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Betreft: Heffingtarieven 2012 - 2014

Overzicht verloop heffing Productschap Tuinbouw
Sectorfonds
2
Bloembollenteelt
2
Bloembollenhandel
Bloementeelt
Bloemenhandel
Bomen
Hoveniers
Glasgroente
Vollegrondsgroente
Fruit
Champignons
Handel gr+fr
Handel in uien
Verwerking gr + fr

1

Over 2012

Over 2013 ( )

Over 2014

Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja

Ja (daling 15% )
2
PM
Nee
Nee
Nee
Nee
4
Nee (ja )
Ja (daling 72%)
Ja (daling 74%)
Nee
Ja (daling 54%)
Ja (daling 92%)
Nee

3

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

1 Daling tarief in procenten ten opzichte van heffingtarief over 2011
2 Uiteindelijke heffing afhankelijk van uitkomst rechtszaken tegen het PT inzake SBC-affaire
3 Heffing in voorjaar 2014 opgelegd, sector kan nog besluiten tot verdergaande daling
4 Auberginetelers betalen een promotieheffing van 8 euro per are; in het overzicht is besluitvorming over de
Pepper Weevil-heffing niet opgenomen

Toelichting
Op 20 december 2012 besloot het PT-bestuur te streven naar een minimum heffing over
2013. Dit naar aanleiding van het Regeerakkoord, dat eind oktober 2012 aankondigde dat
organisaties zoals het PT en hun heffingen zullen worden afgeschaft. Het bestuur gaf te
kennen dat als bestaande reserves afdoende zouden zijn, er een nultarief zou gelden. Het
bestuur besloot voorts dat het jaar 2013 in het teken zou staan van een zorgvuldige afbouw
en overdracht van taken.
De belangstellingsregistratie voorziet in de afbouw en overdracht van taken. Dit komt tot
afronding met adviezen van de commissies Voedingstuinbouw (31 oktober jl.) en Sierteelt &
Groen (4 november jl.) en besluitvorming in het PT-bestuur van 12 november. Dankzij goed
inzicht in de uitputting van financiële reserves, slaagt het PT-bestuur in het voornemen van
eind 2012. Onderstaand overzicht geeft de hoogte van de heffingtarieven over 2013 weer, in
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vergelijking met 2011. De jaren ervoor koos het PT-bestuur al eigenstandig voor een afname
van investeringen via het PT. Als gevolg daarvan daalden over de periode 2002 – 2011 de
heffingtarieven per sectorfonds globaal met een derde.
Voor het merendeel van de ondernemingen in de tuinbouw legt het PT over 2013 geen
heffing meer op. Dit is het geval voor ondernemingen werkzaam in de teelt, import en handel
in bloemen, de boomkwekerij, de hoveniers en groenvoorzieners, de champignonteelt en de
verwerking van groenten, fruit en uien. Voor de andere geledingen is nog een (beperkte)
heffing voorzien:
- de teelt van glasgroenten: tariefdaling t.o.v. 2011 100%
o uitgezonderd aubergine, die nog promotieheffing van acht euro/are betaalt
o besluitvorming over Pepper Weevil-heffing is in dit overzicht niet opgenomen
- de teelt van vollegrondsgroenten: tariefdaling t.o.v. 2011 is 72%
- de teelt van fruit: tariefdaling t.o.v. 2011 is 74%
- de handel in groenten en fruit: tariefdaling t.o.v. 2011 is 54%
- de handel in uien: tariefdaling t.o.v. 2011 is 92%
Voor de bloembollenteelt is voor 2013 een tariefdaling voorzien van 15% (nadat in 2011 het
tarief al met bijna 70% was gedaald t.o.v. 2002) en voor de bloembollenhandel een daling
van 100%. Voor deze twee geledingen hangt de uiteindelijke daling af van de uitkomst van
rechtszaken tegen het PT inzake de zogeheten SBC-affaire. De bloembollenteelt kan nog
beslissen tot verdergaande daling van de heffing over 2013, die pas in voorjaar 2014 wordt
opgelegd.

131111

Heffingtarieven 2012 - 2014 / 12-11-13

