200
3.246
3.830
3.090

8.240
8.350
2.530
4.010

NL/XXX/11-00/012/00

Wijze van financiering van de steun:
Ca. 50-60% van het totaal beschikbare bedrag wordt gefinancierd
met opbrengsten uit de overschotheffing die veehouders met een
mestoverschot op hun bedrijf betalen.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Niet van toepassing.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Van 20 tot 30.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie

ERrdb502

NL/XXX/11-00/013/00

1.

Lid-Staat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Landbouwschap

3. Titel:
Stimulering milieuhygiënisch verantwoorde afzet van mestoverschotten.
4.

Juridische basis:
Heffingsverordening Mest

5.

Bestaande of nieuwe regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/11-00/013/00. Goedgekeurd op 03-04-92 SG(92)D/4654

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd;
Landbouwschap

8.

Doel van de steunregeling:
Horizontaal; de bijdrage beoogt een doelmatige afvoer van mestoverschotten te bevorderen in het belang van de bescherming van
het milieu.

9.

Beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Een bijdrage wordt slechts verleend aan de Stichting Landelijke
Mestbank ter vergoeding van de kosten die zij maakt ten behoeve
van een doelmatige afvoer van mestoverschotten.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage in de kosten van milieuhygiënisch verantwoorde afvoer van
mestoverschotten; verlening geschiedt op grond van een aan het
Landbouwschap te overleggen landelijk werkplan en een begroting.
Het landelijk werkplan is gebaseerd op werkplannen van de regionale mestbanken. In de regionaal werkplannen dienen de volgende
aspecten tot uitdrukking te komen:
wat de in de regio geproduceerde hoeveelheid mest is;
welke hoeveelheid mest op verantwoorde wijze in de omgeving en
op grotere afstand afgezet kan worden;
wat de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering zullen zijn;
wat de hoeveelheid benodigde opslag is;
als resultante van dit geheel, de hoeveelheid mest waarvoor geen directe afzet kan worden gevonden en die uit de markt moet
worden genomen;
en op welke wijze dit zal gebeuren, door be- en verwerking dan
wel door vernietiging tegen commerciële tarieven, waarbij zo
veel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van bestaande en
potentiële particuliere initiatieven;
een financiële onderbouwing.

ERrdb580
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De werkplannen worden getoetst door de Landelijke Mestbank, met
name op onderlinge coördinatie. De plannen worden verwerkt in een
landelijk werkplan. In het landelijk werkplan wordt aangegeven
welke alternatieven worden ingezet voor de afvoer van mestoverschotten. In een aparte begroting dienen de uitgaven van de
Landelijke Mestbank te worden verantwoord.
11. Besteding van de steun:
De opbrengst van de heffing zal alleen worden besteed aan het
dekken van de kosten van een doelmatige afvoer van mestoverschotten, onder meer door middel van het overeenkomstig het werkplan
afzetten in de omgeving, opslaan of wel over grote afstand distribueren. Het restant, waarvoor geen directe afzet voor handen is,
zal ver- of bewerkt dan wel vernietigd moeten worden tegen de
daarvoor geldende commerciële tarieven. Een deel van de opbrengst
van de heffing zal benodigd zijn voor de bestrijding van de door
de Mestbank ter zake gemaakte overheadkosten.
12. Terugbetaling:
De regeling voorziet niet in terugbetaling van de gelden.
13. Samenloop van steunregelingen:
De Stichting Landelijke Mestbank ontvangt reeds een bijdrage uit
de overschotheffing voor de door haar in het kader van de Meststoffenwet verrichte taken. Deze bijdrage cumuleert niet met de
uit hoofde van de onderhavige heffingsverordening te verlenen bijdrage .
14. Looptijd:
beperkte tijd
15. Kosten:
begrote inkomsten
1992
1993
1994

f 30.000.000,f 40.000.000,- tot f 50.000.000,f 60.000.000,- tot f 70.000.000,-

Wijze van financiering van de steun:
heffing
16. Sectoriële of regionale concentratie van de steun:
veehouderij sector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
1
18. Verenigbaarheid met het Verdrag:
De maatregel is verenigbaar met het EEG-verdrag aangezien er geen
sprake is van vervalsing van de mededinging door begunstiging van
bepaalde ondernemingen of bepaalde produkties. De wijze van financiering waarborgt dat de vervuiler betaalt voor de kosten die zijn
gemoeid met de milieuhygiënisch verantwoorde afzet van zijn
mestoverschot.

11-10

Runderen, melk en zuivelprodukten

NL/XXX/11-10/010/00

c

PZ

NL/XXX/11-10/012/00

c

PZ

NL/XXX/11-10/015/00
NL/XXX/11-10/025/00

c
c

PVVr
Lbs

afzetbevordering van consumptiemelk,
boter en (boeren)kaas
wetenschappelijk en technisch
collectief zuivelonderzoek
kwaliteitsgarantie vleeskalversector
rundveeverbetering

NL/XXX/11-10/010/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Zuivel

3.

Titel van de steunregeling:
Afzetbevordering van consuraptiemelk, boter en (boeren-)kaas.

4.

Juridische basis:
Zuivelverordening 1989,
Zuivelverordening 1959,
consumptiemelkverbruik
Zuivelverordening 1958,
Zuivelverordening 1958,
Zuivelverordening 1986,

Administratieve Heffingen
Heffingen Fonds bevordering
Heffing Fonds bevordering boterafzet
Heffing Fonds bevordering kaasafzet
Heffing Boerderij-zuivelbereiders

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/11-10/010/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks bestuur van het Produktschap voor Zuivel.

8.

Doel van de steunregeling:
Bevorderen van de afzet in binnen- en buitenland van
consumptiemelk, boter en (boeren)kaas door het maken van
reclame, het voeren van publiciteit, het onderhouden van public
relations en het geven van voorlichting door middel van de op
die terreinen beschikbare hulpmiddelen en media.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bijdrage aan Nederlands Zuivelbureau (NZB)

10. Wijze van steunverlening:
subsidie
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
1. Aantal jaren : onbeperkt
2. Verlenging bestaande maatregel? : jaarlijks

ERrdb517

NL/XXX/11-10/010/00

15. Kosten:
Jaar

Bedrag

1988
70.771.000,1989
72.949.000,1990
75.462.000,1991 (voorlopig) 77.129.000,1992 (begroot)
78.264.000,Wijze van financiering van de steun:
Gedeeltelijk uit de algemene middelen van het produktschap
welke worden opgebracht uit een administratieve heffing van
f1. 0,38 per 100 kg melk ontvangen van melkveehouders, opgelegd
bij zuivelfabrieken;
Fonds bevordering kaasafzet: heffing van f1. 8,-- per 100 kg
geproduceerde kaas opgelegd bij kaasfabrikanten;
Fonds bevordering boterafzet: heffing van f1. 2,25 per 100 kg
geproduceerde boter opgelegd bij boterfabrikanten;
Fonds bevordering consumptiemelkverbruik : heffing van f1. 0,30
per 100 liter afgeleverde consumptiemelk opgelegd bij de
zuivelfabrieken.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Zuivelsector.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
< 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie

ERrdb517

NL/XXX/11-10/012/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Zuivel

3.

Titel van de steunregeling:
Bevorderen van wetenschappelijk en technisch collectief
zuivelonderzoek.

4.

Juridische basis:
Zuivelverordening 1989, Administratieve Heffingen
Zuivelverordening 1986, Heffingen Boerderij-zuivelbereiders

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/11-10/012/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks bestuur van het Produktschap voor Zuivel.

8.

Doel van de steunregeling:
Het bevorderen van de ontwikkeling van innovatieve technieken
en nieuwe produkten met betrekking tot melk, melkwinning en de
be- en verwerking van melk tot consumptiemelk, melk- en
zuivelprodukten en aanverwante produkten, door financiering van
wetenschappelijke en technische onderzoekingen en
proefnemingen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bijdrage aan het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
(NIZO).

10. Wijze van steunverlening:
Subsidie uit de algemene middelen van het produktschap.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

IA. Looptijd:
1. Aantal jaren : onbeperkt
2. Verlenging bestaande maatregel? : jaarlijks

ERrdb518
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15. Kosten:
Jaar

Bedrag

1988
1989
1990
1991 (voorlopig)
1992 (begroot)

14.038.000,10.086.000,10.095.000,13.963.000,11.549.000,-

Wijze van financiering van de steun:
Uit een deel van de algemene middelen van het produktschap
welke worden opgebracht uit een administratieve heffing van
f1. 0,38 per 100 kg melk ontvangen van melkveehouders opgelegd
bij zuivelfabrieken en fl. 3,80 per 100 kg geproduceerde
boerenkaas opgelegd bij boerderij-zuivelbereiders.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
zuivelsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
< 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb518

NL/XXX/11-10/015/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Veevoeder

3.

Titel van de steunregeling:
Fonds Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

4.

Juridische basis:
- Verordening Vvr Fonds kwaliteitsgarantie vleeskalversector
- Verordening Vvr heffingen diervoeders 1990

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande maatregel.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Steunmaatregel nr. 308/91; aangemeld d.d. 22 april 1991
NL/XXX/11-10/015/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks bestuur Produktschap voor Veevoeder.

8.

Doel van de steunregeling:
Toezicht op wettelijke voorschriften kalvervoeders en
vleeskalveren en het garanderen van de kwaliteit kalfsvlees.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse
beoordeling.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdragen in de kosten voor het (laten) uitoefenen van toezicht
op de naleving van voorschriften met betrekking tot de
kwaliteit van kalvervoeders en kalfsvlees en andere
werkzaamheden ter bevordering van de garantie van de kwaliteit
en van de afzet van kalfsvlees.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n. v. t.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd doch de bijdragen worden
jaarlijks vastgesteld.
15. Kosten:
1991
1992

ERhb3

Begroot
f. 3.958.600,-f. 4.510.000,--

Werkelijk
f. 3.464.000,--

NL/XXX/11-10/015/00

Wijze van financiering van de steun:
Heffing op produktie van kunstmelkvoeders voor vleeskalveren.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
neen, heffing wordt niet gelegd op geïmporteerde produkten.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
maatregel komt ten goede aan geïmporteerde produkten.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Vleeskalversector.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
< 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel is in overeenstemming met artikel 93, derde lid
EG-Verordening daar de heffing wordt gelegd op in Nederland
geproduceerde produkten.
19. Overige informatie
neen.

ERhb3

NL/XXX/11-10/025/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Landbouwschap

3.

Titel van de steunregeling:
Rundveeverbetering

4.

Juridische basis:
Heffingsverordening melkveehouderij, Vb.Bo 1989, 40)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Landbouwschap

8.

Doel van de steunregeling:
Financiering van de rundveeverbetering en andere in het belang
van de melkveehouderij zijnde activiteiten en projecten.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Verbetering van de kwaliteit en de gezondheidszorg in de
melkveehouderij

10. Wijze van steunverlening:
vergoeding van (apparaats-)kosten;
subsidie aan rundveeverbeteringsorganistaties die werkzaam
zijn op het terrein van kwaliteitscontrole,
kwaliteitsverbetering en gezondheidszorg en K.I. commissies;
subsidies voor projecten op het gebied van bijvoorbeeld de
automatisering en het milieu.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
apparaatskosten
kosten milieuprojecten
kosten gezondheidszorg
bijdrage in de kosten van automatiseringsprojecten
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
niet van toepassing
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Medefinanciering door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij op het gebied van de gezondheidszorg en door het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu.

ERrdb573

NL/XXX/11-10/025/00

14. Looptijd:
1. Aantal jaren onbepaald
2. Verlenging bestaande maatregel? nee
15. Kosten:
1990
1991
1992

10.839.000,7.784.00,10.590.000,-

Wijze van financiering van de steun:
Door middel van een heffing berekend naar de hoeveelheid melk
die door de betrokken ondernemer is afgeleverd aan een
zuivelfabriek. De heffing bedraagt f 0,10 per 100 kg melk.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
nee
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
sector melkveehouderij
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Tussen de 10 en 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Algemeen belang van de Nederlandse melkveehouderij.
19. Overige informatie

ERrdb573
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Varkens

NL/XXX/11-20/010/00

c

PVV

NL/XXX/11-20/011/00

c

PVV

NL/XXX/11-20/012/00
NL/XXX/11-20/013/00

c
c

PVV
PVV

NL/XXX/11-20/014/00

a

LNV

onderzoek verbetering kwaliteit varkens-, runder-, kalver-, schapen- en
geitenstapel
classificatie en toezicht op slachting en weging
sanering varkensslachterij sector
innovatieve projecten in de varkenssector
0 & 0 stimuleringsprogramma
varkensvleessector

NL/XXX/11-20/010/00

1.

Lidstaat
Nederland

2.

Bevoegd orgaan
Produktschap Vee en Vlees

3.

Titel van de steunregeling
Regeling ter verbetering van de kwaliteit van de varkens-, kalver-,
schapen- en geitenstapel.

4.

Juridische basis
a. Verordening Fonds bevordering kwaliteitsverbetering varkensstapel
b. Verordening Fonds bevordering verbetering schapen- en geitenstapel
c. Verordening kalverfonds
d. Heffingsverordening varkensfonds rekening-A
e. Heffingsverordening schapen- en geitenfonds
f. Heffingsverordening kalverfonds

5.

Nieuwe of bestaande regeling
Bestaande regeling NL/XXX/11-20/010/00.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Datum melding: 1982
Datum goedkeuring:
Ontwerp-wijziging: 1/1/91: uitbreiding met de diersoort "geiten" (bij de
Verordeningen onder 4b en e).

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd
Produktschap Vee en Vlees

8.

Doel van de steunregeling
Verbeteren van de kwaliteit van de varkens-, kalver- en schapen/geitenstapel.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoeleinden van de steun
Er moet sprake zijn van een algemeen belang voor de sector.

10. Wijze van steunverlening
Subsidies aan diverse instellingen, onder meer Texels stamboek, Landbouwuniversiteit, Centraal Bureau voor de varkensfokkerij, selectiemesterijen, dienst schapenverbetering Landbouwschap.

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument
Niet van toepassing.

Nu/X/y / H -2o/ou|tr12. Terugbetalingsverplichting/sancties
Niet van toepassing.

13. Samenloop steunvormen/cumulatie
Geen
14. Looptijd
Afhankelijk van projekt/onderzoek.
15. Kosten
1988

1989

1990

1991

1992

varkens
schapen

varkens
schapen

varkens
schapen

varkens
schapen/
geiten

varkens
schapen/
geiten

begroot
ƒ 2 .405.000
ƒ
285.000

werkelijke kosten
ƒ 2.564.839
ƒ
285.000

ƒ 2.690.000

ƒ 2.849.000

ƒ 2.700.000
ƒ
285.000

ƒ 2.465.977
ƒ
285.000

ƒ 2.985.000

ƒ 2.750.977

ƒ 2.750.000
ƒ
285.000

ƒ 2.574.161
ƒ
285.000

ƒ 3.035.000

ƒ 2 .859.161

ƒ 2.850.000
ƒ
285.000

ƒ 2.718.745
ƒ
285.000

ƒ 3.135.000

ƒ 3.003.745

ƒ 3 .100.000
ƒ
380.000

ƒ

3.480.000

Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van het Produktschap Vee en Vlees uit het varkensfonds rekening-A en het schapen- en geitenfonds:
een heffing per varken, kalf, schaap en geit bij slacht en export.

Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
Neen
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
Neen
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
vee- en vleessector in het algemeen

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun

(^^/KXK

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid ÈEG-verdrag
Niet van toepassing
19. Overige informatie

/ [[ - l ?

i&\ï{
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NL/XXX/11-20/011/00

1.

Lidstaat
Nederland

2.

Bevoegd orgaan
Produktschap Vee en Vlees

3.

Titel van de steunregeling
Regeling classificatie, slachting en weging.

4.

Juridische basis
Verordening Fonds kwaliteitscontrole slachtdieren
Heffingsverordening slachtdierenfonds rekening-I (varkens)

5.

Nieuwe of bestaande regeling
Bestaande regeling NL/XXX/11-20/001/00

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Datum melding: 1982 (NL/XXX/11-20/001/00)
Datum goedkeuring:
Ontwerp-wijziging: 1//1/88: wegens technische
(rekening C vervangen).

omzetting

van

fondsen

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd
Produktschap Vee en Vlees

8.

Doel van de steunregeling
Op uniforme wijze slachten, classificeren en wegen van slachtvarkens.
Dit is in het belang van de sector. Bovendien is classificatie van
slachtvarkens een EG verplichting.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoeleinden van de steun
Alleen bedrijven die boven de grens van de EG classificatieverordening
zitten worden geclassificeerd. Toezicht slachting en weging bij alle
bedrijven in de varkenssector, zowel slachterijen als exporteurs van
levende varkens.

10. Wijze van steunverlening
(Mede) financiering door het produktschap van de kosten van classificerende en toezichthoudende instanties.

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument

NL/XX//II-2*>

Niet van toepassing.

12. Terugbetalingsverplichting/sancties
Niet van toepassing.
13. Samenloop steunvormen/cumulatie
Geen
14. Looptijd
De duur is niet beperkt.
15. Kosten
1988
1989
1990
1991
1992

begroot
ƒ 7.122.000
ƒ 6.505.000
ƒ 5.675.000
ƒ 7.650.000
ƒ 9.500.000

werkelijke kosten
ƒ 5.429.703
ƒ 5.668.519
ƒ 5.834.123
ƒ 7.747.921

Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van het Produktschap Vee en Vlees uit het fonds
kwaliteitscontrole slachtdieren:
een heffing per varken bij de slacht en export.

Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten ?
Neen.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten ?
Ja, ingevoerde slachtvarkens die voor de slacht worden aangeboden,
worden bij de betrokken bedrijven ook geclassificeerd.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
varkens(vlees)sector.

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun
<£ \0
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-verdrag
Niet van toepassing

19. Overige informatie

l°^l*

NL/XXX/11-20/012/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap Vee en Vlees

3.

Titel van de steunregeling:
Sanering varkensslachterij sector

4.

Juridische basis:
Verordening Vleesfonds 1958.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling NL/XXX/11-20/012/00

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Datum melding: 08-09-1989, geregistreerd op 02-10-1989
Datum goedkeuring: 01-06-90 SG(90) d/22481

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap Vee en Vlees

8.

Doel van de steunregeling:
Sanering van de varkensslachterij sector door de overcapaciteit
aan slachthaken uit de markt te halen, mede ten behoeve van de
continuïteit van de werkgelegenheid in de betrokken sector.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Tijdens de sanering mag geen uitbreiding van slachtcapaciteit
plaatsvinden.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdragen.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Bijdrage van maximaal 50% in de kosten :
- van de opkoop van verouderd varkensslachtpotentiëel van
noodlijdende bedrijven teneinde dit buiten gebruik te stellen;
- van het vestigen van contractuele bedingen,
tot een bedrag van ten hoogste HFL 850.000,- .
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Niet van toepassing
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Geen
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren : in beginsel drie jaar.
2.

ERrdbl4a

Verlenging bestaande maatregel? nee

NL/XXX/11-20/012/00

15. Kosten:
1990
1991
1992

begroot
450.000,-

uitgaven
125.000,200.000,450.000,-

Wijze van financiering van de steun:
Financiële middelen van het Produktschap Vee en Vlees uit het
Vleesfonds.

Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Nee.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Nee.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Varkensslachterij sector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Niet van toepassing
19. Overige informatie
Geen

ERrdbl4a

NL/XXX/11-20/013/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap Vee en Vlees

3.

Titel van de steunregeling:
Innovatieregeling varkensslachterij en

4.

Juridische basis:
Verordening Vleesfonds 1958 en Heffingsverordening Innovatietoepassingsfonds 1989

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Wijziging bestaande regeling NL/XXX/11-20/013/00

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Datum melding: 08-09-1989, geregistreerd op 02-10-1989
Datum goedkeuring: 01-06-90 SG(90) d/22481
Onderwerp wijziging :de wijziging heeft betrekking een
verhoging van het maximum bedrag van HFL 850.000,- tot HFL 1,7
miljoen

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap Vee en Vlees

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering van de toepassing van innovatieve ontwikkelingen in
de varkenssector, in verband met de sanering van de varkensslachterij sector

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
- in aanmerking komen slechts gezamenlijke projecten van twee
of meer bedrijven;
- de innovatieve projecten moeten het rendement van de gehele
bedrijfskolom ten goede komen;
- de uit de projecten verworven kennis en verkregen resultaten
moeten algemeen beschikbaar worden gesteld, opdat de hele sector deze kan gebruiken;
- investeringen in slachtfaciliteiten komen niet in aanmerking
voor een bijdrage;
- de definitieve toekenning van de bijdrage vindt plaats nadat
het project ten uitvoer is gelegd en de adviescommissie een positief advies heeft uitgebracht.

10. Wijze van steunverlening:
Bijdrage van maximaal 35% in de kosten van een goedgekeurd innovatietoepassingsproject tot een bedrag van ten hoogste
HFL 850.000,11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Niet van toepassing

ERrdbl4

NL/XXX/11-20/013/00

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Niet van toepassing omdat de definitieve bijdrage na goedkeuring van een voltooid project wordt toegekend
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Geen
14. Looptijd:
1.

Aantal jaren : in beginsel drie jaar, maximaal vijf jaar

2,

Verlenging bestaande maatregel? nee

15. Kosten:
begroot
uitgaven
1990
1.293.712,1991
1.700.000,1.219.750,Wijze van financiering van de steun:
- Financiële middelen van het Produktschap Vee en Vlees uit het
Vleesfonds;
- een heffing per varken bij binnenlandse slachting of levende
uitvoer
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Nee, ingevolge de Heffingsverordening innovatietoepassingsfonds
is de heffing niet verschuldigd over varkens die met het oog op
de onmiddelijke slacht worden ingevoerd
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja, indirect komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde
varkens aangezien de varkenssector wordt gemoderniseerd
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Varkens(-vlees)sector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Niet van toepassing
19. Overige informatie
Geen

ERrdbl4

NL/XXX/11-20/014/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
0 & 0 stimuleringsprogramma Varkensvleessector

4.

Juridische basis:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
N.v.t.

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Verbetering van de rentablititeit van de varkensslachterijen en
varkensvleesverwerkende bedrijven door stimulering van onderzoek en
ontwikkeling.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Een bijdrage voor:
A. door het bedrijfsleven uit te voeren of op te dragen 0 & 0
projecten wordt slechts verleend indien:
het project innovatieve aspecten bevat;
de subsidiabele kosten per project minimaal f1. 5.000,bedragen.
B.

collectief marktonderzoek indien:
het wordt gedragen door de aanvragende organisatie of een
representief aantal bedrijven uit de branche;
de resultaten van het onderzoek voor alle belanghebbenden in de
sector toegankelijk zijn.

C.

collectief te verrichten technologisch onderzoek indien:
de resultaten van het onderzoek voor alle belanghebbenden in de
sector toegankelijk zijn;
het bedrijfsleven tenminste f4,5 miljoen bijdraagt;
ingeval van onderzoek verricht door een onderzoekinstelling deze
een eigen bijdrage levert van 50%.

D.

subsidiering van investeringen in onderzoeksfaciliteiten bij
onderzoeksinstituten.

10. Wijze van steunverlening:
A. Bijdrage van in beginsel 50% van de netto kosten per project.
De maximale subsidiabele kosten zijn f1. 500.000,- per project per
jaar.
ERrdb548

NL/XXX/11-20/014/00

B.

Bijdrage van ten hoogste tweederde deel van de onderzoekskosten

D.

Eenmalige bijdrage van f 0,8 miljoen voor het IV.0. "Schoonoord" en
f 2 miljoen voor CIV0/TN0.

11. Omschrijving uitgaven per steuninstruraent:
n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Feitelijke uitbetaling van toegezegde bedragen geschiedt op basis van
door een accountant gefiatteerde declaraties m.b.t. de diverse
projecten.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Cumulatie met andere subsidieregelingen is alleen voor wat betreft
onderdeel A (door het bedrijfsleven uit te voeren 0 & 0 projecten)
mogelijk, in eerste instantie bedroeg de bijdrage 50% van de netto
kosten d.w.z. na aftrek van INSTIR. Deze voorwaarde is later bijgesteld
tot maximaal 40% van de totale netto kosten in cumulatie met
INSTIR-regeling tot een maximaal uit te keren bedrag gerelateerd aan
een maximaal investeringsbedrag per bedrijf/concern dat vastgesteld
werd op f. 750.000,- per bedrijf/concern.
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: periode 1985-1987
2.

Verlenging bestaande maatregel? n.v.t.

15. Kosten:
(X 1 miljoen)

Total beschikbare
subsidie

Totaal toegewezen
subsidiebedrag

A. subsidie voor door bef1. 6 miljoen
drijfsleven uit te voeren
0 & 0 projecten

f1. 6,2 miljoen

B. subsidie voor collectief
marktonderzoek

f1. 2 miljoen

f1. 2

miljoen

C. subsidie voor collectief
technologisch onderzoek

f1. 3 miljoen

f1. 3

miljoen

D. subsidiering investeringen f1. 2,8 miljoen
bij onderzoeksinstellingen

f1. 2,8 miljoen

Feitelijk uitbetaalde bedragen voor de onderscheiden programma's
zijn als volgt:
onderdeel A
onderdeel B

ERrdb548

f1. 4.175.963
f1. 1.914.556

onderdeel C
onderdeel D

f 2.831.100
f 2.800.000

NL/XXX/11-20/014/00

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
varkensvleessector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
A
51 projecten
B
25 projecten
C
31 projecten
D
2 projecten
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie

ERrdb548
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Eieren en slachtpl uimvee

NL/XXX/11- 30/002/00
NL/XXX/11- 30/005/00
NL/XXX/11- 30/007/00
NL/XXX/11-30/008/00

c
c
c
c

PPE
PPE
PPE
PPE

NL/XXX/11-30/009/00

c

PPE

NL/XXX/11-30/010/00

c

PPE

onderzoek proefbedrijf
afzetbevordering
preventieve gezondheidszorg
kwaliteitscontrole eieren en eiprodukten
opleiding voor de pluimveevleessector
speerpuntproject kalkoenen

NL/XXX/11-30/002/00

1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Pluimvee en Eieren.

3.

Titel van de steunregeling:
Subsidie Stichting v/h Fokkerijwezen en de Stichting Praktijk-onderzoek v.d. Pluimveehouder!j.

k.

Juridische basis:
Bestuursbesluit c.q. Begrotingsverordening en Verordening heffingen
eendagskuikens 1990, alsmede de Verordening heffingen moederdieren
1990.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
M-/XX*///- 3f> looi.
loo

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks Bestuur.

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering van onderzoek op het gebied van pluimvee en eieren.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Geen.

10.

Wijze van steunverlening:
Subsidie.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Bijdrage in de exploitatie van beide Stichtingen^ 2ie_ 3.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Geen.

HL/XïUlU-3o/ooi/o
13.

Samenloop steunvormen/Cumulatie:
Bijdrage exploitatie;
Bijdrage Nieuwbouw (1991)

l4.

Looptijd:
1. Aantal jaren: Doorlopend
2. Verlenging bestaande maatregel: Ja

15.

Kosten x ƒ 1.000:
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot
152,500
164,800
390,000
1.300,350
376,624

Werkelijk
158,080
203,586
376,624
986,536

Wijze van financiering van de steun:
Parafiscaal.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, doch het betreft slechts een zeer gering gedeelte van de heffingen o.g.v.
de Heffingsverordening eendagskuikens 1990, nl. ± 3 %•
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja.

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun: sectorieel

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 931 derde lid EEG-Verdrag:

19.

Overige informatie:

NL/XXX/11-30/005/00

Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Titel van de steunregeling:
Voorlichting en afzetbevordering in de vorm van collectieve (onpersoonli j ke) reclame.
Juridische basis:
Bestuursbesluit c.q. Begrotingsverordening en Verordening registratie
pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 1990. Verordening
registratie verzamelaars en houders van een pakstation en heffingen
consumptie-eieren 1990, alsmede Verordening heffingen broedeieren
1990.
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.
Gegevens bestaande steunmaatregel:

HL/XXX/n- Zo looT

foo

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks Bestuur.
Doel van de steunregeling:
Afzetbevordering.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Geen.

Wijze van steunverlening:
Financiële bijdragen aan de genoemde maatregelen uit de middelen van
het Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Kosten van produktvoorlichting en afzetbevordering in de vorm
collectieve (onpersoonlijke) reklame.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Geen.

\jar\

NL/xX)Clll'Zo/ooS

13.

Samenloop steunvormen/Cumulatie:

14.

Looptijd:
1. Aantal jaren: Doorlopend.
2. Verlenging bestaande maatregel: Ja.

15.

Kosten x ƒ 1.000:
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot
4.580,000
4.742,000
4.192,000
3-370,400
3.560,000

/O<

Werkelijk
4.141,397
4.523,314
3.897.999
2.983,730

Wijze van financiering van de steun:
Parafiscaal.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, doch het betreft slechts een gering gedeelte van de heffingen op
grond van de Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 1990, nl. ± 5 %•
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja.

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun: sectorieel

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:

\o

-50

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19.

Overige informatie:

NL/XXX/11-30/007/00

Lidstaat:
Nederland.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Titel van de steunregeling:
Subdidie Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, Den Haag.

Juridische basis:
Bestuursbesluit c.q. Begrotingsverordening en Heffingsverordeningen
van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren te weten:
1. Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 1990
2. Verordening registratie verzamelaars en houders van een pakstation
en heffingen consumptie-eieren 1990;
3. Verordening heffingen eiprodukten 1990;
k. Verordening heffingen moederdieren 1990;
5. Verordening heffingen broedeieren 1990;
6. Verordening heffingen eendagskuikens 1990.
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.
Gegevens bestaande steunmaatregel:
A/L / XXX //) - 3o I ooj
I 00
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks Bestuur.

Doel van de steunregeling:
Preventieve gezondheidszorg.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Geen.

Wijze van steunverlening:
Het Produktschap subsidieert projecten op het vlak van de preventieve
gezondheidszorg welke worden ondernomen door de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Bijdrage exploitatiekosten e.d.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Geen.

"L/ailU-lojotjIov
13.

Samenloop steunvormen/Cumulatie:

14.

Looptijd:
1. Aantal jaren: Doorlopend;
2. Verlenging bestaande maatregel: Ja.

15.

Kosten x ƒ 1.000:
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot

2.875
3.685
3.240
3.367

Werkelijk

2.875
3.685
3.240
3.353

3.367

Wijze van financiering van de steun:
Parafiscaal.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, doch het betreft slechts een gering gedeelte van de heffingen
o.g.v. de Heffingsverordening eendagskuikens 1990, nl. minder dan
1 %.

Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja.
16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun: sectorieel

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
faind*.' Aa*

'O

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19.

Overige informatie:

NL/XXX/11-30/008/00

Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Titel van de steunregeling:
Subsidie Stichting Nederlands Eiercontrole Bureau.
Juridische basis:
Bestuursbesluit c.q. Begrotingsverordening en Verordening registratie
verzamelaars en houders van een pakstation en heffingen consumptieeieren 1990. alsmede Verordening heffingen eiprodukten 1990.
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.
Gegevens bestaande steunmaatregel:
AJL-/1CKK I H- 3o(
O0Q/0&

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks Bestuur.

Doel van de steunregeling:
Kwaliteitscontrole op basis van de bij E.G.-verordeningen gestelde
eisen aangaande eieren en eiprodukten.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Geen.

Wijze van steunverlening:
Subsidie.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Bijdrage in de exploitatiekosten.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Geen

HL /tetjll-Jo/oop/oo
13.

Samenloop steunvormen/Cumulatie:

. .

14.

Looptijd:
1. Aantal jaren: Doorlopend.
2. Verlenging bestaande maatregel: Ja.

15.

Kosten x ƒ 1.000:
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot
200,000
481,000
350,000
241,400
438,000

Werkelijk
200,000
460,960
206,653
241,379

Wijze van financiering van de steun:
Parafiscaal.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, doch het betreft slechts een gering gedeelte van de heffingen
o.g.v. de Verordening heffingen eiprodukten 1990, nl. minder dan 1 %.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja.
16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Geledingen: Pakstations en Eiproduktenfabrikanten.

17-

Geschatte aantal ontvangers van de steun:

1
18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19.

Overige informatie:

NL/XXX/ll-30/009/OO

1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Pluimvee en Eieren.

3.

Titel van de steunregeling:
Subsidie Stichting Innovatie en Profilering Slachtpluimveesector.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit c.q. Begrotingsverordening en Verordening registratie
pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 1990.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks Bestuur.

8.

Doel van de steunregeling:
Organisatie van opleidingen voor de pluimveevleessector.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Geen.

10.

Wijze van steunverlening:
Subsidie.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Bijdrage exploitatie.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Geen.

Nl/tulw-u /oof/oo
13.

Samenloop steunvormen/Cumulatie:

14.

Looptijd:
1. Aantal jaren: Doorlopend.
2. Verlenging bestaande maatregel: Ja.

15.

Kosten x ƒ 1.000:
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot
40,000
55,000
40,000
20,400
20,000

Werkelijk
54,513
77.276
27,031
9,022

Wijze van financiering van de steun:
Parafiscaal.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, doch het betreft slechts een zeer gering gedeelte van de heffingen o.g.v. de Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 1990.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja.
16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Geledingen: Pluimveeslachterijen.

17-

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
I

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93» derde lid EEG-Verdrag:

19.

Overige informatie:

NL/XXX///-30

lülo/oo

Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Pluimvee en Eieren.
Titel van de steunregeling:
Speerpuntproject kalkoenen.

Juridische basis:
Bestuursbesluit c.q. Begrotingsverordening en Verordening registratie
pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 1990.
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Nieuwe regeling.

Gegevens bestaande steunmaatregel:

r\.v. t.
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks Bestuur.

Doel van de steunregeling:
Ontwikkeling hygiënecodes in de pluimveesector.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Geen.

Wijze van steunverlening:
Subsidie aan het Centrum voor Onderzoeking en Voorlichting voor de
Pluimveehouderij (COVP) en het Instituut voor de veevoeding
"De Schothorst".

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Bijdrage onderzoekkosten.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Geen

NL/XyCx.l)l-3o/oiofoo
13.

Samenloop steunvormen/Cumulatie:

14.

Looptijd:
1. Aantal jaren: twee.
2. Verlenging bestaande maatregel: Nee.

15.

Kosten x ƒ 1.000:
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot

Werkelijk

151,960

151,960

Wijze van financiering van de steun: parafiscaal

Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten? nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Geleding Pluimveeslachterijen.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:

19.

Overige informatie:

11-50

Andere veehouderijprodukten

NL/XXX/11-50/001/00

c

PVVr

fonds sociale aangelegenheden

NL/XXX/11- 50/001/00

Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan;
Produktschap voor Veevoeder.
Titel van de steunregeling:
Fonds Sociale aangelegenheden.
Juridische basis:
- Verordening Vvr fonds sociale aangelegenheden
- Verordening financieringsheffing Akk 1968
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel.
Gegevens bestaande steunmaatregel
Steunmaatregel nr. 309/91 fiche NL/XXX/11-10/016/00 (verkeerd
nummer). Aangemeld 3 mei 1991.
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks bestuur Produktschap voor Veevoeder.
Doel van de steunregeling:
Bevorderen/oplossen sociale knelpunten (i.h.b. scholing en
arbeidsomstandigheden) in de diervoedersector.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
n.v.t.
Wijze van steunverlening:
Financiering van het Fonds sociale aangelegenheden, waaruit aan
onderzoekinstellingen en onderwijsinstellingen projectsgewijs
bijdragen worden verleend.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
Samenloop steunvormen / Cumulatie:
n.v.t.
Looptijd:
De maatregel is voor drie jaren ingesteld. Bezien moet nog
worden of de maatregel wordt verlengd en hoe dit gefinancierd
zal worden.
Kosten:
1990
1991
1992

Begroot
f. 130.000,-f. 350.000,-f. 49.100,--

Werkelijk
f. 130.000,--

NL/XXX/11-50/001/00

Wijze van financiering van de steun:
Het fonds wordt gefinancierd uit het surplus van het kapitaal;
er is geen fondsheffing ingesteld.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
geen heffingen op geïmporteerde produkten.
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
maatregel komt niet ten goede aan geïmporteerde produkten.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Diervoedersector.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel is in overeenstemming met artikel 93, derde lid
EG-Verdrag, daar het een heffing op binnenlandse produktie en
handel betreft en de steun ten goede komt aan deze betalende
sector.
19. Overige informatie

ERhb4

12-00

Visserijprodukten

LNV

NL/XXX/12-00/001/00

a

NL/XXX/12-00/002/A
NL/XXX/12-00/002/B
NL/XXX/12-00/002/C
NL/XXX/12-00/010/00
NL/XXX/12-00/012/00
NL/XXX/12-00/018/00
NL/XXX/12-00/021/00
NL/XXX/12-00/024/00
NL/XXX/12-00/025/00

c
a
a
c
c
a
c
c
c

NL/XXX/12-00/027/00
NL/XXX/12- 00/028/00
NL/XXX/12-00/029/00
NL/XXX/12-00/030/00
NL/XXX/12-00/031/00
NL/XXX/12-00/032/00

c
c
c
c
c
a

V&W

NL/XXX/12-00/033/00

a

v&w

PVvis

O&S

o&s
PVvis
PVvis

LNV
PVvis
PVvis
PVvis
PVvis
PVvis
PVvis
PVvis
PVvis

Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Visserij
sanering kottervloot
sanering zee- en kustvisserij
vergoedingsregeling werknemers
onderwijsfonds aanvoersector
propagandafonds mosselbedrij f
verbetering beroepsbinnenvisserij
promotiecampagne garnalen
promotie voor haring
onderzoek kwaliteitsverbetering
mosselen
garnalenzeven en garnalenkrakers
onderzoekfonds
promotiecampagnes platvis
onderzoekfonds sector groothandel
onderzoekfonds voor de aanvoersector
premieregeling voor opgeviste
explosieven
premieregeling voor opgeviste
chemicaliën

NL/XXX/12-00/001/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrage aan de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor
de Visserij

4.

Juridische basis:
Beschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 6
februari 1975, Stcrt 1975, 29

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/12-00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stiching Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Bevordering van de ontwikkeling en sanering van de visserij

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
zie fiche nrs NL/XXX/12-00/002/B, NL/XXX/12-00/002/C,
NL/XXX/12-00/005/00, NL/XXX/12- 00/007/00
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
zie 10
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren onbepaald
2.

ERrdb563

Verlenging bestaande maatregel? niet van toepassing

NL/XXX/12-00/001/00

15. Kosten :
begroot
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

.
-

werkelijke uitgaven
849.535,1.153.432,4.231.352,9.249.340,8.994.050,3.389.936, 16.337.342,15.939.105,-

15.174.000,
16.962.000,

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
visserijsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
zie 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Algemeen belang visserijsector, uitvoering van Verordening
(EEG) 4028/86
19. Overige informatie

ERrdb563

NL/XYKl'2-Ooloöï.

/ft

1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

3.

Titel van de steunverlening:
Saneringsregeling kottervloot.

4.

Juridische basis:
Verordening saneringsregeling kottervloot (Vb.Bo. 1988,
afl. 49 W p 17) laatstelijk gewijzigd (Vb.Bo. 1991, afl.
49, W p 22) .

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

8.

Doel van de steunregeling:
Bevordering van definitieve verlaging produktiecapaciteit
in de visserijsector.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Stimulering tot inkrimping van de kottervloot.

10.

Wijze van steunverlening:
De middelen van het fonds worden gebruikt om bijdragen te
verlenen aan de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij terzake van de eigendomsoverdracht
van een vissersvaartuig in het kader van de definitieve
beëindiging met dat vissersvaartuig van de visserij in de
wateren van de Europese Gemeenschap(z\e. NL/xxxIn-oojooz/
S)

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Terugbetaling van bijdragen aan het fonds door de Stichting, welke bijdragen door de Stichting worden verkregen
van eigenaars aan wie een bijdrage is verleend en die
niet de voorwaarden, welke bij de toekenning en uitbetaling van de bijdrage zijn gesteld, in acht hebben genomen.

13.

Samenloop steunvormen /Cumulatie:
geen.

14.

Looptijd:
Totdat het totaal van de verleende bijdrage uit het fonds
aan de Stichting het maximale bedrag van 11 miljoen NFL
heeft bereikt.

/v^//V/f//.2-O0/oo2_/^
Kosten:

1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.9.
2. Totale
Jaar
1988
1989
1990
1991
1992

kosten per begrotingsjaar:
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
f 10.350.000,—
f
25.000,-f 5.225.000,—
f 1.700.226,—
f 3.225.000,—
f 3.768.661,—
f 2.855.000,—
f 4.079.400,—

3a. Wijze van financiering van de steun:
De bijdragen worden gefinancierd uit:
- de opbrengst van een bestemmingsheffing van f 3, - per
p.k. voor vissersvaartuigen met een motorvermogen tot en
met 300 p.k., ten behoeve waarvan op grond van de Beschikking Visserij, visserij zone, zeegebied en kustwateren (Stcrt. 1977, 255), voor het jaar waarover de heffing
verschuldigd is, een vergunning is verleend voor het
vissen met enig vistuig bestemd of mede bestemd tot het
vangen van garnalen of aal; voor de overige vissersvaartuigen f 5,- per p.k. over ten hoogste 2000 p.k. en over
het meerdere f 3,- per p.k.
- rente van belegde gelden;
- terugbetaling van bijdragen aan het fonds door de
Stichting, welke bijdragen door de Stichting worden
verkregen van eigenaars aan wie een bijdrage op grond van
het Besluit is verleend en die niet de voorwaarden, welke
bij de toekenning en uitbetaling van de bijdrage zijn gesteld, in acht hebben genomen.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Neen.
c. komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Neen.
Sectorïele of regionale concentratie van steun
Visserijsector.
Geschatte aantal ontvangers van de steun:
n.v.t.
Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Conform de EEG-Beschikking 88/123 van de Commissie.
Overige informatie:
geen.

NL/XXX/12-00/002/B

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

3.

Titel van de steunregeling:
Besluit capaciteitsaanpassing vissersvloot 1989

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit nr 58 van de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
wijziging bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/12- 00/002/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Bestuursbesluit geeft uitvoering aan Verordening (EEG) Nr.
4028/86 voor zover het betreft de bepalingen inzake de
aanpassing van de vangstcapaciteit. Het besluit voorziet in het
verlenen van een bijdrage terzake van de eigendomsoverdracht
van een vissersvaartuig in het kader van de definitieve
beëindiging van de visserij met dat vaartuig in de wateren van
de Europese Gemeenschap.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
de lengte tussen de loodlijnen van het vaartuig moet
tenminste 12 meter zijn,
met het vaartuig moet in het kalenderjaar voorafgaand aan
het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend tenminste 100
dagen zijn gevist,
voor het vaartuig moet op grond van de Beschikking
visserij licentie een geldige licentie zijn toegekend,
het vaartuig moet het gehele kalenderjaar voorafgaand aan
het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend tot op het
tijdstip van indiening van de aanvraag ingeschreven hebben
gestaan in het centraal visserijregister.

10. Wijze van steunverlening:
voor vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 59
meter is de bijdrage 1.600 Ecu per bruto registerton,
uitgaande van het tonnage per 1 januari 1987,
voor vaartuigen met een lengte over alles van 59 meter of
meer is de bijdrage 650 Ecu per bruto registerton, uitgaande
van het tonnage per 1 januari 1987,
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
zie punt 10
ERrdb581

NL/XXX/12-00/002/B

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien het vaartuig te eniger tijd weer wordt gebruikt voor de
visserij in de Europese wateren moet de bijdrage, vermeerderd
met de wettelijke rente over de periode tussen het tijdstip van
uitbetaling en dat van terugbetaling, te worden terugbetaald.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Niet van toepassing.
14. Looptijd:
Aantal jaren Vanaf 1988.

15. Kosten:
De netto-lasten van het fonds waren:
1988
1989
1990
1991

f 5.422.012,=
f 15.357.728,=
f 15.172.237,=
f 16.552.611,=

Wijze van financiering van de steun:
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
visserijsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Van 101 tot 500.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel strekt ter uitvoering van Verordening (EEG) nr
4028/86

ERrdb581

NL/XXX/12-00/002/C

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

3.

Titel van de steunregeling:
Vergoedingsregeling voor werknemers in de visserijsector.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor
de Visserij nr. 59: 1987.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
wijziging bestaande maatregel.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/12-00/002/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij.

8.

Doel van de steunregeling:
Het in het verlengde van de Bijdrageregeling ter bevordering
van een definitieve verlaging van de produktiecapaciteit in de
visserijsector (zie NL/XXX/12-00/002/B) vaststellen van een
vergoedingsregeling betreffende de beëindiging van het
dienstverband van werknemers in de visserijsector, teneinde de
afvloeiing van overtollig personeel op sociaal aanvaardbare
wijze te doen plaatsvinden,

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
a. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer
moet een rechtstreeks gevolg zijn van de definitieve
beëindiging van de visserij met een vissersvaartuig van zijn
werkgever in het kader van de regeling zoals opgenomen op
fiche nr. NL/XXX/12-00/002/B.
b. De werknemer mag op de dag van bedrijfsbeëindiging de
leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt.
c. De werknemer moet zonder onderbreking gedurende een periode
van tenminste 24 maanden bij betrokken werkgever in dienst
zijn geweest.
d. De werkgever dient tijdens de duur van de
arbeidsovereenkomst alle sociale verzekeringspremies te
hebben afgedragen.

10. Wijze van
Eenmalige
toekennen
verbonden

steunverlening:
bijdrage. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het
van een tegemoetkoming met betrekking tot de kosten
aan een omscholingsprogramma.

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
a. Tot de leeftijd van 52,5 jaar ontvangt de werknemer een
éénmalige bijdrage van f. 10.000,--.
erhb2
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b. Voor werknemers die op het moment van de aanvraag ouder zijn
dan 52,5 jaar bedraagt de eenmalige bijdrage f. 40.000,--,
met dien verstande dat indien de periode tussen het ontslag
en het bereiken van de 65 jarige leeftijd korter is dan 12,5
jaar de vergoeding evenredig wordt verlaagd.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Bij niet nakoming verplichtingen voortvloeiend uit deze
regeling dient het ontvangen bedrag te worden terugbetaald.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
niet van toepassing.
14. Looptijd:
Aantal jaren Vanaf 1988
De looptijd is afhankelijk van de verlening van de
saneringsregeling.
15. Kosten:
1989 f. 11.260,-1990 f. 10.000,--

1991

f. 337.121,--

Wijze van financiering van de steun:
begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij .
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserijsector.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Van 10 tot 50.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
De regeling is gekoppeld aan de 0. en S.saneringsregeling; zie
NL/XXX/12-00/002/B.

erhb2

NL/XXX/12-00/010/00
Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Het Produktschap voor Vis en Visprodukten.
Titel van de steunregeling:
Onderwijsfonds voor de aanvoersector.
Juridische basis:
Verordening instelling van een onderwijsfonds voor de
aanvoersector (Vb.Bo. 1989, afl. 30, W p 31)
Verordening tot instelling van een bestemmingsheffing ter
financiering van een onderwijsfonds voor de aanvoersector
(Vb.Bo. 1989, afl. 42, W p 38).
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.
Gegevens bestaande steunmaatregel

M./XXX/ IZ-OO I Oio I oo
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Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.
Doel van de steunregeling:
Voorziening van de vloot met voldoende vakbekwame personen.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
geen.
Wijze van steunverlening:
De middelen van het onderwijsfonds voor de aanvoersector
kunnen worden bestemd voor het verstrekken van:
- Renteloze voorschotten, waarvan de terugbetaling kan
worden kwijtgescholden, indien de betrokkene onmiddellijk na het voltooien van zijn opleiding drie jaren
heeft gevaren op een Nederlands vissersvaartuig;
- Bijdragen ter verhoging van de kwaliteit van het gegeven onderwijs en het kennisniveau van de vissers.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien de betrokkene na het voltooien van zijn opleiding
niet onmiddellijk daarop aansluitend gedurende 3 jaren
heeft gevaren op een Nederlandse vissersvaartuig wordt
het aan hem verleende renteloze voorschot niet kwijtgescholden.
Samenloop steunvormen /Cumulatie:
n.v.t.

HL/Mlll-ooj

otofoo

14.

Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.

15.

Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.5.
2. Totale
Jaar
1988
1989
1990
1991
1992

kosten per begrotingsjaar:
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
f 390.500,—
f 187.657,—
f 249.000,—
f 162.219,—
f 209.000,—
f 94.780,—
f 137.000,—
f 165.000,—

3a. Wijze van financiering van de steun:
Het onderwijsfonds voor de aanvoersector wordt gefinancierd uit:
- de opbrengst van een bestemmingsheffing van 0,2 promille over de waarde van de door een aanvoerder aangevoerde
vis. Gezien het saldo van het fonds en gelet op artikel
2, tweede lid, van de Verordening instelling van een
Onderwijsfonds voor de aanvoersector is de inning van de
heffing met ingang van l januari 1991 tot nader orde
opgeschort;
- bijdragen van de Staat der Nederlanden;
- bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds;
- rente van belegde gelden.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Neen, alleen de aanvoerder draagt bij in het fonds.
c. Komt de maatregel ten
ten?
Neen, de maatregel komt
vissersopleiding hebben
indirect de aanvoersector

goede aan geïmporteerde produkten goede aan degenen die een
gevolgd of verzorgd en komt
ten goede.

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserijsector.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
101 tot 500.

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel beoogt uitsluitend de begunstigden de nodige
kennis te verschaffen om de visserij zo doeltreffend mogelijk te laten functioneren.

19.

Overige informatie
geen.

NL/XXX/12-00/012/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor vis en Visprodukten.

3.

Titel van de steunmaatregel:
Het propagandafonds voor het Mosselbedrijf.

4.

Juridische basis:
Verordening tot instelling van een bestemmingsheffing
financiering mosselpromotiecampagnes in Nederland en in
het buitenland (Vb.Bo. 1988, afl. 11, no. W p 9, laatstelijk gewijzigd (Vb.Bo. 1990, afl. 21, no. W p 8).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NLl X*X / lZ-Oo
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7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

8.

Doel van de steunregeling:
De financiering van promotiecampagnes voor mosselen in
binnen- en buitenland.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Stimulering van de consumptie van mosselen.

10.

Wijze van steunverlening:
Uit het fonds worden activiteiten gefinancierd via media
als kranten, folders, manifestaties, tentoonstellingen en
posters en geschiedt bijvoorbeeld via advertenties en
receptenboekjes. De activiteiten vinden plaats in Nederland en de overige Lid-Staten.

11.

omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

13.

Samenloop steunvormen /Cumulatie:
geen.

14.

Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.

15.

Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.li.
2. Totale kosten per begrotingsjaar:

M- / / / X / a - o o / ö / 2
Jaar
1988
1989
1990
1991
1992

Begrote uitgaven
f 449.000,—
f 450.000,—
f 450.000,—
f 450.000,—
f 250.000,—

Werkelijke uitgaven
f 516.292,—
f 502.872,—
f 531.186,—

3a. Wijze van financiering van de steun:
Het fonds wordt gefinancierd uit de opbrengst van een
bestemmingsheffing voor elke door een kweker op een
verwaterplaats aangevoerde ton mosselen en voor elke door
een handelaar op een verwaterplaats ontvangen ton mosselen. De hoogte van de heffing wordt periodiek vastgesteld.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Neen, tenzij de geïmporteerde mosselen in Nederland
worden verwaterd.
c. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja, in gelijke mate. De uit ander Lid-Staten geïmporteerde mosselen worden na verwatering op de markt gebracht
onder de naam "Zeeuwse mosselen". De reclame, die gericht
is op de bevordering van de verkoop van Zeeuwse mosselen,
levert voor de produkten uit andere Lid-Staten derhalve
een zelfde voordeel op als voor de nationale produkten.
16.

sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserij sector.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
\0 - sro

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
n.v.t.

19.

overige informatie
geen.
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NL/XXX/12-00/018/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling verbetering beroepsbinnenvisserij (Stcrt.
1985, 26)

4.

Juridische basis:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Wijziging bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/12-00/018/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Verbetering van de beroepsbinnenvisserij door middel van de
bevordering van de toepassing van de elektrovisserij en de
ontwikkeling van nieuwe technieken op het gebied van de binnenvisserij .
Verbetering van de naleving van veiligheidsvoorschriften met
betrekking tot het gebruik van elektrovisapparatuur.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De maatregelen moeten noodzakelijk zijn ter verbetering van de
betrokken visserij en/of de veiligheid bij gebruik van elektrovisapparatuur .

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdrage van 50% ten behoeve van investeringen op het
gebied van de visserijmethode of de veiligheid met een maximum
van respectievelijk f. 3.000,-- en f. 500,--.
Eenmalige bijdrage van 10% ten behoeve van investeringen welke
mede de verbetering van de uitrusting of de methodiek van
bevissing beogen te verbeteren.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Een bijdrage kan worden verleend:
1. In de kosten van de aanschaf van elektrovisapparatuur
2. In de kosten van de ombouw van elektrovisapparatuur
3. In de kosten van de aanschaf van een kunststof boot in het
kader van het onder 1 of 2 genoemde
4. In de ontwikkelingskosten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe methode
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
De bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd,
erhbl
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indien de elektrovisapparatuur ten aanzien waarvoor de bijdrage
is verleend binnen een tijdvak van 5 jaar te rekenen vanaf het
tijdstip van bijdrageverlening niet meer bij de beroepsbinnenvisser aan wie de bijdrage is verleend in gebruik is.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Geen bijdrage wordt verleend voor zover bijdragen uit andere
hoofde de uitvoering geheel of gedeeltelijk bekostigen.
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren voor onbepaalde tijd.
2.

Verlenging bestaande maatregel? de regeling wordt jaarlijks verlengd.

15. Kosten:
vanaf 1985 f. 100.000,-- beschikbaar. De werkelijke kosten over
1985 t/m 1987 bedragen f. 120.000,--. De laatste jaren wordt
geen gebruik meer gemaakt van de regeling.
Wijze van financiering van de steun:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
beroepsbinnenvisserij.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10 tot 50.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De Nederlandse overheid acht herstrukturering van de binnenvisserij noodzakelijk. De binnenvisserij dient hier evenwel
zelf initiatieven te ondernemen. Stimulering van de
uitrustings- en ontwikkelingsmogelijkheden worden in dit kader
nodig geacht. De maatregel heeft geen gevolgen voor het
tussenstaatse handelsverkeer in binnenvisserijprodukten.
19. Overige informatie

erhbl

NL/XXX/12-00/021/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten

3.

Titel van de steunregeling:
Financiering van een promotiecampagne voor garnalen

4.

Juridische basis:
Verordening financiering kosten van een promotiecampagne
garnalen (Vb.Bo. 1991, afl 34, W p 15)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
De nieuwe maatregel is door de Commissie in 1990 goedgekeurd
De wijziging is gemeld op 12-04-91 (nr 37429)
De wijziging is goedgekeurd op 24-06-91 (SG (91) D/11881)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten (publiekrechtelijk
bedrij fsorgaan)

8.

Doel van de steunregeling:
De opbrengst van de heffingen is bestemd voor de financiering
van een promotiecampagne voor garnalen

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Stimulering van de consumptie van crangon-crangon garnalen

10. Wijze van steunverlening:
Via media als kranten en huis-aan-huisbladen worden
advertenties verzorgd. Voorts wordt gebruik gemaakt van
posters. De aktiviteiten, die door het Nationaal Visbureau
worden georganiseerd, vinden plaats in Nederland.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
13. Samenloop steunvormen /Cumulatie:
geen
14. Looptijd:
Onbepaald
15. Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten, Dienst
C 13

ERrdbl2
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2. Totale kosten per begrotingsjaar:
Jaar
1988
1989
1990
1991
1992

Begrote uitgaven
f 160.000,PM
PM
f 100.000,-

Werkelijke uitgaven
f 557,-

3. Wijze van financiering van de steun:
a. Het vereiste bedrag wordt gefinancierd uit de opbrengst van
een bestemmingsheffing van f 0,01 per kg crangon-cragnon
garnalen die wordt opgelegd aan ondernemers die de garnalen met
een Nederlands vissersvaartuig aanvoeren, en aan de in
Nederland gevestigde ondernemers die van de hiervoor genoemde
ondernemers garnalen betrekken voor menselijke concumptie.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Nee.
c. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja, aangezien het onpersoonlijke reclame betreft.
16. Sectorale of regionale concentratie van steun:
Visserijsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
zie onder 6
19. Overige informatie
geen

ERrdbl2

NL/XXX/12-00/024/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

3.

Titel van de steunregeling:
Fonds voor haringpromotie.

4.

Juridische basis:
Verordening tot het instellen van een bestemmingsheffing
haringpromotiecampagne in Nederland en in het buitenland
1990 (Vb. Bo. 1990, afl. 21, W p 7 ) .

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL /KKÏ /(l-oo
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7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

8.

Doel van de steunregeling:
De financiering van een promotiecampagne voor haring.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Stimulering van de consumptie van haring.

10.

Wijse van steunverlening:
Uit het fonds voor haringpromotie in Nederland worden de
volgende activiteiten gefinancierd. Haringpromotiecampagnes tijdens diverse manifestaties zoals Leiden's
ontzet. Tevens wordt er een bijdrage verleend aan Vlaggetjesdag te Scheveningen. Via media als kranten worden
advertenties verzorgd.
Uit het fonds voor haringpromotie in het buitenland
worden de volgende activiteiten gefinancierd. Haringpromotiecampagnes in grote steden in het buitenland met
behulp van haringmeisjes, etc.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

13.

Samenloop steunvormen /Cumulatie:
geen.

14.

Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.

^/XXX/U-öo/62_y/0o
15.

Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.12.
2. Totale
Jaar
1988
1989
1990
1991
1992

kosten per begrotingsjaar:
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
f 240.000,—
f 150.000,—
P.M.
f 342.572,—
f 380.000,—
f 410.200,— -*(2/(2./J<3 )
f 380.000,—
'
f 380.000,—

3a. Wijze van financiering van de steun:
Het fonds voor haringpromotie in Nederland wordt gefinancierd uit de opbrengst van een bestemmingsheffing per
elke kilogram haring die door de verwerker, de importeur
en de handelaar respectievelijk is aangevoerd, geïmporteerd en aangekocht.
Het fonds voor haringpromotie in het buitenland wordt
gefinancierd uit de opbrengst van een bestemmingsheffing
per elke kilogram haring die door de verwerker en de
handelaar respectievelijk is aangevoerd en aangekocht.
b. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, echter uitsluitend ten behoeve van het fonds voor
haringpromotie in Nederland.
c. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja, in gelijke mate. Zowel de in Nederland aangevoerde
haring als de uit andere Lid-Staten geïmporteerde haring,
worden op de markt gebracht onder de produktnamen "Hollandse nieuwe", "maatjesharing" of "nieuwe haring". De
reklame, die gericht is op de bevordering van de verkoop
van "Hollandse nieuwe", "maatjesharing" danwei "nieuwe
haring" levert voor de produkten uit andere Lid-staten
derhalve een zelfde voordeel op als voor de nationale
produkten.
16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserij sector.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun;;

\ö - so .
18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
n.v.t.

19.

Overige informatie
jf-

promotie binnenland
promotie buitenland

f273.^65,f136.735,-

NL/XXX/12-00/025/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

3.

Titel van de steunregeling:
Onderzoeksfonds kwaliteitsverbetering van mosselen.

4.

Juridische basis:
De Verordening tot instelling van het onderzoeksfonds
kwaliteitsverbetering mosselen (Vo.Bo. 1986, afl. 26, W p
27) laatstelijk gewijzigd op 20-10-1988.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
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7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

8.

Doel van de steunverlening:
Financiering van onderzoek ter verbetering van de hygiëne
bij de produktie en de verwerking van mosselen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
n.v.t.

10.

Wijze van steunverlening:
Betaling van kosten in het kader van het onderzoek, zoals
het betalen van honoraria en kosten van technische adviseurs .

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.

12.

Terugbetalingsverplichting/sanctie:
geen.

13.

Samenloop steunvormen /Cumulatie:
geen.

14.

Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.

15.

Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.9.
2. Totale
Jaar
1988
1989
1990

kosten per begrotingsjaar:
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
P.M.
f 21.687,—
f 50.000,—
f 2.690,—
f 75.000,—
f 60.425,

1991
1992

f 35.000,—
f 35.000,--

3a. Wijze van financiering van de' steun:
De kosten worden gefinancierd uit de opbrengst van een
bestemmingsheffing van f 0,05 per ton mosselen aan de
kweker of handelaar terzake van het brengen, respectievelijk ontvangen van mosselen op een verwaterplaats.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Neen, tenzij de geïmporteerde mosselen in Nederland
worden verwaterd.
c. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja, in verband met behoud en verbetering van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van de op de markt
gebrachte mosselen.
Sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserij sector.
Geschatte aantal ontvangers van de steun:
•^inclé'v

dan

lO

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Alle gelden verleend door het W p worden besteed aan
onderzoek; het Produktschap verleent geen instituutsubsidies.
overige informatie
geen.

NL/XXX/12-00/027/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

3.

Titel van de steunregeling:
Financiering garnalenzeven en garnalenkrakers op visafslagen.

4.

juridische basis:
Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers
visafslagen I (Vb. Bo. 1990, afl. 50, W p 16), laatstelijk gewijzigd (11-12-1991).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
A / i / X X X / / 2 - O c ? / o 2 ? / o o . tfoectü-eun^j
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7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

8.

Doel van de steunverlening:
De financiering van de aanschaf, de plaatsingskosten en
de onderhoudskosten van garnalenzeven en garnalenkrakers
in visafslagen.
De garnalenzeef dient als controlemiddel om na te gaan of
de aangevoerde garnalen qua maat voldoen aan de E.E.G.handelsnormen. De garnalenkrakers dienen ervoor om ziftsel en "doordraaigarnalen" te vernietigen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
geen.

10.

Wijze van steunverlening:
Financiering van de aanschaf, de plaatsingskosten en de
onderhoudskosten van garnalenzeven en garnalenkrakers in
de visafslagen.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

13.

samenloop steunvormen /Cumulatie:
n.v.t.

14.

Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.

JJ

15.

Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.7.
2. Totale
Jaar
1988
1989
1990
1991
1992

kosten per begrotingsjaar:
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
f 100.000,—
f 133.828,—
f 100.000,-f 108.749,—
f 110.000,—
f 158.827,—
f 144.000,—
f 93.400,—

3a. Wijze van financiering van de steun:
De kosten worden gefinancierd uit de opbrengst van een
bestemmingsheffing van f 0,02 per kg garnalen aan een
ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig de
garnalen aanvoert.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten:
Neen.
c. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten:
Neen.
16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserijsector.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
n.v.t.

19.

Overige informatie
geen.

NL/XXX/12-00/028/00
Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.
Titel van de steunregeling:
Fonds ter financiering van onderzoek.
Juridische basis:
Verordening instelling van een fonds ter financiering van
onderzoek (Vb.Bo. 1987, afl. 48, W p 53).
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.
Gegevens bestaande steunmaatregel
De maatregel is door de Commissie in 1992 goedgekeurd.
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Het produktschap voor Vis en Visprodukten.
Doel van de steunregeling:
Financiering van wetenschappelijk en technisch onderzoek
op het gebied van vis en visprodukten, in de meest ruime
zin van het woord, ter bevordering van de kennis en het
inzicht op voornoemd terrein.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
n.v.t.
Wijze van steunverlening:
Financiering van onderzoek op het gebied van vis en
visprodukten door het verstrekken van een subsidie danwei
een lening.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Onderzoek naar de mogelijkheden visserijprodukten
IJsland te importeren
uitgevoerd door: LEI;
type onderzoek: bedrijfseconomisch;
totale kosten : f 13.860,bijdrage W p :
f 13.860,- (in 1987).

uit

Onderzoek naar de perspektieven van Nederlandse vis en
visprodukten op de Zuid-Duitse markt
uitgevoerd door: LEI;
type onderzoek: bedrijfseconomisch;
totale kosten:
f 713,bijdrage W p :
f 713,- (in 1987).
Onderzoek naar de mogelijk gunstige effecten van visolieprodukten op coronaire hartziekten
uitgevoerd door: EUR;
type onderzoek: fundamenteel;
totale kosten:
f 8.500,-

NL /Kujtt-oc
bijdrage Wp:

f 8.500,- (in 1987).

Onderzoek inzake
uitgevoerd door:
type onderzoek:
totale kosten:
bijdrage W p :

quotaruil
RUU;
fundamenteel;
f 6.140,F 6.140,- (in 1989).

ózV/oo

Onderzoek Ontwikkeling en kwaliteitsbeheersing van visbeen verwerkingsprocessen
uitgevoerd door: IVP/TNO;
type onderzoek: toegepast;
totale kosten:
f 1.200.000,bijdrage W p :
f
75.500,- (in 1990)
Aan het LEI wordt jaarlijks een bepaald bedrag verstrekt
ten behoeve van algemeen ondersteunend onderzoek. In 1988
en 1989 is een bedrag van f 35.000,- en in 1990 en 1991
f 55.000,- verstrekt.
Het LEI verzamelt bedrij feconomische gegevens, analyseert
deze informatie en doet vervolgens aanbevelingen.
De werkzaamheden van dit onderzoeksinstituut worden niet
verricht op contractbasis noch in samenwerking met de
particuliere sector.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
geen.
Samenloop steunvormen /Cumulatie:
geen.
Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.
Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.2.
2. Totale
Jaar
1988
1989
1990
1991
1992

kosten per begrotingsjaar:
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
P.M.
f 35.000,—
P.M.
f 41.140,—
f 255.000,—
f 255.000,—
f 255.000,—
f 305.000,—

3a. Wijze van financiering van de steun:
Het fonds wordt gefinancierd uit de opbrengst van de
algemene heffingen van het produktschap.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Neen.
c. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
De maatregel kan, afhankelijk van het onderwerp van
onderzoek, direkt ten goede komen aan geïmporteerde pro-

NL/xxtlu-ooloiï/oo
dukten. In ieder geval zijn de resultaten van het onderzoek in beginsel beschikbaar voor ingezetenen van de
Gemeenschap.
Sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserijsector.
Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
n.v.t.
Overige informatie
geen.

NL/XXX/12-00/029/00
1.

Lidstaat:
Nederland.

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.

3.

Titel van de steunregeling:
Fonds voor platvispromotiecampagnes.

4.

Juridische Basis:
Verordening platvispromotiecampagnes in Nederland en in
het buitenland (Vb.Bo. 1991, afl. 38, W p 17).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NLl XXX I 13.- Ooi OZg loo

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en visprodukten.

8.

Doel van de steunregeling:
De financiering van een promotiecampagne voor platvis in
Nederland en het buitenland.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Stimulering van de consumptie van schol en tong.

10.

Wijze van steunverlening:
Er heeft nog geen steunverlening plaatsgevonden.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

13.

Samenloop steunvormen /Cumulatie:
geen.

14.

Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.

15.

Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.13.
2. Totale
Jaar
1990
1991
1992

kosten per begrotingsjaar:
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
P.M.
_
f 60.000,-P.M.

»<•/***!

U-Oo/o2j/0o

3a. Wijze van financiering van de steun:
Het fonds voor platvispromotie in Nederland wordt gefinancierd uit de opbrengst van een bestemmingsheffing per
elke kilogram schol of tong dié wordt aangevoerd, geïmporteerd of aangekocht van een aanvoerder.
Het Fonds voor platvispromotie in het buitenland wordt
gefinancierd uit de opbrengst van een bestemmingsheffing
per elke kilogram schol of tong die wordt aangevoerd of
aangekocht van een aanvoerder.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, echter uitsluitend ten behoeve van het fonds voor
platvispromotie in Nederland.
c. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja, de platvispromotiecampagnes op de binnenlandse markt
van Nederland beoogt de afzet van tong en schol te bevorderen. De verkoopbevorderende campagnes zullen op een
"onpersoonlijke" wijze worden gevoerd in de zin dat niet
verwezen zal worden naar de nationale oorsprong van de
produkten.
Sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserij sector.
Geschatte aantal ontvangere

van de steun:

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EBG-Verdrag
n.v.t.
Overige informatie
geen.

HL/**t(ll-Oo/o3o/O0
Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.
Titel van de steunregeling:
Onderzoeksfonds sector groothandel.
Juridische basis:
Verordening instelling van een fonds financiering onderzoek en projekten groothandelssector (Vb.Bo. 1989, afl.
30, W p 3 0)
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Nieuwe regeling.
Gegevens bestaande steunmaatregel:
n.v.t.
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.
Doel van de steunregeling:
Het financieren van onderzoek ten behoeve van de groothandel en verwerkende industrie.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
n.v.t.
Wijze van steunverlening:
De middelen van het fonds voor de groothandelssector kunnen worden bestemd voor:
- het verlenen van subsidies aan onderzoeken/onderzoeksprojekten;
- het verstrekken van leningen.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.
Samenloop steunvormen /cumulatie:
geen.
Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.
Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.4.
2. Totale kosten per begrotingsjaar:
Jaar
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
1988
1989
P.M.

NL/X*X

1990
1991
1992

//Z-OO/OSO

f 65.000,—
f 35.000,—
f 15.000,--

3a. Wijze van financiering van de steun:
Het onderzoeksfonds sector groothandel is gevoed met het
Vermogen van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis
en Aanverwante Bedrijven. Het Bedrijfschap is opgeheven
met ingang van 1 januari 1992.
Het onderzoeksfonds wordt gefinancierd uit:
- rente van belegde gelden.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Neen.
c. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
De maatregel kan, afhankelijk van het onderwerp van
onderzoek, direkt ten goede komen aan geïmporteerde
produkten. In ieder geval zijn de resultaten van het
onderzoek in beginsel beschikbaar voor ingezetenen van de
Gemeenschap.
16.

Sectorïele of regionale concentratie van steun
Visserij sector.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
n.v.t.

19.

Overige informatie
geen.
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Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.
Titel van de steunregeling:
Onderzoeksfonds voor de aanvoersector.
Juridische basis:
Verordening onderzoeksfonds aanvoersector (Vb.Bo. 1989,
afl. 30, W p 32); Verordening bestemmingsheffing onderzoeksfonds voor de aanvoersector (nog niet gepubliceerd).
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Nieuwe regeling.
Gegevens bestaande steunmaatregel
n.v.t.
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Vis en Visprodukten.
Doel van de steunregeling:
Financiering van onderzoek ten behoeve van de aanvoersector.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
n.v.t.
Wijze van steunverlening:
De middelen van het onderzoeksfonds voor de aanvoersector kunnen worden bestemd voor:
- het verlenen van subsidies aan onderzoeken/onderzoeksprojekten;
- het verstrekken van leningen.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Onderzoek naar de containerisatie van haring
uitgevoerd door: CIVO/TNO;
type onderzoek:
toegepast;
bijdrage W p :
f 35.000,- (in 1989).
•Symposium on Flatfish Ecology'
georganiseerd door: NIOZ;
bijdrage W p :
f 15.000,- (in 1990).
Opstellen van een visserijkundig beheersmodel voor NoordWest-Overijssel fase II
uitgevoerd door: LEI;
type onderzoek:
fundamenteel;
bijdrage W p :
f 7.500,- (in 1991).
Onderzoek naar de effecten van de boomkor op het milieu
Dit onderzoek betreft een meerjarige periode uitgevoerd
door het RIVO. Het voornemen is het onderzoek in 1992 te
starten.
De bijdrage van het W p wordt begroot op f 400.000,- per

NL/XXX/12-00/031/0G

12.

jaar.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

13.

Samenloop steunvormen /Cumulatie:
geen.

14.

Looptijd:
De looptijd is niet bepaald.

15.

Kosten:
1. Begrotingspost:
Begroting van het Produktschap voor Vis en Visprodukten,
Dienst C.3.
2. Totale
Jaar
1988
1989
1990
1991
1992

kosten per begrotingsjaar:
Begrote uitgaven
Werkelijke uitgaven
—
—
P.M.
f 55.000,—
f 118.000,—
f 15.000,—
f 120.600,—
f 161.000,—

3a. Wijze van financiering van de steun:
Het onderzoeksfonds voor de aanvoersector is gevoed met
het saldo van de voormalige dienst Produktiviteitsbevordering van het Visserijschap. Het Visserijschap is
opgeheven met ingang van 1 januari 1992.
Het onderzoeksfonds wordt gefinancierd uit:
- de opbrengst van een bestemmingsheffing in de vorm van
een promillage van de waarde van aangevoerde vis. De
bestemmingsheffing kan per vissoort verschillend worden
vastgesteld;
- rente van belegde gelden.
b. Worden heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Neen, alleen de Nederlandse aanvoerder wordt een bestemmingsheffing opgelegd.
c.Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Neen, de maatregel komt ten goede aan de aanvoersector.
16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
Visserijsector.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Alle gelden verleend door het W p aan de onderzoeksinstituten worden besteed aan onderzoek. Er wordt geen instituutsubsidie verstrekt.

19.

Overige informatie
geen.

NL/XXX/12- 00/032/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling voor opgeviste explosieven

4.

Juridische basis:
Begroting ministerie van Verkeer en Waterstaat

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe maatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Rijkswaterstaat

8.

Doel van de steunregeling:
Het doel van de regeling is te voorkomen dat ongewild opgeviste
explosieven door vissers over boord worden gezet

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Verplichting tot onverwijlde melding en overdracht van het
opgeviste explosief aan de Koninklijke Marine;
Slechts de vissers die binnen de Nederlandse visserij zone
varen en zijn geregistreerd in het Nederlands Centraal
Visserij register komen voor een bijdrage in aanmerking;
Slechts vergoeding voor opgeviste explosieven uit de Eerste
en Tweede Wereldoorlog die zijn opgevist buiten de als
zodanig aangegeven munitiestortgebieden en oefengebieden van
het ministerie van Defensie;
Indien het jaarbudget is uitgeput bestaat er geen recht op
de bijdrage.

10. Wijze van steunverlening:
forfaitaire bijdrage
per vissersvaartuig wordt maximaal f 5000,- per jaar uitgekeerd
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
f 400,- voor het eerste explosief dat wordt opgevangen
f 100,- voor de explosieven die binnen één week na het
eerste explosief worden opgevist

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
niet van toepassing, betreft forfaitaire vergoeding
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
nee

ERrdb564

NL/XXX/12-00/032/00

14. Looptijd:
1.
Aantal jaren onbepaald
2.

Verlenging bestaande maatregel? verlenging wordt per jaar
bezien

15. Kosten:
werkelijke uitgaven
1991
1992

22.157,100.000,- (begroot)

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS-DGGM) en
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
visserijsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
circa 200 per jaar
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Het algemeen belang en de veiligheid is erbij gebaat dat de
vissers een opgevist explosief onverwijld melden aan de daartoe
bevoegde autoriteiten. De bijdrage wordt toegekend teneinde de
(bedrij fs)schade van de betrokken visser (schade aan netten,
minder inkomsten door verloren vistijd) te vergoeden.
19. Overige informatie

ERrdb564

NL/XXX/12-00/033/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

3.

Titel van de steunregeling:
Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen

4.

Juridische basis:
Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen (Stcrt 1989,
168)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe maatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Rijkswaterstaat

8.

Doel van de steunregeling:
Het doel van de regeling is te voorkomen dat ongewild opgeviste
chemicaliën door vissers over boord worden gezet

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Verplichting tot onverwijlde melding aan het
Kustwachtcentrum;
Slechts de vissers die binnen de Nederlandse visserij zone
varen en zijn geregistreerd in een der lidstaten van de EEG
en die gerechtigd zijn in de Nederlandse visserij zone te
vissen komen voor een bijdrage in aanmerking;
Indien het jaarbudget is uitgeput bestaat er geen recht op
de bijdrage.

10. Wijze van steunverlening:
forfaitaire bijdrage (per vissersvaartuig wordt maximaal f
5000,- per jaar uitgekeerd)
vergoeding voor gemaakte kosten of geleden schade
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
voor 01-01-90: f 1000,- ; na 01-01-90: f 1675,- per
opgeviste milieugevaarlijke stof
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
niet van toepassing, betreft forfaitaire vergoeding
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
nee
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren onbepaald

ERrdb570
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2.

Verlenging bestaande maatregel? verlenging wordt per jaar
bezien

15. Kosten:
werkelijke uitgaven
1990
1991
1992

17.000,1000,60.000,- (begroot)

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS-DGGM)
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
visserijsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
circa 200 per jaar
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Het algemeen belang en de veiligheid is erbij gebaat dat de
vissers een opgeviste milieugevaarlijke stof onverwijld melden
aan de daartoe bevoegde autoriteiten. De bijdrage wordt
toegekend teneinde de (bedrijfs)schade van de betrokken visser
(schade aan netten, minder inkomsten door verloren vistijd) te
vergoeden.
19. Overige informatie

ERrdb570

13-00

Bosbouw

NL/XXX/13-00/001/00

a

LNV

NL/XXX/13-00/002/00

a

LNV

NL/XXX/13-00/007/00
NL/XXX/13-00/009/00
NL/XXX/13-00/010/00

a
a
a

LNV
LNV
LNV

NL/XXX/13-00/011/00

a

LNV

NL/XXX/13-00/012/00

a

LNV

NL/XXX/13-00/013/00

a

LNV

NL/XXX/13-00/014/00

a

LNV

bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdeel: duurzaam beheer van
bossen
bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdeel: aanleg van beplantingen
toeslag beheer samenwerking bos
bijdragen aanleg snelgroeiend bos
bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdelen: bosverzorging,
rekreatieve voorzieningen,
natuurtechnische maatregelen, en
bepalen voedingsstoffenhuishouding
bijdragen bos- en landschapsbouw,
onderdeel: landschapsplannen
bijdrage exploitatiekosten
organistaties op het gebied van bos
effectgerichte maatregelen in de
bosbouw
rands tadgroens truc tuur

NL/XXX/13-00/001/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
bijdragen bos en landschapsbouw
onderdeel: het duurzaam beheer van bos

4.

Juridische basis:
Regeling bijdragen bos en landschapsbouw, Stcrt 1990, 226.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/13-00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Doel van de regeling is de verlening van bijdragen ter bevordering van de instandhouding van bestaande bossen, zowel in verband met de voortbrenging van hout, als in verband met de
rekreatie en het natuurbehoud, alsmede ter bevordering van de
aanleg van nieuwe bossen en van de kwaliteit van het landschap.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Subsidiemogelijkheden bestaan alleen buiten de bebouwde kom.
Voor de bijdrage in het duurzaam beheer van bos geldt als
voorwaarde dat een beheersplan wordt opgesteld en dat het bos
toegankelijk gesteld wordt.

10. Wijze van steunverlening:
vaste bijdrage per hektare bos
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
f 90,= per hektare per jaar
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Terugvordering van de bijdrage indien niet is voldaan aan de
voorwaarden.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Ja, met de maatregelen opgenomen op fiches nrs
NL/XXX/13-00/007/00, NL/XXX/13- 00/009/00
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: De duur van de regeling is niet beperkt.
2.
Verlenging bestaande maatregel? -

ERrdb522

NL/XXX/13-00/001/00

Kosten:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

19
20
20
22
22
19
21
14
14

186
454
408
811
211
700
547
326
708

000
000
000
000
000
000
000
000
000

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
bosbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
meer dan 1000.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
De bedragen genoemd onder 15 zijn inclusief de uitgaven in het
kader van de maatregel zoals opgenomen op het fiche nr
NL/XXX/13-00/008/00 (bijdragen ter bewaring van bossen en
andere houtopstanden)

ERrdb522

NL/XXX/13-00/002/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
bijdragen bos en landschapsbouw
onderdeel: de aanleg van beplantingen

4.

Juridische basis:
Regeling bijdragen bos en landschapsbouw, Stcrt 1990, 226

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/13-00/002/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Uitbreiding van het bosareaal

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
aanleg van beplantingen buiten de bebouwde kom met boom- en
struiksoorten binnen de onderscheiden beplantingsgroepen

10. Wijze van steunverlening:
het bedrag wordt gevormd door een bedrag dat wordt berekend aan
de hand van standaardbij dragen
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Aan de hand van standaardbedragen
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Terugvordering van de bijdrage indien aan de voorwaarden is
voldaan.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Ja, met de maatregelen als vermeld op fiches nrs
NL/XXX/13-00/007/00, NL/XXX/13 -00/009/00
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: De duur van de regeling is niet beperkt.
2.
Verlenging bestaande maatregel? n.v.t.

ERrdb523

NL/XXX/13-00/002/00

15, Kosten:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

520.000
773.000
350.000
773.000
2100.000
2300.000
4064.000
7757.000
6800.000

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
bosbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
101 tot 500
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie
Vanaf 01-01-1991 valt herbebossing (fiche nr
NL/XXX/13-00/003/00) onder het onderhavige fiche

ERrdb523

NL/XXX/13-00/007/00

1. Lidstaat:
Nederland
2. Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
3. Titel van de steunregeling:
toeslag beheer samenwerking bos
4. Juridische basis:
Regeling beheer samenwerking bos voor publiekrechtelijke lichamen,
stcrt.1990, 253
Regeling beheer samenwerking bos 1991, Stcrt 1990, 253
5. Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling
6. Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/13-00/007/00
7. Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
8. Doel van de steunregeling:
Het stimuleren van gemeenschappelijke aktiviteiten om de rentabiliteit
van het bos voor de deelnemende eigenaren te bevorderen.
9. Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De eigenaar komt in aanmerking voor een bijdrage indien:
hij tevens een bijdrage op grond van de Regeling bijdragen bos- en
landschapsbouw - onderdeel duurzaam beheer - ontvangt (zie fiche
NL/XXX/13-00/001/00);
hij deelneemt in een samenwerkingsverband van ten minste 10 boseige
naren;
de totale oppervlakte bos van het samenwerkingsverband ten minste
2000 ha bedraagt,
maximaal 70 % van het oppervlakte van het samenwerkingsverband het
eigendom is van 2 deelnemende eigenaren;
de eigenaar jaarlijks evenveel aan het samenwerkingsverband
bijdraagt als de toeslag die hij op grond van de onderhavige
regeling ontvangt.
10.

Wijze van steunverlening:
fortaitair bedrag

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De toeslag bedraagt f 10,= per hectare bos per jaar. De toeslag wordt
echter slechts éénmaal toegekend voor een periode van ten hoogste vijf
jaar.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan vindt terugvordering
plaats

ERrdb526

NL/XXX/13-00/007/00

13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Cumulatie met de maatregelen zoals opgenomen op fiche nrs
NL/XXX/13-00/001/00, NL/XXX/13-00/002/00, NL/XXX/13-00/003/00,
NL/XXX/13-00/009/00, NL/XXX/13-00/010/00, NL/XXX/13-00/011/00
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: de duur van de regeling is niet beperkt.
2.

Verlenging bestaande maatregel? niet van toepassing

15. Kosten:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

207.000,57.000,57.000,57.000,100.000,100.000,100.000,400.000,400.000,-

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
bosbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
500 - 1000.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb526

NL/XXK/13-00/009/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
bijdragen aanleg snelgroeiend bos

4.

Juridische basis:
Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos 1988,

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande maatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/13-00/009/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Bevordering van de houtteelt ten behoeve van de
houtvoorziening. De subsidie strekt ertoe het gemis aan
inkomsten tijdens de eerste jaren na de aanplant te
compenseren.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de
steun:
vanaf 1984: aanleg van nieuw bos met subsidie voor de
aanlegkosten van ten minste een halve hektare bos of 625
meter wegbeplanting met populier of wilg (eventueel
andere soorten mogelijk in de Randstad).
na 1988: de bebossing geschiedt met de boomsoorten
behorende tot de geslachten Populus, Salix, dan wel
fijnspar, sitcaspar, Corsicaanse den of Douglas. Geen
bijdrage wordt verleend indien de middelen zijn
uitgeput, de bebossing heeft plaatsgevonden vóo'r over de
aanvraag is beslist of de beplanting bosbouwkundig niet
verantwoord is.

10.

Wijze van steunverlening:
Eenmalige subsidie van f 3000,= per hektare

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

ERrdb528

NL/XXX/13-00/009/00

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien niet is voldaan aan de voorwaarden kan de
bijdrage worden teruggevorderd.

13.

Samenloop steunvormen / Cumulatie:
NL/XXX/001/00, NL/XXX/002/00, NL/XXX/003/00,
NL/XXX/007/00, NL/XXX/010/00, NL/XXX/011/00, alsmede met
de bijdrage in het kader van Verordening (EEG) nr
2328/91 (set-aside - bebossing)

14.

Looptijd:
1.
Aantal jaren: tot 31.12.1992 tenzij reeds eerder het
beschikbare budget van ca. 13 miljoen geheel zou zijn
benut.
2.

Verlenging bestaande maatregel? Over eventuele verlenging
is nog geen beslissing genomen.

15. Kosten:
1987
1988
1989
1990
1991

618.000,867.000,1164.000,867.000,2.323.194,-

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Economische Zaken
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
bosbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
101 tot 500
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie

ERrdb528

NL/XXX/13-00/010/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
bijdragen bos en landschapsbouw
onderdeel: bijdragen terzake van werkzaamheden anders dan de
aanleg van beplantingen ten behoeve van de instandhouding en
ontwikkeling van bos, bestaande uit de categorieën:
- bosverzorging
- rekreatieve voorzieningen
- natuurtechnische maatregelen (zie 19)
- bepalen van de voedingsstoffenhuishouding
- nutriëntengiften

4.

Juridische basis:
Regeling bijdragen bos en landschapsbouw 1991

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
wijziging bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/13-00/010/00 (dit fiche had alleen betrekking op het
onderdeel bepaling van de voedingsstoffenhuishouding)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Instandhouding en ontwikkeling van bos

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Het bos dient toegankelijk te zijn voor publiek en de
aangevraagde bijdrage dient meer dan f 250,= te zijn.

10. Wijze van steunverlening:
Forfaitair bedrag
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De bijdrage wordt berekend aan de hand van standaardbedragen.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Terugvordering van de bijdrage indien is^niet' voldaan aan de
voorwaarden.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
NL/XXX/13-00/007/00, NL/XXX/13-00/009/00
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: De duur van de regeling is niet beperkt.
2.
Verlenging bestaande maatregel? niet van toepassing

ERrdb529

NL/XXX/13- 00/010/00

15. Kosten:
1989
1990
1991
1992

700.000,1.326.000,681.000,3.400.000,- (begroot)

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
bosbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
51 tot 100
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
Vanwege het ontbreken van daarvoor benodigde financiële
middelen, worden voorhands geen natuurtechnische maatregelen
aangewezen.

ERrdb529

NL/XXX/13- 00/011/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
bijdragen bos en landschapsbouw
onderdeel: bijdragen terzake van het totstandbrengen van
1andschap sp1annen

4.

Juridische basis:
Regeling bijdragen bos en landschapsbouw, Stcrt 1990, 226.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer (LNOL)

8.

Doel van de steunregeling:
Het opstellen van landschapsplannen

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
- Voor een bijdrage komen provincies, gemeenten of een
samenwerkingsverband van gemeenten in aanmerking;
- De opstelling van het plan dient te worden uitbesteed aan een
bureau dat is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Tuin- en
Landschapsarchitekten;
- het landschapsplan dient tenminste het grondgebied van één
gemeente te bestrijken.

10. Wijze van steunverlening:
50 % van de goedgekeurde kosten van de landschapsplannen.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Terugvordering van de bijdrage indien niet is voldaan aan de
voorwaarden.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
NL/XXX/13-00/007/00, NL/XXX/13-00/009/00
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: De duur van de regeling is niet beperkt.
2.
Verlenging bestaande maatregel? n.v.t.

ERrdb530

NL/XXX/13-00/011/00

15. Kosten:
1989
1990
1991
1992

300.000,787.000,678.000,600.000,-

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
bos en landschapsbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
50 tot 100
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb530

NL/XXX/13-00/012/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdragen in exploitatiekosten van organisaties op het gebied
van bos

4.

Juridische basis:
Begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
subsidiëring in exloitatie-kosten en subsidiëring van
incidentele projekten

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
doelgroep: Nederlandse Vereniging van Boseigenaren,
Bomenstichting, Stichting Bos en Hout, Bosschap, Stichting
Pinetum Schovenhorst, Stichting boomfeestdag, Stibos en overige
organisaties.

10. Wijze van steunverlening:
exploitatie- en projektsubsidies
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Nederl. Ver. Boseigenaren
36.000
Bomenstichting
130.000
Stichting Bos en Hout
270.000
Bosschap
108.000
Stichting Pinetum Schovenhorst
108.000
Stichting Boomfeestdag
107.000
Stibos
720.000
EGM
425.000
Bosgroepen *)
246.000
*) dit zijn samenwerkingsverbanden van boseigenaren, verenigd
in de Unie van Bosgroepen
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Terugvordering van de bijdrage indien niet is voldaan aan de
voorwaarden.

ERrdb534

NL/XXX/13-00/012/00

13. Samenloop steunvormen /Cumulatie:

14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: De duur van de regeling is niet beperkt.
2.
Verlenging bestaande maatregel? n.v.t.
15. Kosten: *)
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

417.000,1.028.000,897.000,750.000,953.000,1.100.000,1.979.000,1.143.000,1.006.000,1.956.000,-

*) inclusief de uitgaven met betrekking tot de fiches nrs
NL/XXX/13-00/013/00 en NL/XXX/13-00/014/00
Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
bos en landschapsbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
tussen 10 en 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie

ERrdb534

NL/XXX/13-00/013/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

"]Mtel van de steunregeling:
Effektgerichte maatregelen in de bosbouw

4.

Juridische basis:
Begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe maatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Onderzoek naar de effekten van in het kader van de Regeling
bijdragen bos en landschapsbouw uitgevoerde maatregelen ten
behoeve van de verbetering van de voedingsstoffenhuishouding.
(zie fiche NL/13-00/010/00)

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Doelgroep: zie fiche NL/13-00/012/00 onder 11

10. Wijze van steunverlening:
bijdrage in de kosten van onderzoeksopdrachten
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
niet van toepassing
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: De duur van de regeling is niet beperkt.
2.
Verlenging bestaande maatregel? n.v.t.

ERrdb533

NL/XXX/13-00/013/00

15. Kosten:
voor 1992 is begroot 0.425 miljoen
voor uitgaven zie fiche nr NL/XXX/13-00/012/00
Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
bos en landschapsbouw
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
1 - 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie

ERrdb533

NL/XXX/13- 00/014/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Rands tadgroens truktuur

4.

Juridische basis:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Doel van de regeling is aanleg van staatsboswachterijen in het
kader van de Randstadgroenstruktuur (provincies Utrecht,
Noord-Holland en Zuid-Holland).

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
100 % bijdrage in kosten van aanleg van staatsboswachterijen
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
niet van toepassing
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
niet van toepassing
14. Looptijd:
1.
Aantal jaren: De duur van de regeling is niet beperkt.
2.
Verlenging bestaande maatregel? n.v.t.

ERrdb531

NL/XXX/13-00/014/00

. Kosten:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

2.000.000,2.000.000,2.000.000,2.000.000,2.000.000,2.000.000,2.000.000,2.000.000,2.000.000,2.000.000,- (begroot)

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Randstad (provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland)
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb531

14-00

Zaaipoed

NL/XXX/14-00/011/00

c

Lzz

collectieve afzetbevordering zaden
van grassen en groenvoedergewassen

NL/xxx/l4-00/011/00

Lidstaat:
Nederland.
Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Landbouwzaaizaden.
Titel van de steunregeling:
Fonds zaaizaad van voedergewassen.
Juridische basis:
- Verordening Fonds Lzz Zaaizaad van Voedergewassen 1990
- Heffingsverordening Lzz Zaaizaad van Voedergewassen 1990
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel
Deze vervalt in 1992
Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/xxx/l4-00/011/00.
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Produktschap voor Landbouwzaaizaden.
Doel van de steunregeling:
Afzetbevordering van zaden van grassen en groenvoedergewassen in derde
landen (China).
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De bijdrage wordt verleend op basis van een jaarlijkse beoordeling.
Wijze van steunverlening:
Financiering van de Stichting Nederlands Insitituut voor de
Afzetbevordering van Zaden van Groenvoedergewassen (NIVAZ).
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Niet van toepassing.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
Niet van toepassing.

NL/UK{

IH-Oofo/l

/ÖO

13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
Niet van toepassing.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.
15. a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

ƒ 1.195.000,—
ƒ 1.145.000,—
ƒ 1.166.000,"
ƒ
980.000,-- (begroting)
ƒ
890.000,-- (begroting)

b. Wijze van financiering:
1. Fonds Lzz Zaaizaad van Voedergewassen 1990
2. Fonds Lzz Zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen
1990
Beide fondsen worden gevoed door heffingen op de certificering en op
de invoer uit derde landen.
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
Ja, voorzover de produkten uit derde landen afkomstig zijn.
Ja, de onderzoeken komen ten goede aan alle produkten.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Landbouwz aai z aden.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
<

IO

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:
De maatregel is in overeenstemming met artikel 93t derde lid EG-Verdrag
daar de heffing wordt gelegd op Nederlandse en derde-landenprodukten en d€
onderzoeksresultaten deze produkten ten goede komen.
19. Overige informatie:
Geen.

15-00

Diversen

NL/XXX/15-00/002/00
NL/XXX/15-00/003/00
NL/XXX/15-00/011/00

c
c
c

PVVr
PVVr
PVVr

NL/XXX/15-00/012/00

c

PVVr

voedingsonderzoek kalveren
veevoederonderzoek
onderzoek oplossing mest- en ammoniakproblematiek
onderzoek technologische en kwalitatieve aspecten gedroogde groenvoeders

NL/XXX/15-00/002/00
1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Veevoeder

3.

Titel van de steunregeling:
Fonds Voedingsonderzoek kalveren

4.

Juridische basis:
Verordening Fonds Voedingsonderzoek kalveren 1965 (VbBo 1966, afl. 9. Vvr
11; laatste wijziging in MvBo 1980, afl. 3, Vvr 1)
Verordening Vvr heffingen diervoeders 1990

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/15-00/002/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks bestuur van produktschap

8.

Doel van de steunregeling:
Bijdragen in de financiering van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. voeding
van kalveren, voor daarmee samenhangende maatregelen en op het gebied van
de afzet van kalfsvlees

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10 . h'ijze van steunverlening:
Projectgewijze subsidieverlening
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n. v. t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

NL/tUJiS-Oo/ooz/oo
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd, doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.
. a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot
ƒ
S
ƒ
S

506.800,-568.400,-484.900,-335-000,-

Werkelijk
£ 664.300,
ƒ 409.256,
S 572.736,

b. Wijze van financiering:
Heffing van ƒ 0,04 per 100 kg kunstmelkvoeder bij bereider
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Vleeskalveren- en vleeskalvervoedersector.
17- Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
Subsidies voor wetenschappelijke onderzoekinstellingen

NL/xxx/15-00/003/00
1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Veevoeder

3.

Titel van de steunregeling:
Fonds Veevoederonderzoek

4.

Juridische basis:
Verordening Fonds Veevoederonderzoek 1965 (VbBo 1966, af1. 9. Vvr 12;
laatste wijziging in MvBo 1981, afl.43, Vvr 13)
Verordening Vvr heffingen diervoeders 1990

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/15-00/003/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks bestuur van produktschap

8.

Doel van de steunregeling:
Bijdragen in financiering werkzaamheden gericht <p wetenschappelijk
onderzoek m.b.t. veevoeder en daarmee samenhangende werkzaamheden

9•

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
Projectgewijze subsidieverlening
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Personele en materiële kosten
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd, doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.
15. a. kosten:

Begroot

Werkelijk

1988
1989
1990
1991

£ 1.707.400,—
ƒ 1.592.900,—
ƒ1.275.000,—

ƒ 1.053.050,—
ƒ 1.658.107,—
ƒ 1.599.585,—
ƒ1.377.700,—

1992

ƒ 1.325.000,--

b. Wijze van financiering:
Heffing op diervoedergrondstoffen binnenlandse handel
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Diervoedersector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Van 10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93» derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:
Subsidies voor wetenschappelijke onderzoekinstellingen.

NL/XXX/15-00/011/00
1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Veevoeder

3-

Titel van de steunregeling:
Fonds Milieu-onderzoek

4.

Juridische basis:
Verordening Vvr fonds milieu-onderzoek 1988 (PBO-blad 1989, nr 1, Vvr 3)
Verordening Vvr heffingen diervoeders 1990

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/15-00/011/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks bestuur van produktschap

8.

Doel van de steunregeling:
Bijdragen in financiering voor onderzoek dat verband houdt met veevoeding'
in relatie tot de mest- en ammoniakproblematiek

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
Projectgewijze subsidieverlening
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd, doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.
15. a. kosten:
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot

Werkelijk

/ 1.121.400,ƒ 1.276.700,—
ƒ4.236.800,-ƒ 1.900.000,—

ƒ 1.121.385,ƒ 1.202.470,—

b. h'ijze van financiering:
Heffing van ƒ 0,01 per 100 kg binnenlandse handel diervoedergrondstoffen.
Heffing wordt opgelegd op alle produkten in binnenlandse handel
c. Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
d. Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
Ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Diervoedersector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Vordrag:

19. Overige informatie:
Bijdragen aan wetenschappelijke onderzoekinstellingen en researchorganisaties

t

NL/XXX/15-00/012/00
1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Produktschap voor Veevoeder

3.

Titel van de steunregeling:
Fonds Groenvoederdrogerijen

4.

Juridische basis:
Verordening Fonds Vvr groenvoederdrogerijen 1984 (PBO-blad 1984, nr
Vvr 6; laatste wijziging in PBO-blad 1987, nr 19, Vvr 4)
Verordening Vvr heffingen diervoeders 1990

5.

22,

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/15-00/012/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Dagelijks bestuur van produktschap

8.

Doel van de steunregeling:
Bijdragen in financiering van praktijkgericht onderzoek en werkzaamheden
gericht op bevorderen van energiebesparing bedrijfsmatig drogen van
groenvoeders

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
Projectgewijze subsidieverlening
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
n. v. t.

NL/KU/IÏ-OO/OIZ.

13. Samenloop steunvormen/Cumulatie:
n.v.t.
14. Looptijd:
De maatregel is voor onbepaalde tijd doch de bijdragen worden jaarlijks
vastgesteld.
a. kosten:

Begroot

Werkelijk

1988
1989
1990
1991
1992

ƒ
ƒ
S
S
ƒ

ƒ 110.000,ƒ 110.000,S 208.000,-

110.000,—
110.000,—
208.000,—
165.OOO,—
110.000,—

b. Wijze van financiering:
Heffing van ƒ 0,06 per 100 kg kunstmatig gedroogde groenvoeders bij
bereiding
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
ja
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
Groenvoederdrogerijsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93. derde lid EEG-Verdrag:

19. Overige informatie:

joo

16-00

Onderzoek

NL/XXX/16-00/004/A

a

LNV

NL/XXX/16-00/004/B
NL/XXX/16-00/OOA/C

a
a

LNV
LNV

NL/XXX/16-00/004/D

a

LNV

NL/XXX/16- 00/006/00 a

O&S

NL/XXX/16-00/007/00
NL/XXX/16-00/008/00

a
a

o&s

NL/XXX/16-00/009/00

a

LNV

NL/XXX/16- 00/010/00 a

LNV

LNV

Proefstations - plantaardige
produktie
Proefstations - dierlijke produktie
Regionale Onderzoekscentra plantaardige sector
Regionale Onderzoekscentra dierlijke sector
Stimuleringsregeling vernieuwingen
akkerbouw
Bij drageregeling innovatieproj ecten
stimuleringsregeling milieuvriendelijke agrificatie
Herstructurering Akkerbouw I - stimulering advies- en afzetorganisaties
Herstructurering Akkerbouw II - sti
mulering onderzoek en ontwikkeling
nieuwe toepassingen

NL/XXX/16-00/004/A

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrage in het praktijkonderzoek verricht door proefstations A - plantaardige produktie

4.

Juridische basis:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/16-00/004/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Algemeen belang

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bevordering onderzoek op het gebied van de akker- en tuinbouw

10. Wijze van steunverlening:
Jaarlijkse subsidie
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Exploitatiekosten, van personele en materiële aard, welke op
50/50 basis worden gefinancierd door de overheid en het
georganiseerde bedrijfsleven.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien blijkt dat het proefstation niet de gestelde bepalingen
heeft nageleefd of dat het onvoldoende heeft gehandeld
overeenkomstig de begroting en het werkplan, kan de bijdrage
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken en kan het
proefstation worden verplicht reeds uitgekeerde bedragen te
restitueren.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Door het bedrijfsleven wordt eveneens 50% van de
exploitatiekosten gefinancierd. Incidenteel wordt voor
aanvullend onderzoek een bijdrage tot 100% verleend.
14. Looptijd:
De duur is niet beperkt

errdb544

NL/XXX/16-00/004/A

15. Kosten:

JAAR

PLANTAARDIGE
SECTOR

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

21.760.000,-17.416.000,-20.371.000,-19.662.000,-25.868.000,-24.552.000,-26.973.000,-21.131.000,-25.761.000,--

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
De gehele land- en tuinbouw.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 0 tot 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
Geen

errdb544

NL/XXX/16-00/004/B

Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Titel van de steunregeling:
Bijdrage in het praktijkonderzoek verricht door proefstations - B dierlijke produktie
Juridische basis:
begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/16-00/004/00
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Doel van de steunregeling:
Algemeen belang
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bevordering onderzoek op het gebied van de dierlijke produktie
Wijze van steunverlening:
Jaarlijkse subsidie.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:d
Exploitatiekosten, van personele en materiële aard, welke op 50/50
basis worden gefinancierd de overheid en het georganiseerde
bedrij fsleven.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien blijkt dat het proefstation niet de gestelde bepalingen heeft
nageleefd of dat het onvoldoende heeft gehandeld overeenkomstig de
begroting en het werkplan, kan de bijdrage geheel of gedeeltelijk
worden ingetrokken en kan het proefstation worden verplicht reeds
uitgekeerde bedragen te restitueren.
Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Door het bedrijfsleven wordt eveneens 50% van de explotatiekosten
gefinancierd. Incidenteel vindt 100% financiering van aanvullend
onderzoek plaats.
Looptijd:
De duur is niet beperkt

NL/XXX/16-00/004/B

15. Kosten:
JAAR

DIERLIJKE
SECTOR

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

4.085.000,
4.160.000,
4.210.000,
4.013.000,
4.898.000,
3.860.000,
4.245.000,
4.402.000,
3.997.000,

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
De gehele veehouderijsector
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 0 tot 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie
Geen

ERrdb545

NL/XXX/16-00/004/C

1. Lidstaat.'
Nederland
2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Subsidieregeling Regionale Onderzoekcentra - C - plantaardige sector

4.

Juridische basis:
Subsidievoorwaarden Regionale Onderzoekcentra.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Niet van toepassing.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/16-00/004/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Algemeen belang

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bevordering onderzoek plantaardige sector

10. Wijze van steunverlening:
Jaarlijks terugkerende subsidie van 50% in de exploitatiekosten
Incidentele bijdrage van 100%
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Exploitatiekosten van personele en materiële aard, gebouwen, grond en
aanschaffingen. Voor gebouwen en grond en kostbare investeringen geldt
dat deze vrijwel altijd met additionele gelden worden gefinancierd.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien blijkt dat het onderzoekcentrum niet alle bij of krachtens de
regeling gestelde bepalingen heeft nageleefd of dat het
onderzoekscentrum onvoldoende heeft gehandeld overeenkomstig de
begroting en het werkplan, kan de bijdrage worden teruggevorderd.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Vanuit het bedrijfsleven wordt eveneens een subsidie van 50% verstrekt
ter dekking van de exploitatiekosten van de onderzoekcentra.
Incidenteel wordt aanvullend onderzoek op 100% basis gefinancierd door
het bedrijfsleven danwei de overheid.
14. Looptijd:
De duur van de regeling is niet bepaald.

ERrdb542

NL/XXX/16-00/004/C

15. Kosten:
JAAR

PLANTAARDIGE
SECTOR

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

9.103.000,-7.829.000,-15.024.000,-9.153.000,-14.319.000,-10.967.000,-27.350.000,-14.012.000,-17.996.000,--

1992 (BEGROOT)

10.775.000,--

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
De gehele land- en tuinbouw.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
Geen

ERrdb542

NL/XXX/16-00/004/D

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Subsidieregeling Regionale Onderzoekcentra - D - dierlijke sector

4.

Juridische basis:
Subsidievoorwaarden Regionale Onderzoekcentra.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Niet van toepassing.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/16-00/004/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Algemeen belang

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
bevordering praktijkonderzoek dierlijke sector

10. Wijze van steunverlening:
Jaarlijks terugkerende bijdrage van 50% in de explotatiekosten.
Incidentele bijdrage van 100%
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Exploitatiekosten van personele en materiële aard, gebouwen, grond en
materiaal. Voor gebouwen en grond en kostbare investeringen geldt dat
deze vrijwel altijd met additionele gelden worden gefinancierd.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien blijkt dat het onderzoekcentrum niet alle bij of krachtens de
regeling gestelde bepalingen heeft nageleefd of dat het onderzoekscentrum onvoldoende heeft gehandeld overeenkomstig de begroting en het
werkplan kan terugvordering plaatsvinden.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Vanuit het bedrijfsleven wordt eveneens 50% van het bedrijfsverlies
verstrekt ter dekking*van de exploitatiekosten van de onderzoekcentra.
Het kan voorkomen dat in het verlengde van regulier onderzoek wat reeds
op 50/50 basis wordt gefinancierd aanvullend onderzoek op 100% basis
wordt gefinancierd.
14. Looptijd:
De duur van de regeling is niet bepaald.

ERrdb543

NL/XXX/16-00/004/D

15. Kosten:
JAAR

DIERLIJKE
SECTOR

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

5.083.000,-4.876.000,-14.707.000,-3.862.000,-12.652.000,-6.207.000,-12.826.000,-9.491.000,-13.601.000,--

1992 (BEGROOT)

5.595.000,--

Wijze van financiering van de steun:
begroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Gehele veehouderijsector.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
Geen

ERrdb543

NL/XXX/16-00/006/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

3.

Titel van de steunregeling:
Stimuleringsregeling voor Vernieuwingen in de Akkerbouwsector.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Landbouw.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/16- 00/006/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

8.

Doel van de steunregeling:
Bevorderen van de experimentele teelt van nieuwe akkerbouwgewassen, evenals het introduceren van nieuwe verwerkingstechnieken of
afzetsystemen in de akkerbouw.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Eenmalige bijdrage in de subsidiabele investeringskosten van een
experimenteel project dat onder meer gericht op het introduceren
van nieuwe gewassen, nieuwe verwerkingstechnieken of afzetsystemen in de akkerbouw. Het aan de begunstigde te verlenen
steunpercentage bedraagt 35% van de subsidiabele investeringskosten van een project.

10.

Wijze van steunverlening:
Eenmalige uitkering.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Projectkosten met uitzondering van eigen arbeidskosten.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Het recht op een bijdrage vervalt indien de aanvrager de verplichtingen niet nakomt. Reeds uitbetaalde bedragen moeten worden
terugbetaald, vermeerderd met de wettelijke rente over de periode
vanaf de aanvang van de niet nakoming tot aan het tijdstip van de
terugvordering.

errdb554

NL/XXX/16- 00/006/00

13.

Samenloop steunvormen /Cumulatie:
Geen bijdrage wordt verleend indien voor het project op grond van
andere bijdrageregelingen of fondsen van de rijksoverheid al een
bijdrage is verleend. Voorts geldt dat ten hoogste twee aanvragen
voor een bepaald project worden goedgekeurd.

14.

Looptijd: Periode van 1 november 1988 tot en met 31 december
1992.

15.

Kosten:

begroting
1990
1991
1992

uitgaven
f 42.227,--

f 2.000.000,f 700.000,-

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
akkerbouw

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19.

Overige informatie

errdb554

NL/XXX/16-00/007/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

3.

Titel van de steunregeling:
Bij drageregeling innovatieproj ecten.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit nr. 431 van de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/16-00/007/00
Laatste wijziging goedgekeurd op 08-08-1991 (SG(91)D/15631).

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

8.

Doel van de steunregeling:
Stimuleren van vernieuwingen in het agrarische produktieproces.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelsdoelstellingen van de steun:
Eenmalige bijdrage in de voorbereidings- en investeringskosten
van een experimenteel, voor de land- en tuinbouw innovatief,
project dat gericht is op de bedrijfsontwikkeling, op
knelpunten in een tak of op de sectorontwikkeling in het algemeen. Het aan de begunstigde te verlenen steunpercentage bedraagt 20% van de subsidiabele investeringskosten van een project. Indien de omvang van de met het project gemoeide risico's
dit rechtvaardigt, kan worden besloten een bijdrage van 35% van
de subsidiabele investeringskosten te verstrekken. Per project
bedraagt de bijdrage maximaal f 1.500.000,--. Aan de subsidiabele kosten is, in tegenstelling tot de oorspronkelijke fiche,
geen ondergrens gesteld.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige uitkering. De regeling kan door de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw worden gesloten.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Materiaalkosten en voorbereidingskosten met uitzondering van
eigen arbeid.
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12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien de aanvrager de bij of krachtens de regeling gestelde
voorwaarden niet nakomt vervalt recht op een bijdrage en dienen
reeds uitgekeerde bedragen te worden terugbetaald, vermeerderd
met de wettelijke rente over de periode vanaf aanvang van de
niet-nakoming tot aan het tijdstip van terugvordering.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Indien van overheidswege en/of vanwege de Europese Gemeenschap
een bijdrage wordt of is verleend wordt de bijdrage op grond
van deze regeling zodanig vastgesteld dat het totaal van de
bijdragen in geen geval meer dan 35% bedraagt.
14. Looptijd:
Onbepaald.
15. Kosten:

begroting

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

f
f

uitgaven
f 1.089.943,
f 2.284.842,
f 2.293.698,
f 1.328.914,
f 2.996.132,
f
789.968,
f
876.729,
f 2.240.617,

12.100.000,6.800.000,-

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
niet van toepassing

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
50 tot 100

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19.

Overige informatie
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1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Stimuleringsregeling Milieuvriendelijke Agrificatie

4.

Juridische basis:
Stimuleringsregeling Milieuvriendelijke Agrificatie (Stcrt 1989, 248)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/16-00/008/00, goedgekeurd d.d. 30-10-90, SG(90)28693

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Het stimuleren van bedrijfsgerichte projecten welke ten doel hebben het
noodzakelijk inzicht te verschaffen in de technische en economische
haalbaarheid van de toepassing van agrarische grondstoffen voor niet
traditionele doeleinden dan wel de technische en wetenschappelijke
kennis over de mogelijkheden tot deze toepassing te vergroten.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Projecten worden afgewezen indien niet voldaan wordt aan te stellen
kwalitatieve vereisten. Projecten worden daarnaast beoordeeld op de
mate van positieve milieu-effecten, de mate van nieuwheid en de mate en
terrein waarbinnen een project zal slagen.

10. Wijze van steunverlening:
Een bijdrage van maximaal 37,5% in de kosten van een project met een
max. van f 250.000,= voor een haalbaarheidsproject en f 1.000.000,-voor een onderzoeksproject.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Het recht op bijdrage vervalt respectievelijk de bijdrage dient
(vermeerderd met de wettelijke rente) te worden terugbetaald indien de
begunstigde zijn verplichtingen niet nakomt.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Cumulatie met andere subsidieregelingen is mogelijk tot een maximum van
50% van de projectkosten. Dit geldt niet voor de stimuleringsregeling
ontwikkeling en stimulering van milieu- technologie (Stcrt. 1988, 252)
en de regeling technische ontwikkelingskredieten 1987 (Stcrt. 1986,
241); met deze regelingen is géén cumulatie mogelijk.
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14. Looptijd:
Aantal jaren: regeling is voorzien tot en met 1992.
15. Kosten:
Begrote kosten
1990
1991
1992

f 5.000.000
f 5.000.000
f 5.000.000

Aangegane verplichtingen
f 4.571.966
f 4.624.650

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
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1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Herstructurering Akkerbouw - I - Stimulering
organisaties

advies-

en afzet-

4.

Juridische basis:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Gemeld op 13-05-91 (nr 38929)
Goedgekeurd op 20-09-91 (SG (91) D/17325)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Centrale overheid

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering van de oprichting van particuliere advies- en begeleidingsorganisaties die de akkerbouwers goede (markt)informatie en
begeleiding kunnen verstrekken op basis waarvan akkerbouwers hun
bedrijfstructuur kunnen aanpassen aan de gewijzigde marktsituatie

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De centra of organisaties die voor een bijdrage in aanmerking
komen dienen aan de navolgende voorwaarden te voldoen:
in staat zijn tot het verstrekken van adviezen aan akkerbouwers
over afzet en verwerking van voor akkkerbouwers nieuwe produkten;
en/of
- in staat te zijn tot het verzorgen van de teeltbegeleiding ten
behoeve van de afzet van de hierboven genoemde produkten;
financiële onafhankelijkheid van de overheid na verloop van 4
jaar na de oprichting;
- gericht op de akkerbouwsector in de betrokken regio.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige startsubsidie van maximaal HFL 600.000,= per project
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
- eenmalige subsidie van maximaal 50% in de projectkosten van een
haalbaarheidsonderzoek (deze kosten bestaan uit de honoraria van
adviseurs);
- eenmalige subsidie in het initiële exploitatietekort van de organisatie van in totaal maximaal 50% die in de vorm van een jaarlijks afnemende bijdrage gedurende 4 jaar kan worden verstrekt,
(onder exploitatietekort wordt verstaan: de totale uitgaven
kosten huisvesting, gebruikte materiaal enz - minus de inkomsten);
- eenmalige subsidie van maximaal 25% van de investeringskosten
ERrdb5a
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die met de start van de organisatie zijn gemoeid (onder investeringskosten worden verstaan: de kosten van bebouwen, machines ed.)
Binnen deze maatregel kan cumulatie van de bovengenoemde bijdragen
plaatsvinden tot een maximum van 50% van de totale kosten die met
het project zijn gemoeid.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Voor goedkeuring van het project vindt toetsing plaats op de economische haalbaarheid. Na voltooiing van het project dient de begunstigde rekening en verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen gelden door middel van een accountantsverklaring. Indien bij kt dat de gelden niet conform de voorwaarden
zijn besteed vindt terugvordering plaats.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie met een andere steunregeling:
Naar verwachting vindt geen samenloop met andere vormen van steun
dan wel cumulatie met een andere steunregeling plaats. In voorkomend geval wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij bij de vaststelling van de hoogte van het steunpercentage
rekening gehouden met een bijdrage uit anderen hoofde.
14. Looptijd:
1990-1994
15. Kosten:
1991
1992

0
1.500.000,- (geraamd bedrag)

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
niet van toepassing
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 10 tot 50
18. Verantwoording op grond van artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:
De Nederlandse overheid acht herstrukturering van de akkerbouwsector noodzakelijk. Deze herstrukturering dient door de akkerbouwers
zelf te worden gerealiseerd. De sector dient daartoe te beschikken
over informatie en begeleiding die op de specifieke situatie is
toegesneden. Aangezien er geen particuliere organisaties bestaan
die kunnen zorgdragen voor een dergelijke advisering cq teeltbegeleiding acht de Nederlandse overheid stimulering van oprichting
daarvan wenselijk en nuttig. De maatregel wordt verenigbaar geacht
met de gemeenschappelijke markt omdat er geen concurrentievervalsing plaatsvindt als gevolg van begunstiging van bepaalde
ondernemingen of produkten, noch sprake is van beïnvloeding van
het tussenstaatse handelsverkeer. De bijdrage wordt niet verleend aan de akkerbouwers doch aan de betrokken advies- en afzetorganisaties. De organisaties dienen op commerciële basis te werken. De akkerbouwers betalen voor de verstrekte adviezen.
19. Overige informatie
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1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Herstructurering Akkerbouw - II - Stimulering onderzoek en ontwikkeling nieuwe toepassingen

4.

Juridische basis:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
Gemeld op 13-05-91 (nr. 38929)
Goedgekeurd op 20-09-91 (SG (91) D 17325)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Centrale overheid

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering van onderzoek naar
de benutting van agrarische grondstoffen voor toepassingen van
akkerbouwgewassen die nog niet op praktijkschaal worden toegepast;
- nieuwe afzetmogelijkheden van akkerbouwgewassen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De
bijdrage
wordt
slechts
verstrekt
aan natuurlijke of
rechtspersonen of samenwerkingsverbanden daarvan. De projecten
dienen voor de akkerbouwsector in de desbetreffende regio van
belang te zijn

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige startsubsidie van maximaal HFL

1000.000,=

per project

11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
- eenmalige subsidie van 35% in de kosten van onderzoek (honoraria
van adviseurs, kosten van laboratoria en onderzoekinstellingen
zoals bijvoorbeeld TNO); indien het industrieel basisonderzoek
betreft kan een bijdrage worden verstrekt van maximaal 50%.
eenmalige subsidie van 20% in de kosten van een perspectiefbiedend proefproject. Indien de met het project gemoeide risico's
dit rechtvaardigen kan worden besloten de bijdrage voor een proefproject te stellen op maximaal 35% van de projectkosten. (De kosten betreffen: de loonkosten van de direct bij de uitvoering van
het proefproject betrokken personen, kosten verbruikte materialen,
kosten voor het het project aangeschafte machines enz).
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Voor goedkeuring van het project vindt toetsing plaats op de ecomomische haalbaarheid. Na voltooiing van het project dient de beERrdb6a
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gunstigde rekening en verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen gelden door middel van een accountantsverklaring. Indien blijkt dat de gelden niet conform de voorwaarden
zijn besteed vindt terugvordering plaats.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie met een andere steunregeling:
Cumulatie tot 50% mogelijk met de regeling milieuvriendelijke
agrificatie (zie fiche nr. NL/XXX/16-00/008/00) Naar verwachting
vindt geen samenloop met andere steunvormen dan wel cumulatie met
een andere steunregeling plaats. In voorkomend geval wordt door
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij de vaststelling van de hoogte van het steunpercentage rekening gehouden
met een bijdrage uit anderen hoofde.
14. Looptijd:
1990-1994
15. Kosten:
1991
1992

74.000,900.000,- (geraamd bedrag)

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Niet van toepassing
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De Nederlandse overheid acht het wenselijk en nuttig dat onderzoek
wordt gestimuleerd naar nieuwe, niet-traditionele afzetmogelijkheden voor akkerbouwprodukten. De maatregel wordt verenigbaar geacht met de gemeenschappelijke markt omdat sprake is van het verlenen van een bijdrage ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling
conform de richtlijnen van de Commissie zoals vervat in haar mededeling nr 86/C 83/02.
19. Overige informatie
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17-00

Voorlichting en opleiding

NL/XXX/17-00/001/00
NL/XXX/17-00/002/00
NL/XXX/17-00/003/00

a
a
c

LNV
LNV
Lbs

sociaal-economische voorlichting
informatica-stimuleringsregeling
bijscholing en algemene vorming van
werknemers in de landbouw

NL/XXX/17-00/001/00

1.

Lidstaat
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling sociaal-economische voorlichting 1988

4.

Juridische basis:
Bijdrageregeling sociaal-economische voorlichting 1988 (Stcrt 1989, nr 20)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
Niet van toepassing

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Het stimuleren van sociaal-economische voorlichting voor de in de landbouw
werkzame personen en hun gezinnen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Door de Minister erkende organisaties komen in aanmerking voor deze
bijdrage als haar sociaal-economische voorlichting voorziet in:
a. het geven van algemene voorlichting over de mogelijkheden om hun
sociaal- economische positie te verbeteren;
b. het bestuderen en het onderzoeken van individuele gevallen met het oog
op aanpassingen aan nieuwe omstandigheden;
c. het in contact brengen van de in de landbouw werkzame personen, die
belang stellen in nieuwe oriëntering voor hun bedrijven, met bevoegde
informatiediensten;
d. het geven van voorlichting en advies ten aanzien van:
* vraagstukken met betrekking tot voortzetting van landbouwwerkzaamheden;
* vraagstukken met betrekking tot bedrijfsbeëindiging;
* vraagstukken met betrekking tot de keuze van een beroep buiten de
landbouw;
e. het geven van voorlichting over de mogelijkheden tot voortgezette
opleiding en over de toekomstmogelijkheden van hun kinderen binnen en
buiten de landbouw;
f. het verwijzen van de in de landbouw werkzame personen, naar gelang de
beoogde of genomen beslissingen, naar de bevoegde gespecialiseerde
diensten.

10. Wijze van steunverlening:
Jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten die een organisatie ter zake
van de sociaal-economische voorlichting maakt.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
De bijdrage wordt bepaald door vaststelling van een normbedrag per
ERrdb511
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formatieplaats (salaris, pensioenbijdrage, om- en bijscholing en
apparaatskosten). Over dit normbedrag wordt 50% subsidie verleend. De
bijdrage wordt slechts verleend voor het aantal daadwerkelijk bezette
aantal formatieplaatsen van een organisatie. Vaststelling van de bijdrage
is tevens afhankelijk van een door de Minister goed te keuren werkplan.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Voor goedkeuring van de bijdrage vindt jaarlijks toetsing van werkplan en
de hierop gebaseerde begroting op de gestelde voorwaarden plaats. Na
afloop van een jaar dient de begunstigde organisatie een rapport te
overleggen waarin zij verantwoording aflegt van de aanwending van de
ontvangen bijdrage, zowel op financieel gebied als ten aanzien van de
realisatie van het werkplan. Indien blijkt dat de gelden niet conform de
voorwaarden zijn besteed vindt terugvordering plaats.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Voor zover bekend vindt geen samenloop met andere vormen van steun dan wel
cumulatie met een andere steunregeling plaats.
14

Looptijd:
De duur van de regeling is niet beperkt.

15. Kosten:
Wijze van financiering van de steun:
(bedragen x f 1.000,--)
JAAR
BEDRAG
1983
16.827
1984
14.175
1985
13.428
1986
13.678
1987
17.085
1988
12.900
1989
11.987
1990
12.213
1991
12.654
1992
12.682
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
n.v.t.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
5 (KBTB, KNLC, NCBTB, Voedingsbond FNV, Industrie- en Voedingsbond CNV)
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag:
n.v.t.
19. Overige informatie:
n.v.t.
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Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.
Titel van de steunregeling:
Informaticastimuleringsregeling.
Juridische basis:
Bestuursbesluit van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Landbouw.
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.
Doel van de steunregeling:
Het gericht stimuleren van de ontwikkeling en introductie van
bedrij fsmanagementsys temen.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Een bijdrage kan worden verleend voor de organisatiekosten van de
takorganisaties, het opstellen van informatiemodellen of demonstratieprojecten.
Wijze van steunverlening:
Jaarlijkse bijdrage in de organisatiekosten en een eenmalige bijdrage voor projecten of voor het opzetten van informatiemodellen.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Bijdrage wordt verleend ten behoeve van personeelskosten en de kosten van materialen.
Terugbetalingsverplichting/sancties:

Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Indien uit andere hoofde eveneens een bijdrage wordt verkregen wordt
de onderhavige bijdrage dienovereenkomstig verlaagd.

Looptijd:
Aantal jaren 1984-1991
Verlenging bestaande maatregel?

NL/XXX/17-00/002/00

15. Kosten:
jaar

uitgaven

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

f
f
f
f
f
f

begroting

1.218.000, -1.095.600,-3.336.314,-2.022.492, -5.304.753,-8.744.861,f 6.000.000,

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Takorganisaties (overkoepelende organen van de diverse sectoren) .
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Minder dan 10.
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie
de regeling is per 1-1-1992 beëindigd.
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1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Landbouwschap

3.

Titel van de steunregeling:
Bijscholing en algemene vorming van werknemers in de landbouw

4.

Juridische basis:
Verordening Stivos en Stosas, Vb.Bo 1990, af1. 1

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Landbouwschap

8.

Doel van de steunregeling:
Financiering van activiteiten op het gebied van voorlichting,
vorming en (bij)scholing van werknemers in de landbouw teneinde
de vakbekwaamheid te bevorderen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bijdrage aan de Stichting ter Ondersteuning van Activiteiten op
het gebied van de Voorlichting, de Vorming en de Scholing van
Werknemers in Agrarische Sectoren (STIVOS) en de Stichting
Ontwikkeling en Scholing van Werknemers in Agrarische Sectoren
(STOSAS).

10. Wijze van steunverlening:
Financiering van de apparaatskosten van de onder 9 genoemde
stichtingen
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
niet van toepassing
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
niet van toepassing
14. Looptijd:
1. Aantal jaren onbepaald
2. Verlenging bestaande maatregel? -

ERrdb572
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15. Kosten:
1990
1991
1992

9.553.000,8.689.000,16.290.000,-

Wijze van financiering van de steun:
De maatregel wordt gefinancierd door middel van een heffing ten
bedrage van 0,25% van het loon van de bij de 1andbouwonderneming in dienst zijnde werknemers.
Worden de heffingen gelegd op geïmporteerde produkten?
nee
Komt de maatregel ten goede aan geïmporteerde produkten?
nee
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
niet van toepassing
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10 (zie 9)
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De maatregel dient het algemene belang van de landbouwsector.
19. Overige informatie

ERrdb572

19-00

Samenwerkingsverbanden

NL/XXX/19-00/003/00

a

O&S

bedrij fsverzorging en dagcursussen

NL/XXX/19-00/003/00

Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkeling- en Saneringsfonds voor de landbouw
Titel van de steunregeling:
Besluit bedrijfsverzorging(BB 308) en Bijdrageregeling voor
deelneming aan dagcursussen(BB 396)
Juridische basis:
Bestuursbesluit 308 en 396 van de Stichting Ontwikkelingsen Saneringsfonds voor de Landbouw
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Wijzing van bestaande regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/19-00/003/00
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkeling- en Saneringsfonds voor de landbouw
Doel van de steunregeling:
Bevordering van de ontwikkeling van de bedrij fsverzorging
door toepassing van tariefreducties bij ziekte,
zwangerschap, ongeval en deelneming aan dagcursussen.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bedrij fsverzorging verricht naast bedrij fshulp bij ziekte
ook een groot scala van andere werkzaamheden op bedrijven.
De diensten voor de bedrij fsverzorging dragen hierdoor bij
aan een goede arbeidsvoorziening in de landbouw.
Wijze van steunverlening:
Een bijdrage wordt verleend bij vervanging voor ziekte, ongeval, zwangerschap of deelneming aan dagcursussen.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Er wordt een bijdrage uitgekeerd ten behoeve van
tariefreductie bij vervangende hulp.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien ter verkrijging van een bijdrage opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt danwei indien de begunstigde een of
meer van zijn verplichtingen niet nakomt vervalt het recht
op een bijdrage en moet de bijdrage voor zover zij is
uitgekeerd, worden terugbetaald.
Samenloop steunvormen / Cumulatie:

61

NL/XXX/19-00/003/00

14.

Looptijd:
Met ingang van 1-1-92 kunnen geen aanvragen meer worden
ingediend.

15.

Kosten:
uitgaven
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

f
f
f
f
f
f
f
f
f

begroting

7.746.992,
8.369.969,
7.869.633,
6.139.839,
6.318.163,
4.536.651,
5.891.802,
5.761.103,
5.244.310,f 5.000.000,-

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
Er zijn 5 bedrij fsverzorgingsdiensten (deze diensten hebben
circa 50.000 leden).

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19.

Overige informatie

errdb561

20-00

Sanitaire- of kwaliteitscontrole

NL/XXX/20-00/001/00

a

LNV

Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten
agrarische produkten en
produktieprocessen

NL/XXX/20-00/001/00

L.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische produkten en
produktieprocessen

4.

Juridische basis:
Bijdrageregeling kwaliteitsprojecten agrarische produkten en
produktieprocessen (Stcrt 1992, 61)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Wijziging bestaande steunmaatregel

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
Bestaande maatregel opgenomen op fiche NL/XXX/20-00/001/00
Wijziging gemeld op 01-10-91 (nr 44940)
Wijziging goedgekeurd op 19-02-92 (SG (92) D/2443)

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Het stimuleren van projecten welke ten doel hebben de
kwaliteit van bepaalde agrarische produkten of produktieprocessen te bevorderen dan wel te garanderen. Met name dient
hier gedacht te worden aan landbouwprodukten waarvoor een
verplichte keuring geldt in het kader van nationale en/of
communautaire voorschriften.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Projecten moeten nieuw en experimenteel van aard zijn en van
een zodanige importantie dat de effecten daarvan niet
beperkt blijven tot één enkele onderneming. De resutaten van
het project dienen openbaar te worden gemaakt. Voor een bijdrage komen slechts in aanmerking keuringsinstellingen, produktschappen en organisaties die ten doel hebben het collectieve belang van de ondernemingen in een bepaalde sector te
behartigen. Individuele ondernemingen komen derhalve niet
voor een bijdrage in aanmerking.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdrage van maximaal 50% in de kosten van een
project
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
niet van toepassing

ERrdbll7

NL/XXX/20-00/001/00

12. Terugbetalingsverplichting / sancties:
Bij niet-naleving van enige voorwaarde gesteld aan het verlenen van de bijdrage dient de bijdrage gedeeltelijk dan wel
geheel te worden terugbetaald, vermeerderd met de wettelijke
rente.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
Indien terzake van het project waarop de aanvraag betrekking
heeft door de EG of uit anderen hoofde dan deze regeling
door het rijk, een provincie of een gemeente een bijdrage is
dan wel wordt verleend, wordt de bijdrage zodanig vastgesteld dat het totaal van de verleende bijdragen in geen geval meer bedraagt dan 50% van de voor een bijdrage in aanmerking komende projectkosten.
14. Looptijd:
De duur van de regeling is niet beperkt; per project kan
echter gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende jaren
een bijdrage worden verleend.
15, Kosten:
jaar
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

bef;rot

reële uitgaven

56
49
45
45
42
33
21
11

54.300
44.100
45.909
42.199
40.952

684
096
000
000
707
800
800
025

* bedragen x f1. 1000
** in de bedragen zijn tevens de structurele bijdragen voor
de keuringsdiensten opgenomen die met ingang van 1992 geleidelijk worden verminderd en in 1994 worden beëindigd.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun:
niet van toepassing
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 30 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid, EEG-Verdrag:
niet van toepassing
19. Overige informatie:
Deze regeling vervangt de huidige structurele bijdrage van
50% in de uitgaven van keuringsdiensten die belast zijn met
de uitvoering van verplichte keuringen op het gebied van de
gezondheid en kwaliteit van landbouwprodukten.

ERrdbll7

21-00

Investeringssteun

NL/XXX/21-00/004/00

a

O&S

Bijdrageregeling voor investeringen
in loonwerkbedrijven

NL/XXX/21-00/004/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

3.

Titel van de steunregeling:
Bijdrageregeling voor investeringen in loonwerkbedrijven.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit nr. 418 van de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw (Stcrt. 1990, 35).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/21-00/004/00
Goedgekeurd: SG (90)D/1865.

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

8.

Doel van de steunregeling:
Oplossing van de milieuproblematiek.
Stimuleren van de vermindering van ammoniak- en
stankemissie, de beperking van het mineralengebruik, de
kwaliteitsverbetering van mest, de beperking van emissie
naar het oppervlaktewater, de beperking van verspreiding van
ziektekiemen in het milieu en de beperking van het gebruik
van chemische middelen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Bijdrage in de vorm van een kapitaalsubsidie in de
subsidiabele investeringskosten aan de eerste gebruiker van
deze investeringen, voor gebruik door het eigen
loonwerkbedrijf. De investeringen moeten zijn gericht op de
bescherming en verbetering van het milieu en betrekking
hebben op duurzame slijtende produktiemiddelen. Het aan de
begunstigde te verlenen steunpercentage bedraagt 25% van de
subsidiabele investeringskosten voor onroerend goed resp.
20% van die voor roerend goed.

10.

Wijze van steunverlening:
In een periode van zes jaar wordt over ten hoogste 120.000
ECU van de investeringskosten een bijdrage verleend. Voor
onroerende goederen is de bijdrage 25% en voor roerende
goederen 20%.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Materiaalkosten.

errdb558
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12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien de aanvrager de bij of krachtens de regeling gestelde
voorwaarden niet nakomt vervalt recht op een bijdrage en
dienen reeds uitgekeerde bedragen te worden terugbetaald,
vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf
aanvang van de niet-nakoming tot aan het tijdstip van
terugvordering.

13.

Samenloop steunvormen /Cumulatie:
Het bedrijf mag niet eerder een bijdrage hebben verkregen op
grond van het Besluit structuurverbetering landbouwbedrijven
of de Complementaire regeling voor investeringen in landbouwbedrijven.

14.

Looptijd:
Onbepaald.

15.

Kosten:
begroting
1990
1991
1992

uitgaven
f 1.490.817,-

f 6.000.000,f 6.000.000,-

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
Loonwerkbedrijven die in opdracht van derden op het landbouwbedrijf van die derden bepaalde agrarische werkzaamheden
verrichten met gebruikmaking van niet aan die derden
toebehorende werktuigen, machines en andere hulpmiddelen.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
101 tot 500

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19.

Overige informatie

errdb558

22-00

Grondverbetering. Landinrichting. Ruilverkaveling en
Bedrij fsvergroting

NL/XXX/22-00/001/00
NL/XXX/22-00/00l/A

a
a

LNV
LNV

NL/XXX/22-00/001/B
NL/XXX/22-00/002/00

a
a

LNV
LNV

NL/XXX/22-00/003/00
NL/XXX/22-00/005/00

a
a

LNV
div

Landinrichtingswerken
Herinrichting Oost-Groningen en de
Gronings-Drentse Veenkoloniën
Reconstructie Midden-Delfland
Waterbeheersing en ontsluiting in
A2-verband
Particuliere werken
Integraal Structuurplan Noorden des
Lands

NL/XXX/22-00/001/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Landinrichtingswerken

4.

Juridische basis:
Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299)
(zie ook 19)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
zie NL/XXX/02-00/013/00, NL/XXX/22-00/001/00,
NL/XXX/22-00/002/00, NL/XXX/22-00/003/00, NL/XXX/22-00/004/00,
NL/XXX/22-00/005/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
De verbetering van de inrichting van het landelijk gebied overeenkomstig de functies van dat gebied, zoals deze in het kader
van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven.
9. Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
In het rijksbeleid wordt grote betekenis gehecht aan het
instrument van landinrichting voor zowel agrarische als
niet-agrarische functies van het landelijk gebied.
Landinrichting vindt plaats op basis van projecten met een begrensde omvang, waarbinnen de inrichtingsproblematiek wordt
aangepakt door middel van verschillende maatregelen en voorzieningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om herschikken en
inrichten van gronden (herverkaveling), om wijzigingen van de
infrastructuur (ontsluiting en waterbeheersing) en om
landschapsbouw.

10. Wijze van steunverlening:
- subsidie in investeringen;
- voorfinanciering van investeringen.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Voorbereiding:
de kosten van voorbereiding van landinrichtingsprojecten
komen volledig ten laste van de rijksoverheid.
Uitvoering:
- subsidies ten behoeve van:
. ontsluitings- en waterbeheersingswerken;
. werken t.b.v. landschapsbouw en openluchtrecreatie;
ERrdb569/a
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. particuliere kavelinrichtingswe'rken;
. bedrij fsverplaatsing;
. algemene projectkosten;
- voorfinanciering in bovengenoemde werken, welke wordt
terugontvangen op declaratie, tijdens de uitvoering, of via
landinrichtingsrente, na afloop van projecten.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Onder de voorwaarden in de rijksbijdragetoezegging is de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke terugvordering van de
rijksbijdrage in recreatie-objecten opgenomen, indien niet
gedurende tenminste twintig jaar de recreatiebestemming is
verzekerd en voor een goed onderhoud wordt zorggedragen.
In de particuliere kavelinrichtingswerken en in bedrijfsverplaatsing is onder de voorwaarden een clausule opgenomen, op
grond waarvan de subsidie vervalt indien aan de gestelde
voorwaarden niet wordt voldaan.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:
14. Looptijd:
Aantal jaren: onbepaalde tijd.
Kosten
1983
1984
1985
1986
1987

(x f 1 min):
285
269
273
312
276

1988
1989
1990
1991
1992

253
271
257
271
265 (begroot)

N.B. de kosten zijn inclusief die van fiche nr
NL/XXX/02-00/001/00 (Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden)
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
100 t/m 500
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
De uitvoering van projecten geschiedt na stemming door belanghebbenden (ruilverkavelingen) of vaststelling door Gedeputeerde
Staten (herinrichtingen, aanpassingsinrichtingen) op grond van
een plan, waarin de te nemen maatregelen en financiële aspecten
zijn opgenomen.

ERrdb569/a

NL/XXX/22-00/001/A

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën

4.

Juridische basis:
Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën (Stb.1977, 694).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/22- 00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
De bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat en de
economische en maatschappelijke ontwikkeling van Oost-Groningen
en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Voor het herinrichtingsgebied (in totaal 130.000 ha) is in 1983
een herinrichtingsprogramma vastgesteld. In dit programma zijn
de uitgangspunten voor de herinrichting nader uitgewerkt. Het
bevat voorts een omschrijving van de voor de verwezenlijking
van de herinrichting aan te wenden middelen, alsmede de uitgangspunten voor de verdeling van de kosten. Op basis van dit
programma wordt voor elk van de geografische deelgebieden een
herinrichtingsplan vastgesteld.
In de periode 1980 t/m 1990 zijn delen uit het programma in
versnelde uitvoering genomen. Daartoe is door de regering geld
beschikbaar gesteld. De financiering vond plaats door het
ministerie van Economische Zaken.

10. Wijze van steunverlening:
- subsidie in investeringen;
- voorfinanciering van investeringen.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Voorbereiding:
de kosten van voorbereiding van landinrichtingsprojecten
komen volledig ten laste van de rijksoverheid.

ERrdb569/b
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Uitvoering:
- subsidies ten behoeve van:
. ontsluitings- en waterbeheersingswerken;
. werken t.b.v. landschapsbouw en openluchtrecreatie;
. particuliere kavelinrichtingswerken;
. bedrijfsverplaatsing;
. algemene projectkosten;
- voorfinanciering in bovengenoemde werken, welke wordt
terugontvangen op declaratie, tijdens de uitvoering, of via
landinrichtingsrente, na afloop van projecten.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Onder de voorwaarden in de rijksbijdragetoezegging is de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke terugvordering van de
rijksbijdrage in recreatie-objecten opgenomen, indien niet
gedurende tenminste twintig jaar de recreatiebestemming is
verzekerd en voor een goed onderhoud wordt zorggedragen.
In de particuliere kavelinrichtingswerken en in bedrijfsverplaatsing is onder de subsidievoorwaarden een clausule opgenomen
op grond waarvan de subsidie vervalt indien aan de gestelde
voorwaarden niet wordt voldaan.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
Aantal jaren: de Herinrichtingswet is met ingang van 1979 voor
onbepaalde tijd van kracht geworden.
15. Kosten:
De kosten zijn, met uitzondering van die met betrekking tot de
versnelde uitvoering van projecten waarvan de afwikkeling tot in
1993 doorloopt, onderdeel van de kosten, opgenomen onder fiche
NL/XXX/22- 00/001/00.
Kosten versnelde uitvoering (x f 1 min):
1983
18,7
1988
11,9
1984
24,6
1989
11,0
1985
25,7
1990
7,2
1986
19,4
1991
8,5
1987
10,6
Begroting versnelde uitvoering (x f 1 min):
1992
6,7
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
De steun is gericht op Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
ERrdb569/b

NL/XXX/22-OO/OOl/A

19. Overige informatie
zie fiche NL/XXX/22-00/001/00
Deze regeling is een voorloper van de huidige regeling inzake
landinrichtingswerken op basis van de Landinrichtingswet.
De aan de Landinrichtingswet gerelateerde regelgeving is ook van
toepassing op de werken die krachtens de Herinrichtingswet
Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën worden
uitgevoerd.
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NL/XXX/22-00/001/B

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Reconstructie Midden-Delfland

4.

Juridische basis:
Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb 1977,233)
(zie ook onder 19)

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel:
NL/XXX/22- 00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
De bevordering van een goede ruimtelijke ordening en in verband
daarmee ter behartiging van de belangen van de landbouw, van
natuur en landschap en van de openluchtrecreatie in Midden-Delfland.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Voor het gebied Midden-Delfland (in totaal 6700 ha) is in 1983
het reconstructieprogramma vastgesteld. In dit programma zijn
de uitgangspunten voor de reconstructie nader uitgewerkt. Het
bevat voorts een omschrijving van de voor de verwezenlijking
van de reconstructie aan te wenden middelen, alsmede de uitgangspunten voor de verdeling van de kosten. Op basis van dit
programma wordt voor elk van de geografische deelgebieden een
reconstructieplan vastgesteld.

10. Wijze van steunverlening:
- subsidie in investeringen;
- voorfinanciering van investeringen.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Voorbereiding:
de kosten van voorbereiding van landinrichtingsprojecten
komen volledig ten laste van de rijksoverheid.
Uitvoering:
subsidie ten behoeve van ontsluitings- en
waterbeheersingswerken;
subsidie ten behoeve van landschapsbouw en openluchtrecreatie ;
subsidie ten behoeve van particuliere kavelinrichtingswerken;
subsidie ten behoeve van bedrijfsverplaatsing;
ERrdb569/g
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subsidie ten behoeve van algemene projectkosten;
voorfinanciering in bovengenoemde werken, welke wordt
terugontvangen op declaratie, tijdens de uitvoering, of via
landinrichtingsrente, na afloop van projecten.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Onder de voorwaarden in de rijksbijdragetoezegging is de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke terugvordering van de
rijksbijdrage in recreatie-objecten opgenomen, indien niet
gedurende tenminste twintig jaar de recreatiebestemming is
verzekerd en voor een goed onderhoud wordt zorggedragen.
Bij particuliere kavelinrichtingswerken en bedrij fsverplaatsing
geldt dat het recht op subsidie vervalt indien niet aan de
gestelde voorwaarden is voldaan.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
Aantal jaren: De Reconstructiewet Midden-Delfland is in
1977 voor onbepaalde tijd van kracht geworden.
15. Kosten:
De kosten maken deel uit van de kosten die op fiche
NL/XX/22-00/001/00 zijn opgenomen.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
De steun is gericht op het gebied Midden-Delfland.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
minder dan 10
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie
zie ook fiche NL/XXX/22-00/001/00
Deze regeling kan als een voorloper van de huidige regeling
inzake landinrichtingswerken op basis van de Landinrichtingswet (zie fiche NL/XXX/22-00/001/00 worden beschouwd. Beide regelingen komen dan ook op veel punten overeen.
De op de Landinrichtingswet gebaseerde regelgeving is ook van
toepassing op de werken die krachtens de Reconstructiewet
Midden-Delfland worden uitgevoerd.
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NL/XXX/22-00/002/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Waterbeheersing en ontsluiting in A2-verband

4.

Juridische basis:
Artikel 12 van de Landinrichtingswet.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/22-00/002/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
De regeling is thans gericht op verbetering van de waterbeheersing. In het kader van de waterbeheersingswerken kunnen maatregelen en voorzieningen worden getroffen voor de aan- en afvoer
en voor het beheer van stelsels van waterlopen en kunstwerken.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
Subsidie in investering
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
subsidie van 40% ten behoeve van investeringen in
civieltechnische werken;
subsidie van 100% ten behoeve van investeringen in
landschapselementen;
subsidie van 50% ten behoeve van de projecten Integraal
Waterbeheer, Milieuvriendelijke oevers en Sprengen en beken.
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Het niet naleven van declaratietermijnen en gestelde
voorwaarden heeft verval van het recht op bijdrage ten gevolge.
13• Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
Aantal jaren: de Landinrichtingswet is in 1985 voor
onbepaalde tijd van kracht geworden.

ERrdb/d

NL/XXX/22-00/002/00

15. Kosten
1983
1984
1985
1986
1987
*)

(x f 1 min):
19,7
1988
17,0
1989
16,0
1990
12,2
1991
12,7

17,3
14,5
13,3
16,7 *)

waarvan namens het ministerie van Verkeer & Waterstaat 0,4
en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu 0,9)

Begroting (x f 1 min):
1992
35,4 (waarvan namens Verkeer & Waterstaat: 10,4 en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu: 1,6)
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
n.v.t.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
100 t/m 500
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie
De regeling was oorspronkelijk gericht op zowel verbetering van
de waterbeheersing als de ontsluiting. De steun voor
ontsluitingswerken is in 1983 voor onbepaalde tijd opgeschort.
verwijzing: zie fiche NL/XXX/22-00/001/00 steuninventaris 1982

ERrdb/d

NL/XXX/22-00/003/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Particuliere werken

4.

Juridische basis:
Regeling kavelruil, Stcrt 1985, 218

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/22-00/005/00 en NL/XXX/22-00/003/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
De verbetering van de verkaveling.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Er moet sprake zijn van een goedgekeurde ruilverkavelingsovereenkomst .

10. Wijze van steunverlening:
eenmalige bijdrage
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Bijdrage bedraagt:
- 100% van de voorbereidingskosten;
- 50% van de kosten van uitvoering, gemaximeerd op f 800 per
ha;
- indien gebied > 50 ha: 100% in kosten van aanvullende beplanting, gemaximeerd op f 125 per ha;
- 100% van de notariële kosten.

12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan vervalt de
bijdrage .
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie.'
IA. Looptijd:
Aantal jaren: de Landinrichtingswet is in 1985 voor onbepaalde
tijd van kracht geworden.

ERrdb569/e

NL/XXX/22- 00/003/00

15. Kosten
1983
1984
1985
1986
1987

(x f 1 min):
1,8
1988
1989
1,1
1,6
1990
1991
1,1
1,8

0,6
0,8
0,5
0,9

Begroting (x f 1 min):
1992
0,9
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
100 t/m 500
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie

ERrdb569/e

NL/XXX/22-00/005/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Integraal Structuurplan Noorden des Lands

4.

Juridische basis:
Voor de werken worden individuele subsidiebeschikkingen afgegeven. De regeling maakt deel uit van het
ISP-III-beleidsprogramma voor de jaren 1986 t/m 1990.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie
van Economische Zaken

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering van de economische ontwikkeling van de noordelijke
provincies van Nederland

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10. Wijze van steunverlening:
- subsidie in investering
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
- subsidie in inversteringen in cultuurtechnische werken en
landschappelijke voorzieningen
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Declaraties die na verstrijken van de geldigheidstermijn van de
rijksbijdragetoezegging worden ingediend, worden niet uitbetaald. Het niet schriftelijk aanvaarden van de toezegging met
daarbijbehorende voorwaarden doet de toezegging vervallen.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
Aantal jaren : 1986 t/m 1990

ERrdb569/f

NL/XXX/22-00/005/00

Kosten (x f 1 min):
12,5
1988
1983
10,9
1989
1984
12,7
1990
1985
5,8
1991
1986
8,7
1992
1987

6,3
3,3
3,4
5,6
0,2

Wijze van financiering van de steun:
Begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en
ministerie van Economische Zaken
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
De steun richt zich op de provincies Friesland, Groningen en
Drente.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10 t/m 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
De subsidieregeling is feitelijk beëindigd. In 1991 zijn de
laatste subsidies uit hoofde van de regeling toegezegd. De
uitbetaling hiervan zal in 1992 en 1993 nog plaatsvinden.

ERrdb569/f

26-00

Reclame en marktonderzoek

NL/XXX/26-00/001/00

a

LNV

Nationale Marktstruktuur

NL/XXX/26- 00/001/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling:
Nationale Marktstructuur

4.

Juridische basis:
Begroting Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
gewijzigde bestaande regeling - zie 19

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/26-00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de steunregeling:
Stimulering van marktonderzoek, exportbevordering

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Er.wordt slechts een bijdrage voor marktonderzoek verleend indien het
onderzoek van collectief belang is. Het betreft onderzoek op het gebied
van bijvoorbeeld marktinformatiesystemen, consumentenwaardering,
distibutie, marktverkenning en strategisch beleid. De bijdrage voor
collectief marktonderzoek wordt slechts verleend bij een minimum
projectomvang van f1. 50.000,-.
De promotie-activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen
betreffen tentoonstellingen, advertentiecampagnes en winkelacties.
Voorts wordt een bijdrage verleend voor seminars en symposia die ten
doel hebben om specifieke buitenlandse doelgroepen op deskundigen
niveau te informeren over de commerciële-, technische- en investeringsmogelijkheden die de Nederlandse agribusiness te bieden heeft.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige bijdrage van 50% van de gefactureerde kosten van
marktonderzoek met een maximum bijdrage van f1. 500.000,-.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Toekenning van de bijdrage vindt plaats op basis van offertes en/of
ingediende plannen. Uitbetaling geschiedt slechts op basis van
declaraties die voorzien zijn van een accountantsverklaring.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

ERrdb5A9

NL/XXX/26-00/001/00

14. Looptijd:
1.
Aantal jaren : onbeperkt
2.

Verlenging bestaande maatregel? n.v.t.

Kosten:
Uitgaven dienstjaar *
'83
'84
'85
'86
'87
'88
'89
'90
'91
'92

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

23.6
22,4
16,9
19,1
21,0
21,1
20,0
20,8
18,0
-

min
min
min
min
min
min
min
min
min

Begroting *
fl.
fl.

fl.
fl.
fl.

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

20,6
23,3
22,8
19,4
21,1
21,9
21,3
21,6
20,8
20,6

min
min
min
min
min
min
min
min
min
min

*) De kosten bedragen ca f1. 21 miljoen per jaar. Dit bedrag is
inclusief de nationale bijdrage (ca f1. 5 a 6 min) aan EOGFL-projecten
ex Verordening 866/90 en 355/77 en een bedrag van jaarlijks ca fl. 9,8
min. voor exportbevordering.
Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie
Na 1986 is de begrotingspost exportbevordering samengevoegd met die
van nationale marktstructuur tot één post met een jaarlijks budget van
ca f1. 21 min, het budget voor exportbevordering is ongeveer f1. 9,8
min op jaarbasis.

ERrdb549

29-00

Andere soorten steun

NL/XXX/29-00/002/00
NL/XXX/29-00/005/00

a
a,c

O&S
div

NL/XXX/29-00/006/00

a

O&S

NL/XXX/29-00/007/00

a

O&S

NL/XXX/29-00/008/00

a

LNV

NL/XXX/29-00/009/00

a

LNV

NL/XXX/29-00/010/00

a

LNV

beëindiging dienstverband werknemers
Verplichte vernietinging
besmet/verdacht plantaardig
materiaal
fonds ter ontwikkeling en sanering
van de landbouw
Bedrijfsbeëindiging akkerbouw
tegemoetkoming in de schade aan
land- en tuinbouwgewassen door wild
tijdelijke regeling tegemoetkoming
dioxine
rietmaaivergoeding

NL/XXX/29- 00/002/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw

3.

Titel van de steunregeling:
Vergoedingsregeling betreffende de beëindiging van het
dienstverband van werknemers in de landbouw.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit 403 van de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw(Stcrt. 1988, 114).

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Wijziging bestaande regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/29-00/002/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw

8.

Doel van de steunregeling:
Het verlichten van de financiële gevolgen van de beëindiging
van het dienstverband bij een werkgever. De beëindiging dient
het rechtstreekse gevolg te zijn van maatregelen van de
Minister van van LNV of van besluiten van de Stichting
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De aanvrager mag niet ouder zijn dan 65 jaar en moet minimaal
32 weken voorafgaand aan het ontslag onafgebroken bij de betreffende werkgever hebben gewerkt. Voorts dient de aanvrager
de 2 jaren voorafgaand aan het ontslag verzekerd te zijn geweest bij het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw.

10. Wijze van steunverlening:
Eenmalige vergoeding
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Het recht op een vergoeding vervalt indien de werknemer binnen
12 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever in dienst treedt.
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:
Onbepaald.

errdb562

NL/XXX/29- 00/002/00

15. Kosten:
begroting

f 118 090,
f 206 468,
118 176,
f 540 000,
f 523 734,
f 231 064,
f 80 335,
f 330 335,
f 390 510,

4-1

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

U3.tgaven

f 1.000.000,--

16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19. Overige informatie

errdb562

NL/XXX/29-00/005/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

3.

Titel van de steunregeling
Tegemoetkoming in schade, welke onevenredig zwaar op een of meer
personen zou drukken, die het gevolg is van het toepassen van
krachtens art.3 van de Plantenziektenwet opgelegde maatregelen.

4.

Juridische basis:
Artikel 4 Plantenziektenwet

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/29-00/005/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd
Plantenziektenkundige Dienst

8.

Doel van de steunregeling
Het voorkomen dat door opgelegde maatregelen een of meer personen
buiten hun schuld onevenredig zwaar worden getroffen.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun
Schade waarvoor een beroep op de PZW kan worden gedaan is beperkt
tot aantasting door een voor Nederland nieuw organisme, waarbij
de overheidsmaatregelen uitroeiing tot doel hebben.

10. Wijze van steunverlening
Schadeuitkering van 33 1/3 % van de directe schade die door de
opgelegde maatregelen wordt geleden. Er wordt pas tot schadeuitkering door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
overgegaan, indien ook het georganiseerd bedrijfsleven 33 1/3%
voor haar rekening neemt.
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument
Vernietigd plantmateriaal
12. Terugbetalingsverplichting/sancties
Geen, aangezien alleen de daadwerkelijk geleden schade wordt
vergoed.
13. Samenloop steunvormen/Cumulatie
Geen
14. Looptijd
onbepaald

Errdb/510

NL/XXX/29- 00/005/00

15. Kosten

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Begroot
340.000
340.000
351.000
351.000
346.000
346.000
346.000
350.000
350.000
350.000
350.000

Uitgaven
1 .285.000
1 .029.000
129.000
182.000
110.000
87.000
37.000
115.000
168.000
86.000

Begroting
Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij en begroting van het Produktschap voor
Siergewassen
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun

17. Geschatte aantal ontvangers van de steun
1982-1983
1984-1991

51 tot 100
10 tot 50

18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
19. Overige informatie
zie ook NL/XXX/02-40/006/00

Errdb/510

NL/XXX/29-00/006/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

3.

Titel van de steunregeling:
Fonds ter ontwikkeling en sanering van de landbouw.

4.

Juridische basis:
Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/29-00/006/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

8.

Doel van de steunregeling:
Verbetering van de structuur van de land- en tuinbouw.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10.

Wijze van steunverlening:
Afhankelijk van de te nemen maatregelen.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
n.v.t.

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
n.v.t.

13.

Samenloop steunvormen / Cumulatie:
n.v.t.

14.

Looptijd:
Onbepaald,

errdb559

NL/XXX/29-00/006/00

15.

Kosten:
begroting
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

uitgaven
f
f
f
f
f
f
f
f
f

192.122.816,-167.144.371,-144.831.799,-195.059.111,-145.470.304,-164.262.779, -123.161.594,-120.664.755,-121.876.360,--

f 125 000 000,--

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
Land- en tuinbouw.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
n.v. t.

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19.

Overige informatie
Voor de informatie betreffende de specifieke maatregelen zij
verwezen naar de desbetreffende fiche.

errdb559

NL/XXX/29-00/007/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

3.

Titel van de steunregeling:
Stimuleringsregeling voor bedrijfsbeëindiging en structuurverbetering in de akkerbouw.

4.

Juridische basis:
Bestuursbesluit nr. 423 van de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw, zoals gewijzigd bij
bestuursbesluit nr. 425.

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/29-00/007/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw.

8.

Doel van de steunregeling:
Structuurverbetering van akkerbouwbedrijven.
Stimuleren van beëindiging van weinig perspectiefbiedende
akkerbouwbedrijven onder voorwaarde dat de aldus vrijgekomen
grond wordt aangewend ter vergroting van bestaande akkerbouwbedrijven.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
De aanvrager dient op het moment van indiening van de
aanvraag niet jonger dan 40 jaar en niet ouder dan 64 jaar
te zijn. Voorts dient de aanvrager in de laatste drie jaar
voorafgaand aan de aanvraag ten minste 75% van de totale
arbeidsduur aan werkzaamheden in het akkerbouwbedrijf te
hebben besteed. Tevens dient de aanvrager ten minste vijf
jaar voor eigen rekening en risico het te beëindigen
akkerbouwbedrijf te hebben geëxploiteerd.

10.

Wijze van steunverlening:
Uitkering van een eenmalige vergoeding.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Eenmalige vergoeding.

errdb557

NL/XXX/29-00/007/00

12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:
Indien de aanvrager de bij of krachtens de regeling gestelde
voorwaarden niet nakomt vervalt recht op een bijdrage en
dienen reeds uitgekeerd bedragen te worden terugbetaald,
vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf
aanvang van de niet-nakoming tot aan het tijdstip van
terugvordering.

13.

Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14.

Looptijd:
De regeling loopt tot uiterlijk 1 april 1993. De regeling is
met ingang van 6 december 1991 geschorst.

15.

Kosten:
begroting
1990
1991

uitgaven

f 11.000.000,--

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
Ondernemers jonger dan 40 jaar en niet ouder dan 64 jaar die
het hoofdberoep in de akkerbouw hebben en ten minste vijf
jaar zelfstandig ondernemer zijn geweest.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
50 tot 100

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19.

Overige informatie

errdb557

NL/XXX/29-00/008/00

Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan:
Jachtfonds
Titel van de steunregeling:
Tegemoetkoming in schade- aan land en tuinbouwgewassen door
wild
Juridische basis:
artikel 37 Jachtwet
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Jachtfonds
Doel van de steunregeling:
Voorkomen van onevenredig nadeel voor agrariërs door vraat van
wild, rekening houdend met de belangen van de jagers.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Voorwaarden voor een tegemoetkoming van het Jachtfonds zijn:
er dient sprake te zijn van belangrijke (niet toelaatbare)
schade;
er dient sprake te zijn van overmacht, dat wil zeggen dat de
schade kon worden voorkomen met jachtwettelijke en in de
landbouw gebruikelijke methoden (zoals hekken, roosters);
er wordt maximaal 95% van de opbrengstderving vergoed.
Wijze van steunverlening:
Geldelijke tegemoetkoming in de geleden schade op basis van
verzoek belanghebbende.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
Tegemoetkoming opbrengstderving van gewassen door vraat van
dieren.
Terugbetalingsverplichting/sancties:
Geen
Samenloop steunvormen / Cumulatie:
n.v.t.
Looptijd:
1.
Aantal jaren onbepaalde duur
2.

Verlenging bestaande maatregel? n.v.t.

NL/XXX/29-00/008/00

15. Kosten:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1.311.843,2.002.380,1.462.040,2.817.572, 2.905.321,1.657.346,2.284.558,2.621.596,2.954.802,3.000.000,- (Begroot)

Wijze van financiering van de steun:
1,6 miljoen structureel op de begroting van het ministerie van
Landbouw, Natuurheer en Visserij; een gedeelte hiervan wordt
gefinancierd door de verkoop van jachtaktes aan jagers. Indien
nodig vindt op jaarbasis aanvullende financiering plaats.
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
Geen
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
meer dan 1000
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
Het betreft de vergoeding van daadwerkelijk geleden schade. De
maatregel wordt mede gefinancierd door de jagers.
19. Overige informatie
Geen

ERrdb500

NL/XXX/29- 00/009/00

Lidstaat:
Nederland
Bevoegd orgaan:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Titel van de steunregeling:
Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine
Juridische basis:
Tijdelijke regeling tegemoetkoming dioxine (Stcrt 1989, 142)
Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling
Gegevens bestaande steunmaatregel
niet van toepassing
Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Doel van de steunregeling:
Compensatie van opbrengstverlies als gevolg van de besmetting
van vlees- en zuivelprodukten alsmede ruwvoer met dioxine,
teneinde te vermijden dat de getroffen bedrijven failliet gaan.
Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Tegelijk met het aanvaarden van de opbrengstcompensatie dragen
de aanvragers hun recht op schadevergoeding jegens de vervuiler
over aan de Staat der Nederlanden.
Wijze van steunverlening:
zie 8. De compensatie betreft slechts het directe
opbrengstverlies voor zuivel, vlees en ruwvoer.
Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
niet van toepassing
Terugbetalingsverplichting/sancties:
Geen. Compensatie wordt bepaald op basis van de produkten die
uit de handel worden genomen teneinde te worden vernietigd.
Samenloop steunvormen / Cumulatie:
geen
Looptijd:
1.
Aantal jaren
De regeling loopt tot het moment dat de bron van de
vervuiling is gesaneerd. Deze sanering is ultimo 1993
voorzien
2.

Verlenging bestaande maatregel? niet van toepassing

NL/XXX/29-00/009/00

15. Kosten:
1989
1990
1991
1992
1993

begrote uitgaven

reële uitgaven

2,6 miljoen
2,6 miljoen

2,7 miljoen
5,2 miljoen
3,4 miljoen

Wijze van financiering van de steun:
Begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
De maatregel was in eerste instantie gericht op een gebied rond
Almaar en Zaanstad, een gebied ten noorden van Amsterdam en het
Lickebaertgebied. Thans heeft de maatregel uitsluitend
betrekking op het Lickebaertgebied.
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 10 tot 50
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
De betrokken producenten krijgen schadevergoeding voor de
produkten die vanwege besmetting met dioxine moeten worden
vernietigd. Dit heeft geen gevolgen voor de tussenstaatse
handel in vlees- en zuivelprodukten.
19. Overige informatie
geen

ERrdb/516

NL/XXX/29- 00/010/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Ministerie van Financiën

3.

Titel van de steunregeling:
Rietmaaivergoeding Noord-West Overijssel

4.

Juridische basis:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
nieuwe regeling

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
niet van toepassing

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

8.

Doel van de maatregel:
Bevordering van het beheer van rietlanden door agrariërs

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:
Alleen agrariërs in Noord-West Overijssel komen voor een
vergoeding in aanmerking

10. Wijze van steunverlening:
vergoeding per hectare gemaaid rietland
11. Omschrijving uitgaven per steuninstrument:
bijdrage van maximaal f 300,- per hectare met een maximum van
in totaal f 600.000,12. Terugbetalingsverplichting/sancties:
Bij niet voldoen aan de verplichtingen wordt de bijdrage
teruggevorderd
13. Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14. Looptijd:

onbepaalde duur, wordt j a a r l i j k s verlengd
15. Kosten:
1990
1991
1992

600.000,600.000,600.000,-

Wijze van financiering van de steun:
begroting ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ERrdb576
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16. Sectoriële of regionale concentratie van steun
regionale concentratie - Noord-West Overijssel
17. Geschatte aantal ontvangers van de steun:
van 101 tot 500
18. Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag
In het kader van het natuurbeheer is het noodzakelijk dat de
agrariërs in het betrokken gebied de rietlanden onderhouden
door middel van het jaarlijks maaien van de rietlanden. De
bijdrage betreft een vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
De maatregel heeft geen gevolgen voor het tussenstaatse
handelsverkeer.
19. Overige informatie

ERrdb576
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Steun ten behoeve van de kredietverlening aan landbouwbedrijven
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BF

Borgstellingsfonds voor de Landbouw

NL/XXX/31-00/001/00

1.

Lidstaat:
Nederland

2.

Bevoegd orgaan:
Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

3.

Titel van de steunregeling:
De Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

4.

Juridische basis:
Statuten van de Stichting Borgstellingsfonds voor de
Landbouw

5.

Nieuwe of wijziging bestaande regeling:
Bestaande regeling.

6.

Gegevens bestaande steunmaatregel
NL/XXX/31-00/001/00

7.

Niveau waarop de steunregeling wordt beheerd:
Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw

8.

Doel van de steunregeling:
Veel land- en tuinbouwers zijn niet in staat om de voor het
verkrijgen van leningen benodigde zekerheden te verstrekken.
De vereiste verbeteringen in de uitrusting van de bedrijven
(uitbreiding, rationalisatie of mechanisatie van de produktiefactoren) vinden dan niet plaats wegens gebrek aan kapitaal. Teneinde in deze moeilijkheden te voorzien is de
Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw opgericht, die
garanties verstrekt aan serieuze en vakbekwame land- en
tuinbouwers met bedrijven die in de kern gezond zijn en
kunnen worden uitgebreid of gemoderniseerd. De Stichting
stelt zich borg na een diepgaand onderzoek naar de
antecedenten van de exploitant en zijn bedrijf. Wanneer de
situatie van het bedrijf zulks noodzakelijk maakt, verlangt
zij een aanvullende hypothecaire dekking. Dit systeem is
doeltreffend gebleken: verhoudingsgewijs zijn de verliezen
op het totaal der verstrekte garanties zeer gering.

9.

Andere beperkingen of beleidsdoelstellingen van de steun:

10.

Wijze van steunverlening:
De Stichting garandeert tegenover de banken die de middelen
tegen normale voorwaarden en rente verstrekken, dat de landof tuinbouwer die de lening opneemt, zal voldoen aan de
financiële verplichtingen verbonden aan het door de Stichting gegarandeerde deel van de lening.

11.

Omschrijving uitgaven per steuninstrument:

errdb560
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12.

Terugbetalingsverplichting/sancties:

13.

Samenloop steunvormen / Cumulatie:

14.

Looptijd:
Onbepaald.

15.

Kosten:
aantal borgstellingen
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

1315
1244
796
833
868
539
643
699
518
473

garantiebedrag *
196.900.000,189.800.000,128.300.000,118.400.000,143.000.000,100.000.000,137.300.00,175.600.000,131.700.000, 131.700.000,-

16.

Sectoriële of regionale concentratie van steun
Alle sectoren in de land- en tuinbouw.

17.

Geschatte aantal ontvangers van de steun:
600 tot 1.000

18.

Verantwoording o.g.v. artikel 93, derde lid EEG-Verdrag

19.

Overige informatie
De Stichting is een zelfstandige rechtspersoon en uit dien
hoofde aanspi'akelijk voor de door haar aangegane verbintenissen. Hoewel de Stichting door de Staat der Nederlanden is
opgericht en haar kapitaal door haar is verstrekt, is zij
geenszins aansprakelijk voor de door de Stichting aangegane
verbintenissen.
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