12 mei 2011

PERSBERICHT
Bloembollenhandel wil gezamenlijke activiteiten op vrijwillige basis privaat
financieren
De PT-heffingsverordening voor de bloembollenhandel loopt af per 1 juni as . Het bestuur van
Anthos heeft zijn leden geconsulteerd over de vraag of daarvoor een nieuwe verordening in de
plaats moet komen. Uit deze ledenconsultatie bleek dat het handelsbedrijfsleven in de
bloembollensector een aantal activiteiten collectief wil blijven organiseren en daarin ook
gezamenlijk geld wil investeren. Men wil daarvoor geen nieuwe PT-heffingsverordening
instellen, maar kiest voor inning van de benodigde gelden op vrijwillige/privaatrechtelijke basis.
Anthos-voorzitter Henk Westerhof verzocht daarom dinsdag jl in de sectorcommissie
Bloembollen het PT geen nieuwe heffingsverordening in te stellen. Anthos en het Productschap
Tuinbouw gaan de komende tijd de consequenties van dit voornemen verder uitwerken. De
bedoeling is dat Anthos nog wel vertegenwoordigd blijft in het PT.
Bloembollenhandelaren krijgen vanuit het PT nog te maken met heffingen over aankopen via de
IVB’s die vallen onder de juli-valuta (= oogstjaar 2010) en uiteraard over die transacties tot en met
31 mei 2011 die buiten de IVB’s om door leveranciers aan hun kopers in rekening worden gebracht.
Logische stap
PT-voorzitter Bart Bruggeman: ‘Het voornemen van Anthos is een logische stap. Deze
ontwikkeling past in de wens van het PT-bestuur, onlangs vastgelegd in de Toekomstagenda PT
2010-2015; privaat doen wat privaat kan. De mening van alle bloembollenhandelaren,
georganiseerd én ongeorganiseerd, is hierbij voor het PT van belang. Die wordt gepeild in de
ondernemingspeiling die vrijdag 20 mei start. Alle tuinbouwondernemers kunnen daarin laten weten
of ze willen blijven investeren in gezamenlijke activiteiten via de heffing die ze betalen aan het PT,
of niet. De resultaten van de peiling geven inzicht in draagvlak voor specifieke PT-activiteiten.
Daarnaast tonen de resultaten draagvlak voor collectieve investeringen via het PT per deelsector.’
Westerhof: ‘Anthos heeft de intentie te blijven participeren in het PT, maar wil alleen geen nieuwe
heffingsverordening instellen. In de bloembollenhandel is private financiering van collectieve
activiteiten een optie. Wij zien wel dat dat in andere sectoren anders ligt, zoals bijvoorbeeld in de
bomenhandel die wij ook vertegenwoordigen. Daar blijft collectieve financiering van activiteiten
via het PT belangrijk'.

Het predikaat Koninklijk is verleend door H.M. Koningin Beatrix bij besluit d.d. 10 februari 2000.

Privaat financieren
Het Anthosbestuur discussieerde de afgelopen periode met haar achterban over de vraag of
handelsbedrijven gezamenlijk activiteiten willen blijven ontwikkelen en financieren, of zij dat via
een nieuwe PT Heffingsverordening willen doen of op vrijwillige/privaatrechtelijke basis. De leden
spraken zich unaniem uit voor de instandhouding van collectieve activiteiten en voorzieningen op
het gebied van fytosanitaire vraagstukken, kwaliteit, technisch onderzoek en promotie/marketing.
Voorwaarden daarbij zijn dat die activiteiten het individuele bedrijfsbelang niet mogen frustreren en
ze een duidelijke meerwaarde hebben voor de bedrijfsvoering van de handel. Daarnaast moet het
bedrijfsleven zelf directe sturing kunnen geven aan de inzet van die gelden en de controle daarop.
De financiering van deze collectieve activiteiten zien de Anthosleden liever vanuit een vrijwillige,
privaatrechtelijke regeling dan via een nieuwe heffingsverordening van het PT. De geraadpleegde
leden spraken zich unaniem uit voor het instellen van een vrijwillige regeling, waarbij de bedrijven
zich contractueel verplichten om gelden af te dragen aan een juridische entiteit, waaruit de
gezamenlijke activiteiten gefinancierd gaan worden. Voor de introductie van een
vrijwillig/privaatrechtelijk systeem wordt gestreefd naar een draagvlak van 85% van de totale
omzet.

Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten is de brancheorganisatie
voor de handelsbedrijven in bloembollen- en boomkwekerijsector. De bloembollenleden
vertegenwoordigen ruim 85% van de omzet in die bedrijfstak en in de boomkwekerijsector ca. 60%.

Noot voor de redactie:
Voor een nadere toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van Anthos, de
heer Henk Westerhof, telefoon 0252-535080/06-53242066 of Geert Pinxterhuis van het
Productschap Tuinbouw, telefoon (079) 347 0651
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