Ontwerp-Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2011
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van [datum] , houdende de vaststelling
van een aan telers van bloembollen op te leggen heffing ter bestrijding van de ziekte Ditylenchus
dipsaci, voor het oogstjaar 2011 (Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci
oogstjaar 2011).
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen,
d.d. 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 artikel 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:
tulpen en narcissen;
b. oogstjaar:
de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2012.
§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De teler van bloembollen is na een daartoe strekkend besluit van het bestuur een heffing
aan het productschap verschuldigd over het oogstjaar 2011, ten behoeve van de bestrijding
van de ziekte Ditylenchus dipsaci.
2. De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met
inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
3. Het bestuur neemt, met in achtneming van artikel 4, tweede lid, een besluit of en tot welk
bedrag een heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd.
Artikel 3
De heffing wordt opgelegd op basis van de aan de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) verstrekte
gegevens over de in 2010 opgeplante oppervlakte.
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§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 4
1. De heffing die de teler is verschuldigd, wordt opgelegd naar het grondoppervlak waarop de
bloembollen worden geteeld.
2. De heffing, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste voor:
a.
tulpenbollen:
€ 1,00 per are; en
b.
narcissen:
€ 1,00 per are.
3. Heffingen beneden de € 10,00 worden niet opgelegd.

§ 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 bestrijding Ditylenchus
dipsaci oogstjaar 2011.

Zoetermeer, [datum]

De vice-voorzitter,

De secretaris,

A. Bruggeman

ir. J.M. Gerritsen
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TOELICHTING
1

Inleiding

1.1
Doelstellingen en te verwachten (neven)effecten van de verordening
Het Productschap Tuinbouw (hierna: het PT) kent al gedurende een reeks van jaren de regeling
dat schade die telers lijden als gevolg van Ditylenchus dipsaci (hierna: D.d.) wordt vergoed. De
onderhavige heffingsverordening dient ter financiering van deze regeling. D.d. is een
besmettelijke ziekte, waarvan uitroeiing tot op heden niet mogelijk is gebleken.
Met ingang van 1994 is besloten een gedeelte van de vakheffing voor deze regeling te
reserveren. Tevens wordt per jaar bekeken of, afhankelijk van de situatie, een aanvullende
heffing aan de doelgroep dient te worden opgelegd.
1.2
Het algemeen en sectoraal belang van de activiteit
Met de bestrijding is een algemeen belang gediend. Voor bloembollen die met deze quarantaine
ziekte zijn besmet kunnen de grenzen worden gesloten, waardoor een gehele productgroep in de
problemen kan komen. Daarom kan ook het voorkomen van dit risico niet geheel afhankelijk
worden gesteld van de verantwoordelijkheid van de individuele teler.
1.3
De nadere motivering noodzaak van publieke regelgeving
Het optreden van het PT ondersteunt de private belangen van de individuele ondernemingen. Het
bestrijden van deze ziekte kan niet aan de individuele ondernemer worden overgelaten.
1.4
De afweging van private belangen
Het bestrijden van deze besmettelijke ziekte is van algemeen belang. Met een vergoedingsregeling kan worden voorkomen dat er op de één of andere manier toch besmette partijen op de
markt komen, waardoor de bestrijding van de ziekte geen effect heeft. Private alternatieven zijn
niet voorhanden.
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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
Ieder jaar wordt van de telers 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 er geen aangifte bij het PT hoeft te worden gedaan,
omdat gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).
Hierdoor zijn de administratieve lasten voor de ondernemer laag.
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2.4

De becijfering van de opbrengst onder vermelding van de vindplaats in de
begroting
Voor oogstjaar 2010 (terug te vinden in de begroting 2011) is een bedrag van € 400.000,- begroot
als opbrengst van deze verordening.
De verwachting is dat voor oogstjaar 2011 eenzelfde bedrag zal worden begroot.
Indien de schade door D.d. lager blijkt uit te vallen dan de schatting, zal ook een lagere heffing op
grond van deze verordening worden opgelegd met een lagere heffingsopbrengst als gevolg.
Voor wat betreft de exacte bedragen wordt hier verwezen naar de begroting 2012 zoals die wordt
gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
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De structuur van de heffing
In de verordening staat een maximumbedrag per bolsoort (tulp en narcis). Per jaar wordt bekeken
of er een heffing moet worden opgelegd.
De heffingsbedragen per are in de afgelopen jaren zijn geweest:
2002
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
a. tulpenbollen
€ 0,13 € 0,25 € 0,34 € 0,80 € 0,50 € 0,50 € 0,32 € 0,45 € 0,27
b. narcissen
xxxxx € 0,65 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx
De areaalheffing is sedert een aantal jaren van toepassing. Op deze wijze betalen alleen die
telers die deze gewassen telen.
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Steunmaatregel
Deze regeling is als steunmaatregel aangemeld op 21 december 1994, en onder nr. 12/95 op
20 september 1995 (SG(95) D1036244) goedgekeurd en onder nr. 669/96 op 22 oktober 1996
(SG (96) D1037109) goedgekeurd.
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Publicatie
Het concept van deze verordening is gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
d.d. 15 april 2011.
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2
De heffing wordt niet standaard ieder oogstjaar opgelegd. Dit hangt af van de mate waarin door
D.d. schade is geleden. Indien het daarvoor gereserveerde bedrag uit de vakheffing niet
toereikend is, wordt een heffing vastgesteld.
Het bestuur streeft ernaar om het in lid 3 bedoelde besluit te nemen vóór 1 december van ieder
oogstjaar.
Artikel 3
Het gaat om de oppervlakte die in oktober/november 2010 opgeplant is, waarvan de oogst
verwacht kan worden tussen juni en augustus 2011.
De betreffende gegevens worden toegezonden door de Bloembollenkeuringsdienst.
Artikel 6
Artikel 6 is tussengevoegd teneinde de bescherming van de gegevens die aan het PT worden
verstrekt te waarborgen.
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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.

Zoetermeer, [datum]

De vice-voorzitter,

De secretaris,

A . Bruggeman

ir. J.M. Gerritsen
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