
Nr. 28228
2 oktober

2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 oktober 2014, 

nr. WJZ/14155861, tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis 

van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit en de uitvoeringsregeling 

bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 230c en 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en artikel 6 van 
de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit;

Besluit:

Artikel 1 

De maximale steunbedragen bedoeld in artikel 230c van de Regeling uitvoering GMO groenten en 
fruit worden voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:

 Product  Maximaal EU-steunbedrag (EUR/100 kg)

  Gratis uitreiking  Andere bestemmingen

 Kolen (= witte en rode kool)  5,81  3,88

Broccoli en bloemkool 15,69 10,52

 Champignons  43,99  29,33

Pruimen 34,00 20,40

 Zacht fruit  12,76  8,50

Druiven 39,16 26,11

 Kiwi’s  26,69  19,79

Wortelen 12,81 8,54

 Paprika’s  44,40  30,00

Komkommers en augurken 24,00 16,00

Artikel 2 

1. De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 230h van de Regeling 
uitvoering GMO groenten en fruit wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op 
de volgende bedragen:

 Product  Maximaal EU-steunbedrag (EUR/ha)

 Bloemkool  1.747

Broccoli 873

 Kolen (witte kool en rode kool)  2.365

Appels 5.687

 Peren  6.812

Wortelen 5.600

2. De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 230h van de Regeling 
uitvoering GMO groenten en fruit wordt voor champignons vastgesteld op € 8,68 per m2.

3. De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 230h van de Regeling 
uitvoering GMO groenten en fruit wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op 
de volgende bedragen:

 Week  Maximaal EU steunbedrag (€/ha) per week

  Paprika’s  Tomaten tot 

31 oktober

 Tomaten vanaf 

1 november

 Komkommers

 34  2.937  1.208  3.048  2.896

35 2.937 1.208 3.048 2.896
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Week  Maximaal EU steunbedrag (€/ha) per week

  Paprika’s  Tomaten tot 

31 oktober

 Tomaten vanaf 

1 november

 Komkommers

 36  2.937  1.208  3.048  2.896

37 2.293 963 2.429 3.270

 38  2.293  963  2.429  3.270

39 2.293 963 2.429 3.270

 40  2.293  963  2.429  3.270

41 2.044 610 1.539 2.358

 42  2.044  610  1.539  2.358

43 2.044 610 1.539 2.358

 44  2.044  610  1.539  2.358

45 396 600 1.515 1.276

 46  396  600  1.515  1.276

47 396 600 1.515 1.276

 48  396  600  1.515  1.276

49 0 35 88 0

 50  0  35  88  0

51 0 35 88 0

 52  0  35  88  0

Artikel 3 

1. De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling 
bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor de in de 
tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:

 Product  Maximaal EU-steunbedrag (EUR/ha)

 Bloemkool  1.747

Broccoli 873

 Kolen (witte kool en rode kool)  2.365

Appels 5.687

 Peren  6.812

Wortelen 5.600

2. De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling 
bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor champig-
nons vastgesteld op € 8,68 per m2.

3. De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling 
bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor de in de 
tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:

 Week  Maximaal EU steunbedrag (€/ha) per week

  Paprika’s  Tomaten  Komkommers

 34  2.937  3.048  2.896

35 2.937 3.048 2.896

 36  2.937  3.048  2.896

37 2.293 2.429 3.270

 38  2.293  2.429  3.270

39 2.293 2.429 3.270

 40  2.293  2.429  3.270

41 2.044 1.539 2.358

 42  2.044  1.539  2.358

43 2.044 1.539 2.358

 44  2.044  1.539  2.358

45 396 1.515 1.276

 46  396  1.515  1.276

47 396 1.515 1.276

 48  396  1.515  1.276
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Week  Maximaal EU steunbedrag (€/ha) per week

  Paprika’s  Tomaten  Komkommers

49 0 88 0

 50  0  88  0

51 0 88 0

 52  0  88  0

Artikel 4 

De volgende besluiten worden ingetrokken:

1. Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 september 2014, nr. WJZ/14148118, 
tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling uitvoering GMO groenten en 
fruit en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake de Rusland boycot, en

2. Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 september 2014, nr. WJZ / 14145546, 
ter vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling uitvoering GMO groenten en 
fruit en de uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake de Rusland boycot.

Artikel 5 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 augustus 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 oktober 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijksma
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TOELICHTING 

§ 1 Algemeen 

Met dit besluit worden het Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 september 
2014, nr. WJZ/14148118, tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling 
uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake 
de Rusland boycot (hierna: het besluit van 11 september 2014), en het Besluit van de Staatssecretaris 
van Economische Zaken van 2 september 2014, nr. WJZ / 14145546, ter vaststelling van maximale 
steunbedragen op basis van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling 
bijzondere Europese maatregelen inzake de Rusland boycot (hierna: het besluit van 2 september 2014) 
geconsolideerd tot één besluit en worden de in deze besluiten opgenomen maximale bedragen, 
vergoedingen en bijstand opnieuw vastgesteld. De besluiten van 2 en 11 september worden ingetrok-
ken.

Regeldruk 

Aan dit besluit zijn geen regeldruk effecten verbonden. De regeldruk effecten die gepaard gaan met 
het uitvoeren van de reguliere interventiemaatregelen en de buitengewone interventiemaatregelen 
zijn in kaart gebracht bij Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 augustus 2014, nr. 
WJZ/14140572, houdende wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit ten behoeve 
van het tijdelijk openstellen van de maatregelen uit de markt nemen, groen oogsten en niet oogsten in 
verband met het importverbod van de Russische Federatie en de Regeling van de Minister van 
Economische Zaken van 1 oktober 2014, nr. WJZ/14155279, houdende wijziging van de uitvoeringsre-
geling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit.

Inwerkingtreding en terugwerkende kracht 

Dit besluit werkt terug tot en met 18 augustus 2014 om aan te sluiten bij de inwerkingtredingsdatum 
van de wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling 
bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit.

§ 2 Artikelsgewijs 

Artikelen 1 en 2 

In artikel 1 en 2 van dit besluit zijn de bedragen opgenomen voor het uit de markt nemen, bedoeld in 
artikel 230c van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit, en het groen oogsten en niet oogsten, 
bedoeld in artikel 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit. Deze bedragen waren 
eerder opgenomen in de besluiten van 2 en 11 september 2014.

In artikel 1 worden prijzen vastgesteld voor het uit de markt nemen van producten die niet zijn 
opgenomen in bijlage XI van Verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot 
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (PBEU 2007, L 157) 
(hierna: verordening 543/2011).

In artikel 2 worden vergoedingen vastgesteld voor het groen oogsten en niet oogsten, bedoeld in 
artikel 230h van de regeling uitvoering GMO groenten en fruit. Omdat de periode van openstelling 
verlengd wordt tot 31 december 2014 zijn ook voor de verlengde periode vergoedingen vastgesteld. 
Alleen voor het groen en niet oogsten van tomaten is voor de periode van 18 augustus 2014 tot en 
met 31 oktober 2014 een aangepaste vergoeding vastgesteld. In het besluit van 11 september is 
abusievelijk in strijd met de toepasselijke Europese regelgeving een vergoeding vastgesteld die 
gebaseerd was op de winterprijzen voor tomaten waar deze tot 31 oktober gebaseerd moet zijn op de 
zomerprijzen voor tomaten. Dit wordt in het onderhavige besluit gecorrigeerd. Omdat er voor het 
groen oogsten en niet oogsten van tomaten in de betrokken periode geen aanvragen zijn ingediend op 
grond van artikel 230g van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit worden de producentenor-
ganisaties hierdoor niet benadeeld.

Artikel 3 

In artikel 3 is de bijstand vastgesteld voor het groen oogsten en niet oogsten, bedoeld in artikel 6 van 
de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot. Deze bedragen 
waren eerder opgenomen in de besluiten van 2 en 11 september 2014. Omdat de periode van 
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openstelling verlengd wordt tot 31 december 2014 zijn ook voor de verlengde periode vergoedingen 
vastgesteld.

Artikel 4 

Om onduidelijkheid te voorkomen is ervoor gekozen om de twee eerdere besluiten in te trekken en te 
vervangen door één geconsolideerd nieuw besluit.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijksma
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