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Bij het opstellen van de jaarrekening van een van de Tuinbouw promotie organisaties (BBH)
is gebleken dat over het boekjaar 2010 sprake was van een verschil tussen de
exploitatiesubsidie die destijds werd ontvangen van het PT en de daadwerkelijke kosten van
de gesubsidieerde activiteiten. In casu was sprake van een subsidieoverschot.
Oorzaak subsidieoverschot
Een subsidieoverschot (of: een exploitatieoverschot) kan met name ontstaan omdat:
a. projecten die wel in de begroting staan voor een bepaald jaar voor wat betreft de
uitvoering en afrekening over het boekjaar heenlopen of;
b. projecten voordeliger uitpakten dan begroot (bijvoorbeeld door een goede
aanbesteding) of omdat deze helemaal geen doorgang vonden.
Vervolgens heeft de betreffende TPO het PT verzocht om een egalisatiereserve te mogen
vormen. Dit omdat zonder een dergelijke voorziening het overschot terug geboekt zou
moeten worden naar het PT.
Met een brief van 25 februari jl. (zie bijlage) heeft de secretaris van het PT dit verzoek in
principe gehonoreerd, onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur.
Het begrip egalisatiereserve wordt als volgt gedefinieerd:
“reserve als bedoeld in artikel 4:72 Algemene wet bestuursrecht om de verschillen tussen
de subsidie en de kosten van de gesubsidieerde activiteiten op te vangen”.
Voordeel van een egalisatiereserve is dat een overschot van het ene jaar kan worden
aangewend ter financiering van een tekort in een ander jaar. Wel is het wenselijk om de
vorming van een egalisatiereserve te binden aan een bepaald maximum bedrag, zowel
relatief als absoluut.
Per TPO wordt m.i.v. 2011 de hierna volgende maximum egalisatiereserve voorgesteld:

BBH
IBC

Bedrag exploitatiesubsidie
2011

Maximum % dotatie aan
egalisatiereserve (per
jaar)

Maximum
stand reserve

€ 22 mln
€ 4,925 mln

5%
5%

€ 1.100.000
€ 246.250
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PPH
GFB
HIC

€ 1,875 mln
€ 1,75 mln
€ 0,4 mln

5%
5%
10%

€ 93.750
€ 87.500
€ 40.000

De voor de Tuinbouw promotie organisatie voorgestelde percentages zijn – uitgezonderd het
HIC - gelijk en beogen tegemoet te komen aan de wens om meer flexibiliteit. Het bedrag van
de jaarlijkse dotatie aan de egalisatiereserve is tevens het maximale bedrag van de totale
stand van de reserve.
Het vormen van een egalisatiereserve wordt gebonden aan de volgende voorwaarden:
1. De jaarlijkse dotatie aan de egalisatiereserve mag voor de betreffende promotie
organisatie maximaal het in de tabel vermelde percentage van 5 bedragen waarbij
de stand van de reserve niet hoger mag zijn dan het in de rechterkolom van de tabel
vermelde bedrag;
2. Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de
activiteiten, waarvoor subsidie werd verleend, komt ten gunste onderscheidenlijk ten
laste van de egalisatiereserve;
3. De van de egalisatiereserve genoten rente wordt aan de egalisatiereserve
toegevoegd;
4. De promotie organisatie is ter zake van de egalisatiereserve vergoedingsplichtig in
de volgende gevallen:
a. de gesubsidieerde activiteiten worden geheel of gedeeltelijk beëindigd;
b. de subsidieverlening of de subsidievaststelling wordt ingetrokken of de subsidie
wordt beëindigd;
c. de rechtspersoon wordt ontbonden.

Verder hecht het productschap eraan om in het kader van het door hem uit te oefenen
toezicht expliciet vast te stellen dat de gelden uit de egalisatiereserve worden ingezet
conform de gestelde eisen zoals geformuleerd in de subsidiebrief voor het boekjaar 2011.
Hiertoe geeft de betreffende promotieorganisatie op projectniveau aan hoe de
egalisatiereserve is ontstaan en welke bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Instemming
Het dagelijks bestuur heeft besloten om dit voorstel met een positief advies voor te leggen
aan het bestuur. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de mogelijkheid voor de
TPO’s om een egalisatiereserve te vormen met inachtneming van voormelde voorwaarden.
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