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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 november 1974

ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Nederland over
eenkomstig de Richtlijnen nrs. 72/ 159/EEG en 72/ 160/ EEG
(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

(75/7/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn nr. 72/ 159/EEG van de Raad van
17 april 1972 betreffende de modernisering van land
bouwbedrijven (!), en met name op artikel 18 , lid 3,
Gelet op Richtlijn nr. 72/ 160/EEG van de Raad van
17 april 1972 ter bevordering van de bedrijfsbeëindi
ging in de landbouw en van de aanwending van cul
tuurgrond tot verbetering van de structuur (2), en met
name op artikel 9, lid 3,

Overwegende dat de Nederlandse Regering op 30
augustus 1974 overeenkomstig artikel 17, lid 4, van
Richtlijn nr. 72/ 159/EEG de volgende bepalingen
heeft medegedeeld :
— bestuursbesluit nr. 125 van de Stichting Ontwikke
lings- en Saneringsfonds voor de Landbouw van 4
april 1974 inzake de vaststelling van het besluit
landbouwbedrijven met ontwikkelingsmogelijkhe
den ;

— bestuursbesluit nr. 126 van de Stichting Ontwikke
lings- en Saneringsfonds voor de Landbouw van 4
april 1974 inzake de vaststelling van een bijdrage
regeling voor verenigingen voor bedrijfsverzor
ging ;
— bestuursbesluit nr. 133 van de Stichting Ontwikke

lings- en Saneringsfonds voor de Landbouw van 4
juli 1974 inzake de vaststelling van een bijdragere
geling ter bevordering van samenwerkingsverban
den tussen landbouwbedrijven ;
— bestuursbesluit nr. 134 van de Stichting Ontwikke
lings- en Saneringsfonds voor de Landbouw tot
wijziging van het besluit landbouwbedrijven met
ontwikkelingsmogelijkheden .
Overwegende dat de Nederlandse Regering voorts op
29 augustus 1974 en 2 oktober 1974 overeenkomstig
artikel 8 , lid 3 , van Richtlijn nr. 72/ 160/EEG, de vol
gende bepalingen heeft medegedeeld :
'
— bestuursbesluit nr. 124 van de Stichting Ontwikke
lings- en Saneringsfonds voor de Landbouw tot
wijziging van bestuursbesluit nr. 103 (beëindi
gingsvergoedingsbesluit) ;
(') PB nr. L 96 van 23. 4. 1972, blz. 1 .
2 PB nr. L 96 van 23 . 4. 1972, blz. 9 .

— bestuursbesluit nr. 135 van de Stichting Ontwikke
lings- en Saneringsfonds voor de Landbouw tot
wijziging van bestuursbesluit nr. 103 (beëindi
gingsvergoedingsbesluit) ;
Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 18 ,
lid 3, van Richtlijn nr. 72/ 159/EEG en artikel 9, lid 3 ,
van Richtlijn nr. 72/ 160/EEG moet besluiten of op
grond van de verenigbaarheid van de medegedeelde
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met
voornoemde richtlijnen van de Raad en met inacht
neming van de in deze richtlijnen gestelde doeleinden
en van het noodzakelijke verband tussen de maatrege
len, aan de voorwaarden voor financiële deelneming
van de Gemeenschap aan de in artikel 15 van Richt
lijn nr. 72/ 159/EEG en ' in artikel 6 van Richtlijn nr.

72/ 160/ EEG bedoelde gemeenschappelijke acties is
voldaan ;

Overwegende dat bestuursbesluit nr. 125 van de Stich
ting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Land
bouw, voor de aanvragen die ingediend worden na het
van kracht worden van dit bestuursbesluit, in de plaats
komt van de bestuursbesluiten 102, 104, 111 , 112, 113

en 121 , waarop de beschikking van de Commissie van
18 april 1974 (3) betrekking had ;
Overwegende dat de in bestuursbesluiten nrs. 125 en
134 van de Stichting Ontwikkelings- en Sanerings
fonds ' voor de Landbouw vervatte maatregelen ten
gunste van bedrijven die een bedrijfsontwikkelings
plan indienen, aan het doel van de Richtlijn nr. 72/
1 59/EEG beantwoorden ;

Overwegende dat de in de bestuursbesluiten nrs. 126
en 133 van de Stichting Ontwikkelings- en Sanerings
fonds voor de Landbouw vervatte maatregelen ten

gunste van verenigingen .voor bedrijfsverzorging en
samenwerkingsverbanden tussen landbouwbedrijven
aan het in artikel 12 van Richtlijn nr. 72/ 159/EEG
vermelde doel beantwoorden ;

Overwegende dat bestuursbesluit nr. 103 van de Stich
ting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Land
bouw (beëindigingsvergoedingsbesluit) waarop de be
schikking van de Commissie van 18 april 1974 be
trekking had, met inachtneming van de bij de be
(3) PB nr. L 141 van 24. 5. 1974, blz. 4.
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stuursbesluiten nrs. 124 en 135 aangebrachte wijzigin
gen , aan het doel van Richtlijn nr. 72/ 160/EEG
beantwoordt ;

Overwegende dat het Comité van het E.O.G.F.L. over
de .financiële aspecten is geraadpleegd ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte vast
stelling in overeenstemming is met het advies van het
Permanent Comité voor de landbouwstructuur,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . De door de Nederlandse Regering op 30 augus
tus 1974 medegedeelde bestuursbesluiten nrs. 125,
126, 133 en 134 van de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor dé Landbouw, voldoen aan de
voorwaarden voor financiële deelneming van de Ge
meenschap aan de in artikel 15 van Richtlijn nr. 72/
159/EEG bedoelde gemeenschappelijke actie.
2. Bestuursbesluit nr. 103 van de Stichting Ontwik
kelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw (beëin
digingsvergoedingsbesluit), laatstelijk gewijzigd bij de
door de Nederlandse Regering op 29 augustus 1974
en 2 oktober 1974 medegedeelde bestuursbesluiten

nrs. 124 en 135, voldoet ook thans aan de voorwaar

den voor financiële deelneming van de Gemeenschap
aan de in artikel 6 van Richtlijn nr. 72/ 160/EEG be
doelde gemeenschappelijke actie.
Artikel 2

De financiële deelneming van de Gemeenschap in de
kosten van de in de bestuursbesluiten nrs . 126 en 133

van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Landbouw vervatte maatregelen heeft betrek
king op de toekenning van de bedoelde subsidies aan
de na 1 november 1972 opgerichte verenigingen voor
bedrijfsverzorging en samenwerkingsverbanden tussen
landbouwbedrijven .
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk der
Nederlanden .

Gedaan te Brussel , 27 november 1974 .
Voor de Commissie
De Voorzitter
Francois-Xavier ORTOLI

