B2_Model brief zuivelverwerker
UITLEG:
U kan al bezwaar gemaakt hebben tegen de machtiging van RVO aan
uw zuivelonderneming om de heffingen voor het fosfaatreductieplan
via uw melkgeld te verrekenen. (voorbeeldbrief B1)
Afgezien van of u wel of niet bezwaar heeft aangetekend tegen de
machtiging door RVO, dient u ook uw zuivelonderneming op de hoogte
te stellen, van het feit dat u het niet eens bent met een verrekening
van de heffing met uw melkgeld.
Daarnaast laat u hiermee ook aan uw zuivelonderneming weten dat u
aanspraak maakt op de wettelijke rente over de inhouding en
eventuele kosten die dit met zich meebrengt.
Deze brief dient u aangetekend te versturen, rond de dag dat u
normaal gesproken uw melkgeld ontvangt, zodat de termijn van de
inwerkingtreding van de wettelijke rente berekening en het niet
uitbetalen van het melkgeld (door inhouding voor het voldoen van de
heffing aan RVO) samenvallen.
In deze brief is Friesland Campina Nederland BV als voorbeeld
genomen, maar u dient uiteraard de rode tekst aan te passen aan uw
eigen zuivelonderneming en uw eigen bedrijf. Let er op dat indien uw
zuivelverwerker geen coöperatie is, maar een andere organisatievorm
heeft, dit in de 3e alinea in de brief aan te passen.
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Plaats, datum
Geachte dames, heren,
Hierbij wendt ondergetekende zich tot u terzake het hierna volgende.
Wij voeren een melkveehouderij en ressorteren uit dien hoofde sinds enige tijd
onder de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Naar ons oordeel is de bewuste
regeling onverbindend, althans dient deze regeling jegens ons buiten
toepassing gelaten te worden, onder meer vanwege strijdigheid met artikel 1
EP, de Landbouwwet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Mede om die redenen, nog daargelaten strijdigheid met het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht en het feit dat er gelet op de rechtsverhouding
tussen mij en uw coöperatie geen rechtsgrond voor is, kan van een
verrekening van melkgeld geen sprake zijn. De geldsom die de Minister wil
opleggen en via verrekening van het melkgeld wil ontvingen geldt als
onrechtmatige daad jegens mij. Ik maak tegen die geldsom en verrekening
dan ook bezwaar.
Ik maak gelet op het voorgaande uitdrukkelijk aanspraak op betaling van het
volledige melkgeld aan mij en wel direct conform de reguliere gang van zaken,
zonder enige verrekening van welke geldsom of anderszins dan ook. Voor het
geval het melkgeld niet alsnog binnen drie dagen na dagtekening van dit
schrijven op de normale wijze en dus volledig en tijdig wordt uitbetaald, stel ik
u nu reeds vooralsdan uitdrukkelijk in gebreke. Ik zeg u tevens uitdrukkelijk
reeds nu de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten aan.
Ik verblijf, in afwachting van uw snelle reactie,
met vriendelijke groet,
UW NAAM ZOALS HET BEDRIJF BIJ UW ZUIVELVERWERKER BEKEND IS
UW ADRES ZOALS HET BIJ UW ZUIVELVERWERKER BEKEND IS
UW POSTCODE EN WOONPLAATS ZOALS HET BIJ UW ZUIVELVERWERKER
BEKEND IS
(eventueel uw leveranciersnummer)

