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Betreft: Ontwerp-Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2010
Aanleiding
Bij uitspraak van 7 mei 2010 (LJN: BM5026) heeft het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb) de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar
2004/2005 onverbindend verklaard.
Als gevolg van deze uitspraak is de oorspronkelijke Verordening PT vakheffing bloembollen
oogstjaar 2010 - welke is vastgesteld door het bestuur op 30 maart 2010 - niet goedgekeurd
door de toezichthouders van het productschap. Dit omdat enkele van de gebreken die
geconstateerd zijn door het CBb in de verordening voor het oogstjaar 2004/2005 ook
aanwezig waren in de verordening voor het oogstjaar 2010.
Met het vaststellen door het bestuur van de “Verordening PT vakheffing oogstjaar 2010
herzien” op 21 september 2010, zijn de aanvankelijk door het CBb geconstateerde gebreken
- voor zover juridisch mogelijk - weggenomen.
De aanpassingen betreffen de volgende:
1. Verduidelijking van de op grond van deze verordening heffingplichtige
bedrijfsgenoten.
In artikel 10 van de verordening is opgenomen dat de zelftelende broeier heffingplichtig is
over de verkoopwaarde van de bloembollen uit eigen kraam die hij aanwendt voor de teelt
van bolbloemen. Het CBb heeft in voornoemde uitspraak vastgesteld dat ten onrechte niet in
paragraaf 2, waarin de groep van heffingplichtigen is omschreven, de zelftelende broeier als
heffingplichtige is genoemd.
Om die reden is artikel 2, eerste lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar
2010 met voornoemde wijzigingsverordening verduidelijkt. Als gevolg van de wijziging blijkt
expliciet dat onder de verkoper van bloembollen ook dient te worden verstaan de zelftelende
broeier als bedoeld in artikel 10 van de verordening.
2. Restitutiemogelijkheid aankopende broeier
In de uitspraak van 7 mei 2010 heeft het CBb vastgesteld dat in de Verordening oogstjaar
2004/2005 ten onrechte de restitutiemogelijkheid voor de aankopende broeier niet is
opgenomen. Het productschap heeft de restitutiemogelijkheid voor de aankopende broeier
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ingesteld, omdat deze minder profijt heeft van de teeltactiviteiten van het PT dan de andere
heffingplichtige bedrijfsgenoten.
Het PT heeft vastgesteld dat in de eerder op 30 maart 2010 vastgestelde verordening ook de
restitutiemogelijkheid voor de aankopende broeier ontbrak. Deze restitutiemogelijkheid is
opgenomen in de Verordening PT vakheffing oogstjaar 2010 herzien, vastgesteld door het
bestuur op 21 september 2010.
Opmerking toezichthouders
Echter, de toezichthouders (Ministerie van - destijds - LNV en de SER) vonden dat naast
voormelde wijzigingen nog een ander gebrek in de verordening moest worden weggenomen.
Uiteindelijk heeft dit er - na overleg met de KAVB - in geresulteerd dat in artikel 9, eerste lid
de zinsnede “van een teler” is verwijderd. Als gevolg hiervan is iedere kooptransactie “buiten
de veiling om” belast, ongeacht of de verkoper nu teler is of niet. Kortheidshalve wordt voor
een nadere toelichting verwezen naar de toelichting bij de verordening onder het kopje
“doorrekenconstructie”.
Als gevolg van de opmerkingen van de toezichthouders moet de door het bestuur op 21
september 2010 herziene versie opnieuw worden vastgesteld.
De sectorcommissie heeft besloten deze Ontwerp-verordening met een positief ter
vaststelling voor te leggen aan het bestuur.

