Ontwerp-Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van [datum] houdende de vaststelling van een
aan exporteurs van bloembollen op te leggen heffing voor de export van bloembollen naar Japan, voor
het oogstjaar 2011 (Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011).
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;
gelet op de 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 Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 10 mei 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 de
procedure heffing en invordering zoals beschreven in paragraaf 3 van de Verordening PT
algemene bepalingen 2009.
3. In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
bloembollen:
bollen of knollen van bloemgewassen;
b.
oogstjaar:
de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2012.
§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De exporteur van bloembollen is over de door hem naar Japan uitgevoerde bloembollen aan
het productschap een heffing verschuldigd.
2. De heffing bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd ten behoeve van de
financiering van de controles van de bloembollen, die naar Japan worden uitgevoerd.
3. De heffing 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 bloembollen aangifte bij het productschap van
de door hem naar Japan uitgevoerde hoeveelheden bloembollen.
2. De opgave bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken
aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 4
1. De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag hoeveelheid product ten
behoeve van de export naar Japan.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor:
a.
amaryllis, hyacint, lelie, narcis en tulp:
€ 0,68 per 1000 stuks leverbaar;
b.
gladiool en overige bloembollen:
€ 0,15 per 1000 stuks leverbaar;
c.
plantgoed van iris, lelie en tulp:
€ 13,61
per 1000 kg; en
d.
narcis-tonnegoed:
€ 6,80
per 1000 kg.
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§ 4 Oplegging en inning
Artikel 5
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een
raming niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van
deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
Artikel 6
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de
secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te
worden gesteld.
2. Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het
productschap.
§ 5 Slotbepalingen
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2011. Indien het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juni 2011, treedt
zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad
Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juni 2011.
Artikel 8
Deze verordening, wordt aangehaald als: Verordening PT heffing export bloembollen naar
Japan oogstjaar 2011.

Zoetermeer, [datum]

De vice-voorzitter,

De secretaris,

A. Bruggeman

ir. J.M. Gerritsen
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TOELICHTING
1.

Inleiding

1.1
Achtergrond van de verordening
Aan de ondernemingen waarvoor Productschap Tuinbouw (hierna: het PT) is ingesteld worden
heffingen opgelegd. De opbrengst dient ter financiering van vóór-inspectie in Nederland van
bloembollen, die naar Japan worden geëxporteerd. Inspecteurs, uit Japan afkomstig, inspecteren de
Nederlandse bloembollen. Wanneer zij een partij goedkeuren, kan de partij naar Japan worden
geëxporteerd en kan daar, zonder dat de bollen in quarantaine moeten, worden afgezet. Op private
basis kunnen deze gelden niet bijeen worden gebracht. De verordening is inhoudelijk gelijk aan die
welke gold voor het oogstjaar 2010.
Het gaat niet om een nieuwe heffing, noch worden de (maximum)tarieven verhoogd en evenmin wordt
een nieuwe categorie heffingsplichtigen in de heffing betrokken. Voor de betrokken heffingsplichtigen
verandert er derhalve de facto niets.
Met de heffingsverordeningen wordt de exporteur van bloembollen een heffing opgelegd over het
aantal door hem naar Japan geëxporteerde bloembollen.
1.2
Doelstellingen en te verwachten (neven)effecten van de verordening
Met de opbrengst van de heffing worden maatregelen gefinancierd waardoor de vrije export van
bloembollen naar Japan vanuit Nederland tegen zo laag mogelijke kosten voor het betrokken
bedrijfsleven kan plaatsvinden.
Er zijn afspraken gemaakt tussen de Japanse en de Nederlandse overheden volgens welke
bloembollen afkomstig uit Nederland, op het veld al worden gekeurd. Bij goedkeuring, kunnen deze
bollen zonder quarantaine-opplant worden verhandeld.
Zonder het systeem kunnen bollen wel geëxporteerd worden, maar door de verplichte quarantaineopplant van een groeiseizoen was het onmogelijk de bollen direct te verhandelen en was de Japanse
markt onbereikbaar. Door deze quarantaine te vervangen door de veldinspectie in Nederland, is het
mogelijk om de Japanse markt te beleveren.
Het doel is dus het mogelijk maken van bollenexport naar Japan op commerciële basis.
Het te verwachten effect is: kostenbesparing voor het betrokken bedrijfsleven.
1.3
Het algemeen belang van de activiteit
Het mogelijk maken van de export van bloembollen naar Japan vanuit Nederland. De afspraken die
zijn gemaakt in de bloembollensector kunnen niet los worden gezien van de afspraken die gelden voor
de bloemen-, de groenten- en fruitexport naar Japan. Ook voor de bloemen en groenten en fruit
gelden speciale afspraken.
1.4
Het sectoraal belang van de activiteit
Zonder deze regeling zou de export van bloembollen naar Japan beduidend moeilijker en meer
risicovol zijn, waardoor een zeer belangrijke markt voor bloembollen praktisch afgesloten zou zijn voor
het Nederlandse product.
1.5
Nadere motivering noodzaak publieke regelgeving
Door middel van de verordening wordt aan exporteurs die bloembollen naar Japan exporteren een
heffing opgelegd.
Zonder de Japans-Nederlandse overeenkomst, zoals genoemd in 1.2, zou controle niet kunnen
plaatsvinden.
De export zou gepaard gaan met dusdanige belemmeringen dat er feitelijk sprake zou zijn van een
export-stop. Nu een privaatrechtelijke regeling niet aan de orde is, is gekozen voor een
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publiekrechtelijke benadering middels een verordening van het productschap.
De opbrengst van de verordening wordt besteed aan het begeleiden van de Japanse inspecteur ten
tijde van controlebezoeken.
1.6
Afweging van private belangen
De Japanse overheid doet tot op heden 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
gesteld, te versoepelen. Het optreden van het PT ondersteunt de private belangen van de individuele
ondernemingen.
2.

Administratieve en financiële aspecten van de verordening

2.1
Uitvoerings- en handhavingaspecten van de verordening
Het gaat om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingaspecten geheel voor
rekening van het PT komen. Hier wordt onder verstaan: kosten voor het opleggen en incasseren van
de heffing, waaronder kosten voor relatiebeheer, debiteurenbeheer en juridische zaken vallen.
Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
2.2
De financiële gevolgen van de verordening
De kostprijs van het product wordt verhoogd. Daar staat tegenover dat de opbrengst van de heffing
wordt besteed aan zaken die anders niet zouden worden gerealiseerd.
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 heffingsbedrag per
bolsoort.
2.3
Administratieve lasten
Ten aanzien van deze verordening geldt dat degene die bollen exporteert naar Japan op een
voorgedrukt aangifteformulier zijn gegevens dient aan te leveren, alvorens een heffing kan worden
opgelegd.
2.4

De becijfering van de opbrengst onder vermelding van de vindplaats in de
begroting
De opbrengsten van deze heffing voor de oogstjaren 2008 en 2009 lagen rond de € 200.000,-. In de
begroting 2011 (hier valt oogstjaar 2010 onder) is ook € 200.000,- begroot. De verwachting is dat de
begroting 2012 hier niet van af zal wijken.
Voor wat betreft de geraamde bedragen wordt hier verwezen naar de begroting 2012 zoals die wordt
gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Een uitgebreide versie van de begroting is te vinden op www.tuinbouw.nl.
3.
De structuur van de heffing
De heffing bestaat uit een tarief per bolsoort.
De verordening is alleen van toepassing op die bedrijfsgenoten, de exporteurs van bloembollen, die
daadwerkelijk gebruik maken van het systeem van controle.
4.
Steunmaatregel
Het gaat om een heffing welke alleen rust op vanuit Nederland naar Japan te exporteren bloembollen.
De Europese Commissie is akkoord gegaan met een tarief per bolsoort. De met deze heffing
bekostigde steunmaatregel werd door de Europese Commissie onder nummer N 234/97 SG (D) 4201
d.d. 04.06.1997 goedgekeurd.
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De Europese Commissie is akkoord gegaan met een tarief per bolsoort.
De steunmaatregel is op 4 juni 1997 door de Europese Commissie goedgekeurd onder nummer
N 234/97 SG (D)/420.
5.
Publicatie
Het concept van deze verordening is gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
d.d 15 april 2011.

Zoetermeer, [datum]

De vice-voorzitter,

De secretaris,

A.Bruggeman

ir. J.M. Gerritsen
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