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CIRCULAIRE 

 
 

nummer : 14.080 

   

datum : 17 juli 2014 

   

onderwerp 

 

 

 

: 

 

Overgang naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De productschappen voerden in Nederland namens de overheid een aantal regelingen uit op 

het gebied van het Europese landbouwbeleid. Vanaf 1 januari 2014 zijn die taken 

ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op 25 juli verhuist 

de afdeling Marktordening van Zoetermeer naar Den Haag. Vanaf 28 juli verandert het één 

en ander in het contact met de afdeling Marktordening. 

 

Wat verandert? 

 

Telefoon 

Met al uw vragen kunt u terecht bij ons klant contactcentrum van RVO.nl. Wij zijn voor u 

bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, op 088 - 042 42 42. U belt tegen lokaal 

tarief. Ook vanuit het buitenland kunt u dit telefoonnummer gebruiken. U belt dan tegen het 

tarief dat geldt voor het buitenland. Het klant contactcentrum verbindt u door met de 

afdeling Marktordening.  

 

Daar waar u gewend bent via een doorkiesnummer direct met een voor u bekende 

specialistisch medewerker contact te krijgen blijft dit mogelijk.  

 

E-mail 

Een e-mail sturen kan via het contactformulier op www.rvo.nl. De bekende e-mail 

postbussen (voor aanvragen/zekerheden) blijven voor Marktordening voorlopig ongewijzigd 

(bijlage 1). 

 

Websites 

U vindt de informatie over regelingen en marktontwikkelingen op onze website 

www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/marktordening. Deze informatie wordt 

vanaf 28 juli 2014 niet meer bijgehouden op de websites van de productschappen.  Op het 

klantportaal (www.mijn.rvo.nl) vindt u ook informatie met betrekking tot Marktordening. Dat 

is nog in ontwikkeling. Te zijner tijd kunt u hier ook certificaten en subsidies aanvragen. Als 

het zover is, zullen wij u daarover informeren. 

 

RSS-feeds en Nieuwsbrief Agrarisch Ondernemen 

Onze circulaires verschijnen vanaf 28 juli 2014 als nieuwsberichten op de site van RVO.nl.  U 

kunt zich hiervoor aanmelden via RSS-feeds op www.rvo.nl.  

De Maandmail Marktordening wordt opgenomen in de Nieuwsbrief Agrarisch Ondernemen. 

Hiervoor moet u zich ook aanmelden. Vanaf 28 juli 2014 verschijnen alle circulaires alleen 
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nog via de site van RVO.nl. De oude productschapsites worden niet meer bijgehouden voor 

wat betreft de informatie van de afdeling Marktordening en de circulaires worden niet meer 

via deze sites verzonden. Ook als u al abonnee bent van de Maandmail of van één of meer 

circulaires, dan moet u zich op www.rvo.nl opnieuw aanmelden (bijlage 2). 

 

 

Bezoekadres en Postadres 

Bezoekadres 

Vanaf 28 juli 2014 zijn wij gehuisvest aan Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL in Den Haag. Op dit 

adres is op de begane grond de voor u bekende loketfunctie. 

 

Postadres 

RVO.nl/Marktordening 

Postbus  93119 

2509 AC   Den Haag 

 

Wat verandert niet? 

Ook vanuit deze nieuwe locatie kunt u vertrouwen op een gelijkwaardig serviceniveau van de 

zelfde vertrouwde en deskundige medewerkers. 

 

Enkele regelingen blijven formeel nog in uitvoering bij de Productschappen Vee Vlees en 

Eieren t/m 31 december 2014, echter wel al vanuit de nieuwe locatie. Het betreft hier de 

regelingen in het kader van Salmonella en Fokkerijstamboekerkenningen.  

 

De regelingen in het kader van CO2 voor de glastuinbouw en ‘Varkenspost’ (Verordening 

Varkensleveringen VVL) blijven t/m december 2014 uitgevoerd worden vanuit de bekende 

locaties in Zoetermeer. 

 
 
 
Voorbehoud 

Indien de inhoud van deze circulaire afwijkt van de van toepassing zijnde regelgeving dan is 

deze regelgeving doorslaggevend.  

 
 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

ir. Addy Risseeuw MBA, 

Afdelingsmanager Marktordening 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

http://www.rvo.nl/
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Bijlage 1: Contactpersonen per 28-7-2014 

 

 

 Akkerbouw Vee, Vlees en Eieren Zuivel Tuinbouw 

E certificaat 

aanvraag 

mobasisregistratie@pbonet.nl Nog niet mogelijk per e-mail mobasisregistratie@pbonet.nl mobasisregistratie@pbonet.nl 

E bewijs mobasisregistratie@pbonet.nl mobasisregistratie@pbonet.nl mobasisregistratie@pbonet.nl mobasisregistratie@pbonet.nl 

E(bank)garantie mobankgaranties@pbonet.nl mobankgaranties@pbonet.nl mobankgaranties@pbonet.nl mobankgaranties@pbonet.nl 

E regelgeving teamba@pbonet.nl  teamba@pbonet.nl  teamba@pbonet.nl  handel@tuinbouw.nl  

     

F certificaat 

aanvraag / bewijs 

079 – 368 7004 079 – 368 7181 079 – 368 1950/54 079 – 368 7004 

     

T stand van zaken  

certificaat 

aanvraag / bewijs 

Rijst: Sylvia van Meel  

088-60 26758 

Granen : Theo Metz 

088-60 26760 

Suiker : Jaap Reitsma 

088-60 26753 

Dagelijkse aanvraag : 

Rajesh Bindraban 

088-60 26738 

Jeroen Nieuwlaat 

088-60 26735 

Pluimvee-inschrijving : 

Jasmien Habiboellah 

088-60 26733 

Jennifer Oedai 

088-60 26734 

Rundvlees-inschrijving en 

Actieve Veredeling 

Francis Palma Zuniga 

088-60 26732 

Sandra Lau 

088-60 26739 

Patricia van Vollevelde 

088-60 26731 

Mala Gierdharie  

088-60 26756 

Jean de Haan  

088-60 26754 

Sabine Koene  

088-60 26757 

mailto:teamba@pbonet.nl
mailto:teamba@pbonet.nl
mailto:teamba@pbonet.nl
mailto:handel@tuinbouw.nl
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T (bank)garantie Sandra van Bohemen  

088-60 26745 

Camtu Do- Nguyen 

088-60 26740 

Sandra van Bohemen  

088-60 26745 

Camtu Do- Nguyen 

088-60 26740 

Sandra van Bohemen  

088-60 26745 

Camtu Do- Nguyen 

088-60 26740 

Sandra van Bohemen  

088-60 26745 

Camtu Do- Nguyen 

088-60 26740 

T regelgeving Reshma Parsoe  088-60 26730 Hans de Wit 088-60 26728 

Marja Beltman 088-60 26729 

Emmie Vroegindeweij 

088-60 26726 

Gerda Maurer 

088-60 26727 

Richard Dekkers  

088-60 26763 
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Onderstaand een overzicht met sectoren/regelingen van de afdeling Marktordening waarover 

u een  RSS feed  kunt ontvangen.  

Omschrijving Sector Subsidies en 

regelingen 

Eieren X  

Granen X  

Groenten en fruit X  

Hop en hopproducten X  

Voedings- en genotsmiddelen  

(voorheen industriële 

landbouwproducten) 

X  

Knoflook X  

Melkveehouderij 

(hieronder valt superheffing, 

melkquoteringsregeling en 

ureumgehalte) 

X  

Olijfolie X  

Paddenstoelen X  

Pluimvee  X  

Regeling schoolfruit  X 

Regeling schoolmelk  X 

Regeling streekproducten  X 

Rijst  X  

Runderen X  

Schapen en geiten X  

Suiker X  

Varkens X  

Vlas en Hennep X  

Wijn X  

Zuivel X  

 

Tips hoe u optimaal gebruik kunt maken van de real time nieuwsvoorziening van de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 

Wilt u altijd onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van het laatste nieuws op uw 

vakgebied? 

Dan heeft u hiervoor een aantal mogelijkkheden.  

Onze nieuwsvoorziening is op basis van RSS. Op Wikipedia kunt u precies lezen wat RSS is: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rss 

In deze handleiding doen wij een aantal suggesties om de RSS feeds van RVO te kunnen 

binnenhalen.  

Feedly is op dit moment het middel om RSS binnen te halen: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Feedly 

Apps  om RSS te ontvangen: http://feedly.com/apps.html 

Maar u kunt het ook regelen via uw internetbrowser. Hieronder staan de meest gebruikte 

browsers op een rij met uitleg hoe u dit moet doen. 

RSS ontvangen via Google meldingen: http://www.google.nl/alerts 

RSS instellen op de internetbrowser Safari: http://www.appletips.nl/de-rss-knop-opnieuw-

activeren-in-safari-6/ 

RSS ontvangen via de internetbrowser Modzilla Firefox: 

http://www.oucs.ox.ac.uk/rss/subscribing.xml?ID=body.1_div.1 

RSS ontvangen via Windows 8.1:  http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/using-rss-

feeds 

Heeft u moeite met het instellen van RSS? 

Bel dan het algemene nummer van RVO.nl: 088 0424242 en vraag naar Joyce Buisman 

werkzaam bij de unit Digitale Media & Informatie. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rss
http://nl.wikipedia.org/wiki/Feedly
http://feedly.com/apps.html
http://www.google.nl/alerts
http://www.appletips.nl/de-rss-knop-opnieuw-activeren-in-safari-6/
http://www.appletips.nl/de-rss-knop-opnieuw-activeren-in-safari-6/
http://www.oucs.ox.ac.uk/rss/subscribing.xml?ID=body.1_div.1
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/using-rss-feeds
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/using-rss-feeds

