Ontwerp-Verordening PT retributie export bloemkwekerijproducten Japan 2012
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. … 2011, houdende de vaststelling van
de jaarlijks aan ondernemers die bloemkwekerijproducten naar Japan exporteren op te leggen
retributie (Verordening PT retributie export bloemkwekerijproducten Japan 2012)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;
gelet op de artikelen 95 en 126, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de commissie voor Bloemkwekerijproducten, d.d. 24 oktober 2011;
BESLUIT:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het
Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.
2. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1:1 en 3:1 en de
werkwijze zoals beschreven in paragraaf 3 van de Verordening PT Algemene bepalingen 2009.
3. In deze verordening wordt verstaan onder:
I. teeltmateriaal: planten en plantendelen met
a. bloemkwekerijproducten:
uitzondering van bloemzaden die bestemd
zijn om voor de teelt van
bloemkwekerijproducten of ter vermeerdering
te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;
II. siergewassen, bloemzaden daaronder
begrepen, in blad-, bloem- of vruchtdragende
toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met
uitzondering van:
• winterharde houtgewassen in hun geheel
voor zover niet vervroegd of verlaat,
alsmede kerstbomen zonder wortels en
delen van winterharde houtgewassen
welke voor vermeerdering zijn bestemd;
• voor zover in groene toestand de
Japanse azalea’s, alsmede variëteiten en
hybriden daarvan;
• dahliastekken, begonia- en gloxinia
plantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt
van knollen en
• aquariumplanten en niet-levende
bloemkwekerijproducten.
b. retributieplichtige:
de exporteur van bloemkwekerijproducten, die daadwerkelijk
gebruik maakt van het systeem van controle, bedoeld in deze
verordening en daarover aan het productschap retributie
verschuldigd is.
§ 2 Retributieplicht
Artikel 2
1. De exporteur van bloemkwekerijproducten is het kalenderjaar 2012 over controles van door hem
naar Japan uit te voeren bloemkwekerijproducten aan het productschap een retributie
verschuldigd.
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2. De retributie, bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd ter financiering van
controles van bloemkwekerijproducten die naar Japan worden uitgevoerd.
3. De retributie als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met
inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
Artikel 3
1. Ter uitvoering van artikel 2 doet de exporteur van bloemkwekerijproducten, na afloop van het
kalenderjaar 2012, aangifte bij het productschap van de tijd die in dat jaar is besteed aan de
controle van bloemkwekerijproducten ten behoeve van export naar Japan.
2. De aangifte, bedoeld in het eerste lid, doet de exporteur op een door het productschap te
verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven
aanwijzingen.
3. Wanneer de exporteur de Plantenziektenkundige Dienst heeft gemachtigd om de in het eerste lid
bedoelde gegevens aan het productschap te verstrekken, hoeft de opgave als bedoeld in het
tweede lid niet te geschieden.
§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 4
1. De duur van de controle wordt afgerond op de tijdseenheid van een kwartier. Per kwartier is een
retributie van € 80,- verschuldigd.
2. De exporteur en de keurmeester ondertekenen beiden de verklaring, waaruit blijkt hoeveel tijd de
keurmeester met de controle van één of meerdere partijen bloemkwekerijproducten bezig is
geweest, uitgedrukt in eenheden van een kwartier.
3. Indien een exporteur één of meer verklaringen niet heeft ondertekend, is artikel 5 van
overeenkomstige toepassing.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 5
1. De oplegging van de retributie geschiedt door toezending of uitreiking van een retributienota aan
de retributieplichtige na afloop van het kalenderjaar waarover de retributie verschuldigd is.
2. In afwijking van het eerste lid kan de rebtributieplichtige een voorlopige retributie worden
opgelegd tot het bedrag waarop de retributie vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige
retributie wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde retributie.
Artikel 6
Indien uit ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekte gegevens of een raming als
bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde
retributie aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
Artikel 7
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de
secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
2. Deze gegevens worden gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
§ 5 Slotbepalingen
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
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Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT retributie export bloemkwekerijproducten
Japan 2012.

Artikel 10
1. De Verordening PT heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2010 wordt ingetrokken.
2. De verplichting tot betaling van heffing over de jaren tot en met 2011 op grond van Verordening PT
heffing export bloemkwekerijproducten Japan 2010 blijft van kracht.

Zoetermeer, …. 2011

De voorzitter,

De secretaris,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

J.M. Gerritsen
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Toelichting
1.
Algemeen
Het Productschap Tuinbouw (hierna: PT) is ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie.
Het PT heeft tot taak een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening in ondernemingen in de
tuinbouwsector te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijke belang van die ondernemingen en
van de daarbij betrokken personen te behartigen.
Het bestuur van het PT bestaat uit:
a. een onafhankelijke bij Koninklijk Besluit benoemde voorzitter en
b. personen, benoemd door organisaties van werkgevers en werkenden, werkzaam in de
tuinbouwsector.
Het bestuur wordt bijgestaan door commissies, die op overeenkomstige wijze zijn samengesteld.
De ondernemingen - waarvoor het PT is ingesteld - worden retributies opgelegd. De opbrengst dient
ter financiering van voorinspectie in Nederland van bloemkwekerijproducten, die naar Japan worden
geëxporteerd.
2.
Doelstellingen en te verwachten (neven)effecten van de verordening
Met de opbrengst van de retributie worden maatregelen gefinancierd waardoor de export van
bloemkwekerijproducten naar Japan vanuit Nederland tegen zo laag mogelijke kosten voor het
betrokken bedrijfsleven kan plaatsvinden. De afspraken die zijn gemaakt in de bloemkwekerijsector
kunnen niet los worden gezien van de afspraken die gelden voor de bloembollen- en de groente- en
fruitexport naar Japan.
Er zijn afspraken gemaakt tussen de Japanse en de Nederlandse overheden volgens welke uit
Nederland afkomstige bloemkwekerijproducten al voor de verzending naar Japan in Nederland
worden onderworpen aan een controle waarna de daadwerkelijke export probleemloos kan verlopen.
Zonder het systeem van voorafgaande controle zouden bloemkwekerijproducten wel kunnen worden
geëxporteerd naar Japan, maar met het risico dat de producten bij aankomst niet worden toegelaten
en daar ter plaatse moeten worden vernietigd of zelfs worden teruggezonden. Met alle onnodige extra
kosten vandien. Om de sector te behoeden voor het maken van overbodige extra kosten, is het
systeem van controle in Nederland door Japanse inspecteurs opgezet.
Het doel is dus meerledig:
a.
versoepeling van de handel met Japan en
b.
kostenbesparing voor het betrokken bedrijfsleven.
Het te verwachten effect is kostenbesparing voor het betrokken bedrijfsleven.
2.1
Nadere motivering van noodzaak publieke regelgeving
Zonder de overeenstemming tussen de Japanse en Nederlandse overheid zou controle niet kunnen
plaatsvinden. Elk bedrijf afzonderlijk zou zijn producten naar Japan moeten exporteren zonder vooraf
te weten of er daadwerkelijk kan worden gehandeld. Zouden de producten bij aankomst niet worden
toegelaten dan heeft dat onnodige extra tijd en kosten tot gevolg. Een regeling op privaatrechtelijke
basis behoort thans nog niet tot de mogelijkheden al wordt niet uitgesloten dat in de toekomst de
regeling op een andere basis kan worden gestoeld. Dit is mede afhankelijk van hoe de Japanse
overheid over het systeem denkt en of zij een regeling op privaatrechtelijke basis zou accepteren. Dat
is thans niet het geval.
Nu een privaatrechtelijke regeling niet aan de orde is, is gekozen voor een publiekrechtelijke
benadering door middel van een verordening van het PT. Het systeem houdt in: het financieren van de
begeleiding van de Japanse inspecteur ten tijde van controlebezoeken.
2.2
Afweging van private alternatieven
De Japanse overheid doet tot op heden slechts zaken met de Nederlandse overheid, waarvan het PT
deel uitmaakt. De Japanse overheid sluit geen overeenkomsten met individuele ondernemingen. Het
PT heeft als organisatie van de keten de mogelijkheid de eisen die aan de export op Japan worden
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gesteld, te versoepelen. Het optreden van het PT ondersteunt de private belangen van de individuele
ondernemingen.
2.3
Uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening
Het gaat hier om een retributieverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel voor
rekening van het PT komen. Hier wordt onder verstaan: het verzenden van de nota’s, het afhandelen
van bezwaren en de behandeling van eventuele beroepsprocedures. Er wordt geen last gelegd op
andere overheden.
2.4
Financiële gevolgen van de verordening
Ieder jaar wordt van de betrokken ondernemingen die gebruik maken van het systeem, een financiële
bijdrage gevraagd om de kosten te kunnen betalen. Daarbij is gekozen voor een retributiebedrag per
tijdseenheid.
2.5
Administratieve lasten
In 2004 hebben de bedrijfslichamen onder coördinatie van de SER een nulmeting administratieve
lasten uitgevoerd en naar aanleiding daarvan reductievoorstellen geformuleerd. In casu betekent dit
een verankering van de aandacht voor de administratieve lasten in de verordeningen. Bij het
ontwerpen en uitschrijven van verordeningen streven de schappen er naar de administratieve lasten
structureel zo laag mogelijk te houden.
Ten aanzien van deze verordening geldt dat degene die bloemkwekerijproducten exporteert naar
Japan op een voorgedrukt aangifteformulier zijn gegevens dient aan te leveren, alvorens een
retributienota kan worden toegezonden. Wanneer de exporteur de Plantenziektenkundige Dienst
(hierna: PD) machtigt om de gegevens aan het PT te verstrekken, hoeft de aangifte niet te
geschieden.
3
Steunmaatregel
Het tarief per tijdseenheid wordt als een retributie beschouwd. Er wordt uitvoering gegeven aan
protocollen die door Japan en Nederland zijn afgesloten. Het systeem van een controle in Nederland
voorafgaand aan de daadwerkelijke export, is in het belang van de hele tuinbouwsector, gelet op het
bestaan van soortgelijke systemen in de bloembollensector en in de groente- en fruitsector. De
Europese Commissie heeft in het verleden de financiering van het systeem goedgekeurd (nr. SG (96)
D 031242 (Pb. 1996, C175)), waarna LNV en de SER hun goedkeuring gaven. Het steunfiche wordt
jaarlijks geactualiseerd in de steuninventaris.
3.1
Structuur van de retributie
De retributie bestaat uit een tarief per kwartier. Het tarief bedraagt € 80,- per kwartier.
3.2
Werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is alleen van toepassing op die bedrijfsgenoten, de exporteurs van
bloemkwekerijproducten, die daadwerkelijk gebruik maken van het systeem van controle.
3.3
Becijfering van de opbrengst onder vermelding van de vindplaats in de begroting
Voor wat betreft de exacte bedragen wordt hier verwezen naar het Financieringsfonds
Bloemkwekerijproducten van de begroting van het PT, die onder andere beschikbaar is op de website
van het PT.
3.4
Algemeen belang van de activiteit
Het vergemakkelijken van de export van bloemkwekerijproducten naar Japan vanuit Nederland tegen
zo laag mogelijke kosten voor het betrokken bedrijfsleven. De afspraken die zijn gemaakt in de
bloemkwekerijsector kunnen niet los worden gezien van de afspraken die gelden voor de
bloembollenexport en de groente- en fruitexport naar Japan.
3.5
Sectoraal belang van de activiteit
De sector bloemen bepaalt zelf, via de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de commissie voor
Bloemkwekerijproducten en in het bestuur van het PT, aan welke activiteiten de opbrengst van de
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retributie wordt besteed.
Zonder voorafgaande inspectie zou de export van bloemkwekerijproducten naar Japan minder soepel
verlopen, waardoor de exportpositie in de wereldhandel zou kunnen afnemen.
3.6
Publicatie
Het concept van de verordening is gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie. Het gaat
niet om een nieuwe retributie, evenmin wordt een nieuwe categorie retributieplichtigen in de retributie
betrokken.
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De voorzitter,

De secretaris,
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