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Besluit van 8 mei 1995, houdende wijziging van
het Besluit op de Destructieraad

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 26 januari 1995, DGVgz/VVP/V-942752 mede namens Onze
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 23, zesde lid, van de Destructiewet;
Gezien het advies van de Destructieraad van 28 november 1994,
DR/U-94016;
De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1995, no.
W13.95.0039);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 28 april 1995, DGVgz/VVP/V-95899, uitgebracht mede
namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit op de Destructieraad1 wordt gewijzigd als volgt:
A
Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1
Het Produktschap Vee en Vlees, het Produktschap voor Pluimvee en
Eieren, het Produktschap voor Vis en Visprodukten en het Produktschap
voor Margarine, Vetten en Oliën dragen elk één persoon voor benoeming
tot lid van de Destructieraad voor. Het Produktschap voor Veevoeder, het
Landbouwschap, de Vereniging van Nederlandse Destructoren en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten dragen elk twee personen voor
benoeming tot lid van de Destructieraad voor.
B
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste en tweede lid vervalt «niet-ambtelijke» respectievelijk
«niet-ambtelijk».
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2. Het derde lid vervalt.
C
Artikel 3 vervalt.
D
Artikel 4 vervalt.
E
In artikel 10 wordt tussen «aan de leden,» en «de secretaris» ingevoegd:
«de adviserende leden bedoeld in artikel 23, tweede lid van de
Destructiewet,» en vervalt «, de adjunct-secretaris, zo deze is benoemd».
F
In artikel 11, tweede lid, wordt «Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid» vervangen door: Onze Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

ARTIKEL II
1

Stb. 1957, 197, gewijzigd bij besluit van 26
augustus 1977, Stb. 562.
Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van het bepaalde
in artikel 25a, vijfde lid jo. vierde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 8 mei 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. G. Terpstra
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
Uitgegeven de zesde juni 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Artikel 23, derde lid, van de Destructiewet bepaalt dat de Destructieraad
uit ten hoogste twaalf leden bestaat, die op voordracht van de bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen organisaties worden
benoemd.
Vier van deze leden dienen vertegenwoordigers van de bij de
(pluimvee)vlees, vis en (pluimvee)vlees- en visprodukten betrokken
bedrijfslichamen te zijn. In Artikel I, onderdeel A, van het onderhavige
besluit is dit tot uitdrukking gebracht door de bepaling dat het Produktschap voor Vlees, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het
Produktschap voor Vis en Visprodukten en het Produktschap voor
Margarine, Vetten en Oliën elk één persoon voor benoeming tot lid mogen
voordragen. Artikel 23, derde lid, van de Destructiewet bepaalt voorts dat
er twee vertegenwoordigers van de bij diervoeder of voeder voor
gezelschapsdieren betrokken bedrijfslichamen, twee vertegenwoordigers
van de veehouders, twee vertegenwoordigers van de destructoren en
twee vertegenwoordigers van de gemeenten in de Destructieraad zitting
hebben. Dit is in Artikel I, onderdeel A, tot uitdrukking gebracht door de
bepaling van het Produktschap voor Veevoeder, het Landbouwschap, de
Vereniging van Nederlandse Destructoren en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten elk twee personen voor benoeming tot lid van de
Destructieraad voordragen.
De Destructieraad telt, anders dan voorheen, geen ambtelijke leden. Het
onderscheid tussen niet-ambtelijke en ambtelijke leden is dan ook niet
meer relevant. De hiermee verband houdende bepalingen zijn aangepast
of vervallen (Artikel I, onderdelen B en C). Wel kunnen vertegenwoordigers van de betrokken ministers als adviserend lid zitting hebben in de
Destructieraad (artikel 23, tweede lid, van de Destructiewet). Als zodanig
hebben zij het recht de vergaderingen van de Destructieraad bij te wonen.
Blijkens artikel 23, vierde lid, van de Destructiewet kan de secretaris al dan
niet uit de leden dan wel adviserende leden worden benoemd. Op grond
van die bepaling heeft de secretaris afhankelijk van zijn achtergrond een
volledige stem, een adviserende stem of – indien het een secretaris betreft
die niet afkomstig is uit de kring van de leden dan wel de adviserende
leden – geen stem in de vergadering van de Destructieraad. Voorts is niet
meer voorzien in de functie van adjunct-secretaris. In verband met het
bovenstaande vervalt artikel 4 en wordt artikel 10 gewijzigd (Artikel I,
onderdelen D en E).
Hoewel in verband met de voorgenomen herziening van het adviesstelsel per 1997 het voorliggende wijzigingsbesluit van betrekkelijk belang
lijkt, achten wij het juist om, voor de duur dat de Destructieraad nog zal
bestaan, de juridische vormgeving van de raad en de feitelijke stand van
zaken met elkaar in overeenstemming te doen zijn.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. G. Terpstra
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen

Staatsblad 1995

285

3

