Ontwerp-Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2012
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van …. 2011, houdende regels ter zake van
de aan de onder het Productschap Tuinbouw ressorterende ondernemers in de sector
boomkwekerijproducten op te leggen heffing (Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten
2012)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Sectorcommissie voor boomkwekerijproducten, d.d. 25 oktober 2011;

BESLUIT:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verder verstaan onder:
a. bestuur:
het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
b. boomkwekerijproducten:
winterharde en half-winterharde houtgewassen, die
niet vervroegd of verlaat zijn, alsmede delen daarvan en
voorts vaste planten en wortelstokken;
c. heffingsgrondslag:
het verkoopbedrag van de in een kalenderjaar verhandelde en
afgeleverde boomkwekerijproducten, verminderd met het
inkoopbedrag van de in hetzelfde kalenderjaar ingekochte
boomkwekerijproducten. Op dit verschil kunnen in mindering
worden gebracht:
1. de vrachtkosten
2. de daadwerkelijk niet ontvangen bedragen die
afgeschreven zijn in de administratie;
d. inkoopbedrag:
het bruto inkoopfactuurbedrag (eindbedrag van de factuur)
waarover de BTW wordt berekend;
e. jaarmutatie:
inflatie over een jaar in procenten volgens de
consumentenprijsindex van het CBS in de maand januari;
f. kweken van boomkwekerijproducten:het ter verkrijging van een oogst van boomkwekerijproducten
brengen, hebben of houden in al dan niet overdekte grond van
boomkwekerijproducten of van zaden, stekken of ander
plantmateriaal daarvan, alsmede het ter bevordering van het
verkrijgen van een oogst van boomkwekerijproducten,
verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken,
beschermen, bewaren en verzorgen van boomkwekerijproducten, respectievelijk de zaden, stekken of ander
plantmateriaal daarvan;
g. ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft
waarin het kweken van of de handel in boomkwekerijproducten wordt uitgeoefend, met uitzondering van
hovenierswerkzaamheden en het uitoefenen, anders dan als
verzenddetaillist, van de binnenlandse kleinhandel;
h. productschap:
het Productschap Tuinbouw;
i. secretaris:
de secretaris van het productschap;
j. verkoopbedrag:
het brutoverkoopfactuurbedrag (eindbedrag van de factuur)
exclusief btw;

§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer is over het kalenderjaar 2012 een heffing verschuldigd ten behoeve van de
algemene kosten van het productschap, alsmede ten behoeve van promotie- en
marketingactiviteiten, economische aangelegenheden, kwaliteits- en milieuaangelegenheden,
technisch onderzoek en voorlichting.
2. In het geval van contractteelt is heffingsplichtig de ondernemer die het teeltrisico draagt.
3. De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag met inachtneming
van het in de volgende artikelen bepaalde.
§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3
1. De heffing die de ondernemer is verschuldigd, bestaat uit een basisheffing van € 60, vermeerderd
met de som van het bedrag dat wordt verkregen na toepassing van de hierna genoemde
heffingspercentages op de bijbehorende schijf van de heffingsgrondslag.
a. van € 0 tot en met € 900.000
: 0,52%;
b. vanaf € 900.000 tot en met € 1.800.000
: 0,40%;
c. vanaf € 1.800.000
: 0,24%.
2. Een negatieve heffingsgrondslag leidt tot een nota gelijk aan € 0,-.
3. Voor de toepassing van het eerste lid kan een positieve heffingsgrondslag worden verrekend met
een negatieve heffingsgrondslag over het voorafgaande kalenderjaar.
4. Een heffing lager dan € 125,- wordt niet opgelegd.
5. De over 2012 maximaal te betalen heffing bedraagt € 13.382,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast
aan de hand van de jaarmutatie voorafgaand aan het jaar waarover de heffing wordt opgelegd.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 4
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van
het betreffende heffingsjaar waarover de heffing wordt opgelegd en geschiedt door toezending of
uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer.
2. In afwijking van het eerste lid kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot
het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt
verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
Artikel 5
Indien en voor zover de ondernemer via bloemenveilingen boomkwekerijproducten heeft verhandeld in
het kalenderjaar waarover de heffing wordt opgelegd, en door de veiling bedragen zijn ingehouden met
toepassing van het bepaalde in de Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2012
of de Verordening PT vakheffing handel bloemkwekerijproducten 2012, worden deze bedragen
aangemerkt als voorschotten op de ingevolge artikelen 2 en 3 verschuldigde heffing.
Artikel 6
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens, of een
ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing 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 slechts gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5 Slotbepalingen
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012,
treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2012.

Zoetermeer, ….. 2011

De voorzitter,

De secretaris,

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

J.M. Gerritsen

Toelichting
1
Algemeen
Het Productschap Tuinbouw (PT) is een publiek lichaam, 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 gemeenschappelijk 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.
Aan de ondernemingen waarvoor het PT is ingesteld worden heffingen opgelegd, waarvan de
opbrengst dient ter financiering van:
a. de algemene werkzaamheden van het PT (algemene heffing), en
b. een specifieke bestemming (bestemmingsheffingen).
De onderhavige verordening betreft zowel de algemene heffing als de bijzondere heffing.
Het PT is een ketenorganisatie. De belangen van ondernemingen en daarin werkenden in de
tuinbouwsector, die het PT behartigt, betreffen zowel de primaire sector en de (detail)handel in
tuinbouwproducten. Bijzonder is de belangenbehartiging van de ondernemingen en werkenden in de
hoveniers- en groenvoorzieningssector.
De werkzaamheden van het PT strekken zich in grote lijnen uit over een groot aantal onderwerpen.
Enkele daarvan zijn:
a. promotionele- en marketingactiviteiten,
b. technisch onderzoek,
c. arbeid,
d. milieu-aangelegenheden,
e. kwaliteitsaangelegenheden.
Daarnaast geeft het PT toelichting en adviseert het aan en pleegt het overleg met de (rijks)overheid ter
zake van onderwerpen die de tuinbouwsector raken. De genoemde werkzaamheden worden door het
PT zelf verricht of - door middel van het verstrekken van subsidies of het geven van opdrachten - door
derden. Het PT heeft niet tot taak individuele belangenbehartiging of advisering van ondernemingen.
Resultaten van onderzoeken worden als informatie breed verspreid en zijn bij het PT verkrijgbaar. Het
PT besteedt aandacht aan de verspreiding van informatie via het internet (www.tuinbouw.nl) en via
rapporten, handleidingen, werkboeken, checklists en dergelijke. De sector wordt permanent op de
hoogte gehouden van nieuwe uitgaven.
2
De doelstelling van de heffing
Met de heffing wordt nagestreefd dat, ten behoeve van de gehele sector boomkwekerijproducten, dat
wil zeggen alle ondernemingen waarin de teelt van en de handel in boomkwekerijproducten wordt
uitgeoefend, alsmede voor de werknemers in deze ondernemingen, activiteiten kunnen worden
uitgevoerd, die door de sector worden gewenst en die zonder gezamenlijke aanpak niet of slechts met
hoge offers zouden kunnen worden ontplooid.
Het gevolg van de gezamenlijke aanpak is dat de noodzakelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd
tegen relatief lage kosten. Met de activiteiten die hiervoor in algemene zin zijn genoemd, is naar het
oordeel van het bestuur zowel het gemeenschappelijk belang van de ondernemingen en de werkenden
in de boomkwekerijsector als het algemeen belang gediend. De aard van de activiteiten die worden
gefinancierd uit de heffing die is benoemd in artikel 2 van de verordening.

2.1
Publiekrechtelijke regeling
De gefinancierde activiteiten komen de boomkwekerijsector als geheel en daarmee de individuele
onderneming ten goede. Door de gezamenlijke inzet van gelden worden twee voordelen behaald:
a. onderzoeks-, promotie- en andere activiteiten kunnen tegen relatief zeer lage kosten
(omgeslagen per onderneming) worden uitgevoerd, en
b. activiteiten die in termen van inzet, begeleiding, resultaatsverwachting en vooral kosten niet
gedragen kunnen worden door één of een groep van ondernemingen kunnen nu wel worden
uitgevoerd.
Een publiekrechtelijke regeling leidt er ook toe, dat de gehele sector bijdraagt aan wat diezelfde sector
ten goede komt. Een financiering langs privaatrechtelijke - vrijwillige - weg zou bedrijven uitsluiten en
kent niet het voordeel van de kostenefficiëntie van een gezamenlijke aanpak.
Om deze reden is gekozen voor de, ook door het bedrijfsleven via de organisaties van ondernemers in
de sector gewenste, publiekrechtelijke regeling.
2.2
Algemeen belang
Het algemeen belang is in meer dan één opzicht gediend:
a. de activiteiten leiden tot een vanuit economisch perspectief bezien gezonde bedrijfstak, met
als consequentie:
- een positieve invloed op de handelsbalans en
- de werkgelegenheid in de sector (teelt en handel) en in de aanpalende sectoren (zoals
tuincentra).
b. De sector voldoet op het gebied van belangrijke maatschappelijke onderwerpen als milieu,
veiligheid en arbeidsomstandigheden aan de eigen of overeengekomen (bijvoorbeeld
Meerjarenafspraken) verantwoordelijkheid.
2.3
Sectoraal belang
De heffingsverordening strekt ertoe activiteiten te financieren, zodat het voor de ontwikkeling van de
boomkwekerijsector nodige ontwikkelingsonderzoek kan worden gecontinueerd en de mogelijkheden
tot een gezonde, op continuïteit en winstgevendheid gerichte bedrijfsvoering door goede
afzetmogelijkheden kunnen worden geboden. Gelet op het collectieve belang van de volledige
boomkwekerijsector is het naar de overtuiging van het bestuur logisch én nodig dat alle in de sector
werkzame ondernemingen bijdragen. Door van alle ondernemingen in de sector een bijdrage te vragen
blijven de financiële lasten per bedrijf relatief laag.
2.4
De Sectorcommissie voor boomkwekerijproducten
De sectorcommissie adviseert het bestuur op haar werkterrein. De onderhavige verordening is
behandeld in de sectorcommissievergadering. De sectorcommissie heeft het bestuur geadviseerd de
verordening vast te stellen.
2.5
Systematiek en structuur van de heffing
De heffing wordt opgelegd bij de bedrijven die volgens de definitie van artikel 1 van de verordening de
kweek van of handel in boomkwekerijproducten uitvoeren.
Naast een basisheffing van € 60,- is een bepaald percentage van de verkopen minus de aankopen als
heffing verschuldigd. De heffing is degressief en gemaximeerd. Op deze wijze worden de kosten naar
een billijke verhouding verdeeld over de bedrijven. Anders dan bij de areaalheffing is er bij nihil omzet
geen heffing verschuldigd. Bij een lage omzet past een lage heffing en omgekeerd.
De aftrek van vrachtkosten mag betrekking hebben op zowel inkoop als verkoop voor zover het
boomkwekerijproducten betreft. Uit de definitie van het verkoop- en inkoopbedrag volgt automatisch
dat betalingskortingen in mindering komen op de heffingsgrondslag.
Met de heffingsgrondslag kan een negatieve heffingsgrondslag van het voorafgaande jaar verrekend
worden. Op deze manier is het tijdstip van inkoop minder bepalend voor de mogelijkheid van aftrek.
Met name beginnende boomkwekers kunnen hiermee geholpen zijn. Met het oog op de uitvoering is
de verrekeningsduur één jaar. De verrekening wijzigt de heffingsgrondslag niet. Zij heeft slechts

werking bij de toepassing van art. 3 eerste lid. Hierdoor wordt voorkomen dat een verrekening
meerdere jaren doorwerkt.
Het bedrag van de maximale heffing wordt jaarlijks aangepast met een correctie voor de inflatie, zoals
die voor januari wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In januari 2011 bedroeg
de inflatie 2% (de jaarmutatie), zodat de maximale heffing voor 2012 € 13.382,- bedraagt. De
maximaal te betalen heffing is inclusief de basisheffing. Ieder jaar wordt met behulp van het CBS-cijfer
het plafond opnieuw vastgesteld, dit cijfer is beschikbaar voor iedereen. Het geldende plafond staat op
de website van het PT www.tuinbouw.nl.

2.6
Omvang van de heffing en de uitgaven
De heffing zal in 2012 naar verwachting een bedrag van circa € 4.369.000,-- opbrengen; de hoogte is
afhankelijk van de behaalde marges door de heffingsplichtige ondernemers. De heffing wordt
opgebracht door telers, de binnenlandse handelaren en door exporteurs van boomkwekerijproducten.
Uit de opbrengst van de heffing worden diverse activiteiten gefinancierd. Als deel van de totale
activiteitenuitgaven in 2011:
a. promotie en voorlichting:
circa 40%
b. technisch onderzoek:
circa 34%
c. arbeid:
circa 4%
d. kwaliteitsaangelegenheden
circa 9%
e. milieu-aangelegenheden
circa 6%
f. overige bijdragen
circa 7%.
De hoogte van de heffing kan door het vaststellen van een wijzigingsverordening worden aangepast al
naar gelang de omvang van de baten en de lasten in enig jaar. Tenzij de baten zijn gedaald ten
opzichte van de begroting, gebeurt dit in ieder geval indien de lasten de begrote lasten in enig jaar met
5% of meer onderschrijden.
2.7
Uitvoerings- en handhavingsaspecten
De heffing wordt opgelegd nadat door de ondernemer aangifte is gedaan van zijn verkopen en inkopen
in een jaar. Het aangifteformulier is voorzien van een toelichting en is in zijn opzet eenvoudig. De
inning van de heffing geschiedt door middel van toezending van een beschikking (‘nota’), waartegen de
mogelijkheid van bezwaar openstaat. De Verordening PT Algemene bepalingen 2009 regelt de situatie
waarin de ondernemer zijn verplichtingen ten aanzien van de aangifte of de betaling niet nakomt.
2.8
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 zal door de schappen worden getracht de administratieve
lasten structureel zo laag mogelijk te houden.
3
Steunmaatregel
De heffing rust slechts op in Nederland gekweekte producten. Er is geen sprake van een heffing op
producten afkomstig uit andere Lidstaten van de EU. De steunmaatregel is laatstelijk in 2000 door de
Europese Commissie goedgekeurd onder nr. NN 65/2000 (ex N 26/2000), SG (2000) D/108157, d.d.
7 november 2000.
3.1
De werking naar alle bedrijfsgenoten
De verordening is van toepassing op alle bedrijfsgenoten waarvoor het PT is ingesteld. In de sector
boomkwekerijproducten gaat het om alle kwekers en handelaren van boomkwekerijproducten.

3.2
De becijfering van de opbrengst onder vermelding van de vindplaats in de begroting
Voor wat betreft de exacte bedragen wordt hier verwezen naar de begroting zoals die wordt
gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

De tekst van de verordening is gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
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