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MEDEDELINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE
BEDRIJFSLICHAMEN

Productschap Tuinbouw
Ontwerp-Verordening PT vakheffing boomkwekerij-producten 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. …………, houdende regels ter
zake van de aan de onder het Productschap Tuinbouw ressorterende ondernemers in de sector
boomkwekerij-producten op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Verordening PT vakheffing
boomkwekerij-producten 2003 )
HET BESTUUR VAN HET PRODUCSHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie Boomkwekerijproducten, d.d. 8 mei 2002;
BESLUIT:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de
begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van de Instellingsverordening Productschap
Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening wordt verder verstaan onder:
a. Voorzitter
:
de voorzitter van het productschap;
b. boomkwekerijproducten
:
winterharde en half-winterharde houtgewassen, welke
niet vervroegd zijn, alsmede delen daarvan en voorts
vaste planten en wortelstokken;
c. kweken van boomkwekerij:
het ter verkrijging van een oogst van boomkwekerijproducten
producten 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;
d. 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;
e. Verkoopbedrag
:
bruto-verkoopfactuurbedrag, excl.BTW, verminderd
met de daarin begrepen en uit de administratie
blijkende werkelijke vrachtkosten, vallende op de
verkopen;
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f.

Inkoopbedrag

:

g.

Indexcijfer

:

h.

heffingsgrondslag

:

bruto-inkoopfactuurbedrag, excl. BTW, verminderd
met de daarin begrepen en uit de administratie
blijkende werkelijke vrachtkosten, vallende op de
inkopen;
het consumentenprijsindex reeks alle huishoudens,
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek, op de meest recente tijdsbasis
het verkoopbedrag van de in 2002 verhandelde en afgeleverde boomkwekerijproducten verminderd met het
inkoopbedrag van de in 2002 ingekochte boomkwekerijproducten.

§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer is heffing verschuldigd ten behoeve van de algemene kosten van het
productschap, alsmede ten behoeve van promotionele- en marketingactiviteiten,
economische-, kwaliteits-, milieuaangelegenheden, technisch onderzoek en voorlichting.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd door de voorzitter, 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 € 90,
vermeerderd met de som van het bedrag dat wordt verkregen na toepassing van de hierna
genoemde heffingspercentages over de hierna genoemde heffingsgrondslagen.
a. tot en met € 900.000
: 0,8%;
b. van € 900.000 tot en met € 1.800.000
: 0,5%;
c. vanaf € 1.800.00
: 0,3%,
met dien verstande dat het maximum van de vorenbedoelde som wordt berekend volgens
de formule: het maximum is gelijk aan het geldende maximum in het jaar voorafgaande
aan dat waarop de heffingsgrondslag betrekking heeft, gedeeld door het indexcijfer van
de maand december van dat voorafgaande jaar, vermenigvuldigd met indexcijfer van de
maand december van het jaar waarop de heffingsgrondslag betrekking heeft en waarbij
het maximum voor het jaar 2002 bedraagt € 15.558.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt, indien de betrokken ondernemer in 2002 geen
boomkwekerijproducten heeft ingekocht, het inkoopbedrag in dat jaar geacht nul te zijn
geweest.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 4
Indien een heffingsplichtige gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene
bepalingen 1997 ten behoeve van de onderhavige verordening of krachtens deze verordening
zijn gevraagd niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te
ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van
toepassing is, in welk geval de heffing met € 40 wordt verhoogd in verband met
administratiekosten.
Artikel 5
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1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in 2003
en geschiedt door de voorzitter, door middel van toezending of uitreiking aan de
heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. De heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing
opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De
voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde
heffing.
4. Voorschotten als bedoeld in artikel 10 worden verrekend met de krachtens deze verordening
verschuldigde heffing.
Artikel 6
De voorzitter kan, indien hem uit te zijner beschikking komende gegevens blijkt dat de
verstrekking van de verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, niet in
overeenstemming is met de werkelijkheid, een opgelegde heffing aan de hand van deze
gegevens herzien en opnieuw opleggen.
Artikel 7
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of het voornemen daartoe blijkt,
c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of het voornemen daartoe
blijkt.
§ 5 Invorderingskosten

Artikel 8
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 7 gestelde termijn heeft
betaald, kunnen:
a. de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden gebracht,
alsmede
b. de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop
de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning als bedoeld in artikel 127,
tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
De eventueel uit het niet binnen de gestelde termijn betalen voortvloeiende invorderingkosten
zijn voor rekening en risico van de ondernemer.
Artikel 10
Indien en voor zover de ondernemer boomkwekerijproducten heeft verhandeld en door de
veiling bedragen zijn ingehouden met toepassing van het bepaalde in de Verordening PT
vakheffing bloemkwekerijproducten 2002, worden deze bedragen aangemerkt als voorschotten
op de ingevolge artikel 2 verschuldigde heffing.
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§ 6 Slotbepalingen
Artikel 11
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
2. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst
wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van publikatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt
geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten
2003.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Toelichting
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 is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers
en werkenden in de tuinbouwsector. Het bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door
sectorcommissies, welke zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties, die hun
werkterrein hebben liggen in de bewuste sector, in casu de sector boomkwekerijproducten.
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 productschap is een ketenorganisatie. De belangen welke hij van ondernemingen en daarin
werkenden in de tuinbouwsector 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. (onpersoonlijke) promotie,
b. sociaal onderzoek,
c. economisch onderzoek,
d. technisch onderzoek,
e. milieuaangelegenheden.,
f. kwaliteitsaangelegenheden, etc..
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Daarnaast wordt er ook nog voorlichting gegeven, en wordt geadviseerd aan en overleg
gepleegd 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.
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 de in deze ondernemingen werkenden,
activiteiten kunnen worden uitgevoerd welke door de sector worden gewenst en welke zonder
gezamenlijke aanpak niet of slechts met hoge offers zouden kunnen worden ontplooid.
Gevolg van de gezamenlijke aanpak is dat de noodzakelijke activiteiten kunnen worden
uitgevoerd tegen relatief zeer 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 welke worden gefinancierd uit de heffing is benoemd in artikel 2 van
de verordening.
Publiekrechtelijke regeling
De gefinancierde activiteiten komen de boomkwekerijsector als geheel en daarmee de
individuele onderneming ten goede. Door de gezamenlijk 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 welke 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 kostenefficiency van een totale
gezamenlijke aanpak.
Om deze reden is gekozen voor de, ook door het bedrijfsleven via de organisaties van
ondernemers in de sector gewenste, publiekrechtelijke regeling.
Algemeen belang
Het algemeen belang is in meer dan een opzicht gediend;
a. de activiteiten leiden tot een in economisch perspectief bezien gezonde bedrijfstak, met
als consequentie:
- een positieve invloed op de handelsbalans (2000: € 372 miljoen), en
- de werkgelegenheid in de sector (ruim 18.000 werkenden in teelt en handel) en
in de aanpalende sectoren, en
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b. voorts voldoet de sector op het gebied van belangrijke maatschappelijke issues als
milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden aan de eigen of overeengekomen
(bijvoorbeeld Meerjarenafspraken) verantwoordelijkheid.

Sectoraal belang
De heffingsverordening strekt ertoe deze 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.
De sectorcommissie Boomkwekerijproducten
De sectorcommissie boomkwekerijproducten is ingesteld bij verordening van de SociaalEconomische Raad. De sectorcommissie adviseert het bestuur op zijn terrein en doet voorstellen
met betrekking tot de vaststelling van verordeningen.
De onderhavige verordening is behandeld in de sectorcommissie van 8 mei 2002.
Systematiek en structuur van de heffing
De heffing wordt opgelegd bij de bedrijven die volgens de definitie van artikel 1 van de
verordening de teelt van of handel in boomkwekerijproducten uitvoeren. Er wordt geen
onderscheid gemaakt naar rechtsvorm, grootte of anderszins.
Naast een basisheffing van € 90 is een heffing verschuldigd welke is gerelateerd aan de omzet.
De heffing is degressief gestaffeld en gemaximeerd. Op deze wijze worden de kosten naar een
billijke verhouding verdeeld over de bedrijven.
Omvang van de heffing en de uitgaven
De heffing zal naar verwachting een bedrag van € 5.300.000 opbrengen. De heffing wordt
opgebracht door telers, de binnenlandse handelaren en door exporteurs van
boomkwekerijproducten.
Uit de opbrengst van de heffing worden diverse activiteiten gefinancierd. Procentueel gaat het
dan om:
a. algemene kosten:
circa 19%;
b. promotie en voorlichting:
circa 40%;
c. technisch onderzoek:
circa 38%, en
d. overige activiteiten:
circa 3%.
Uitvoerings- en handhavingsaspecten
De heffing wordt opgelegd nadat door de ondernemer aangifte is gedaan van zijn verkopen en
inkopen in het jaar 2002. Het aangifteformulier is voorzien van een toelichting en is n zijn opzet
eenvoudig.
De inning van de heffing geschiedt door middel van toezending van een beschikking (‘nota’),
waartegen de mogelijkheid van bezwaar openstaat.
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De verordening regelt de situatie waarin de ondernemer zijn verplichtingen ten aanzien van de
aangifte of de betaling niet nakomt.
Steunmaatregelen
Niet van toepassing
Artikelsgewijs
Artikel 3
De basisheffing bedraagt € 90. De heffing is gestaffeld in drie stappen met verschillende
percentages. Voorts wordt het maximum van de heffing jaarlijks aangepast aan het CBSinflatiecijfer. Hiervoor wordt het meest recente consumentenprijsindexcijfer reeks alle
huishoudens gebruikt. Dit cijfer is geschikt om toe te passen ingeval voor inflatie dient te
worden gecorrigeerd.
Artikel 9
Teneinde iedere onduidelijkheid ten aanzien van de vraag: wie is aansprakelijk voor de
invorderingskosten als niet binnen de gestelde termijn wordt betaald? is dit artikel ingevoegd.
Mede gelet op het stringentere debiteurenbeleid is besloten dit artikel op te nemen.

Artikel 10
Anders dan bij de overige siergewassen het geval is, vindt in de sector boomkwekerijproducten
nauwelijks handel via de veiling plaats. Voor zover het geval, gebeurt dit via bloemenveilingen.
Het kan gebeuren dat door de veilingen bedragen worden ingehouden, zijnde een voorschot op
de bloemenheffing. Is dat het geval dan spreekt het voor zich dat aldus ingehouden bedragen
worden verrekend met de verschuldigde vakheffing boomkwekerijproducten.

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
Ontwerp-Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van …….., houdende de vaststelling
van een algemene heffing op de handel in groenten en fruit voor het jaar 2003 (Verordening
PT algemene heffing handel groenten en fruit 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 14, 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie Groenten en Fruit, d.d. 20 juni 2002;
BESLUIT:
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§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de
begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van de Instellingsverordening Productschap
Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de voorzitter:
de voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
b. het bestuur:
het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
c. de handel:
het aankopen en verkopen van producten aan anderen
dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften;
d. het bewerken:
alle handelingen waarbij van groenten en fruit
gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen,
schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en
centrifugeren;
e. de ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft waarin de handel wordt uitgeoefend in de verse of
bewerkte producten:
1e fruit, met uitzondering van slaggrondnoten en kopra;
2e groenten, met uitzondering van zaden van groenten;
f. de aankoopwaarde handel:
het bedrag van de door de ondernemer gedurende een
kalenderjaar aangekochte producten;
g. de heffingsplichtige:
de ondernemer die ingevolge deze verordening heffing
verschuldigd is;
h. een afzetorganisatie:
de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van of
ten behoeve van telers de door hen geteelde producten
verkoopt;
i. uien:
alle uien met uitzondering van zilveruien.
3. Met de ondernemer als bedoeld in het tweede lid, onder e, wordt gelijk gesteld de natuurlijke
of rechtspersoon die groenten en fruit van telers of van buitenlandse handelaren aankoopt en
deze zonder tussenkomst van andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de
aankoopwaarde handel wordt in dat geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen van
telers of buitenlandse handelaren op deze wijze is aangekocht.
4. Met de ondernemer bedoeld in het tweede lid, onder e, wordt ook gelijkgesteld de
telersvereniging of afzetorganisatie die producten van telers aankoopt en deze vervolgens
verkoopt aan anderen dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften.
§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer is jaarlijks aan het Productschap Tuinbouw een heffing verschuldigd ten
behoeve van de algemene kosten van het Productschap Tuinbouw.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd door de voorzitter, met inachtneming
van de volgende artikelen.
§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3
1. De heffing die de ondernemer is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag
aankoopwaarde handel over het kalenderjaar 2003.
2. In afwijking van het eerste lid, wordt de heffing voor de handel in uien opgelegd over het
aantal aangekochte netto kilogrammen.
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3. De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de
aankoopwaarde en bedraagt ten hoogste: 0,06%.
4. De heffing als bedoeld in het tweede lid, wordt uitgedrukt in centen per aantal gekochte
kilogrammen en bedraagt ten hoogste: € 4,53 per 100 ton.
5. De hoogte van de heffing als bedoeld in het derde en vierde lid, wordt jaarlijks door het
bestuur vastgesteld, waarbij voor verschillende hoogten van de aankoopwaarde,
onderscheidenlijk het aantal aangekochte kilogrammen, verschillende percentages,
respectievelijk bedragen, kunnen worden vastgesteld.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 4
Indien de heffingsplichtige de gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene
bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening zijn gevraagd, niet, niet tijdig of niet
volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan door de voorzitter te ramen omvang
van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, in
welk geval de heffing met € 40 wordt verhoogd in verband met administratiekosten.
Artikel 5
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na
afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door de voorzitter door
middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid, kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing
opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De
voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde
heffing.
4. De heffingsplichtige kan bij wijze van voorschot de heffing in geval van transacties via een
afzetorganisatie in gedeelten voldoen. In dat geval houdt de afzetorganisaties per transactie
in het door het bestuur vastgestelde percentage of vastgesteld tarief als bedoeld in artikel 3,
vijfde lid.
5. Voorschotten als bedoeld in het vierde lid, worden verrekend met de krachtens deze
verordening verschuldigde heffing.
Artikel 6
De voorzitter kan, indien hem uit te zijner beschikking gekomen gegevens blijkt dat de
verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, niet in overeenstemming
blijkt met de werkelijkheid, een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens herzien en
opnieuw opleggen.
Artikel 7
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen
daartoe blijkt, of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het
voornemen daartoe blijkt.
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Artikel 8
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 7 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127,
tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
De eventueel uit het niet binnen de gestelde termijn voortvloeiende invorderingskosten zijn voor
rekening en risico van de ondernemer.
§ 5 Slotbepalingen
Artikel 10
1. Het bestuur van het Productschap Tuinbouw is belast met de uitvoering van het bij of
krachtens deze verordening bepaalde en is in verband daarmee bevoegd omtrent de bij of
krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te
geven.
2. Het bestuur van het Productschap Tuinbouw is bevoegd van het bij of krachtens deze
verordening bepaalde gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen en aan zodanige
ontheffing voorwaarden te verbinden, bij welker niet, niet tijdige of niet behoorlijke
nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt niet te zijn verleend.
Artikel 11
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
2. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst
en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT algemene heffing handel groenten en
fruit 2003.
De verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Toelichting
1.

Algemeen

Het Productschap Tuinbouw (hierna: PT) is 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 is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers
en werkenden in de tuinbouwsector. Het bestuur wordt bijgestaan door sectorcommissies, welke
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties, die hun werkterrein hebben liggen in
de bewuste sector, in casu de sector groenten en fruit.
Aan de ondernemingen waarvoor het PT is ingesteld worden heffingen opgelegd. De opbrengst
van de opgelegde heffing dient ter financiering van:
a. (onpersoonlijke) promotie,
b. sociaal onderzoek,
c. economisch onderzoek,
d. technisch onderzoek,
e. milieuaangelegenheden.
f. kwaliteitsaangelegenheden,
g. de organisatiekosten van het PT, en
h. overigen.
Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven, en geadviseerd aan en overleg gepleegd met de
(Rijks)overheid over onderwerpen die de tuinbouwsector raken. 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.
De resultaten van onderzoeken worden breed verspreid en zijn bij het PT verkrijgbaar.
Verspreiding van informatie vindt ook plaats via het internet (www.tuinbouw.nl). De sector
wordt permanent op de hoogte gehouden van nieuwe uitgaven en ontwikkelingen.
2.1

Doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de
verordening

De onderhavige algemene heffing dient ter financiering van de organisatiekosten van het PT. De
heffing wordt opgelegd over aankopen van het binnenlands en buitenlands product.
Tezamen met de bestemmingsheffing handel maakt de (impliciete) heffing op aankopen van
buitenlands product deel uit van een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen waardoor
nationale en ingevoerde producten stelselmatig worden belast volgens dezelfde objectieve
toegepaste criteria, zonder onderscheid naar oorsprong van de producten 1.
In de verordening is een maximaal heffingspercentage opgenomen. Met inachtneming van dit
maximum dient het bestuur jaarlijks - op basis van de begroting - het voor het begrotingsjaar
geldende hoogte van de heffing vast te stellen

1

Zie o.a. zaak 46/76, Bauhuis, ov. 11, zaak 15/81, Schul, ov. 20, zaak C-45/94, Ceuta, ov.28
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2.2

Nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving, i.c. de verordening

Door middel van de heffing wordt eenieder die bij het PT als handelaar is geregistreerd een
heffing opgelegd.
2.3

Afweging van private belangen

Het PT is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen in de sector
groenten en fruits. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van
activiteiten maar niet meebetalen (de zogenaamde “free riders”). Dat maakt dat het PT zich
onderscheidt van een privaatrechtelijke organisatie. Laatstgenoemde organisatie treedt alleen op
voor haar leden en vertegenwoordigt niet het algemeen belang. Het optreden van het PT
beïnvloedt de ontwikkeling van private belangen niet op negatieve wijze. Het optreden van het
PT ondersteunt geen private belangen van de individuele ondernemingen.
2.4

Uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening

Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het PT komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
Door uit te gaan van de onderneming is het PT voor de inning van de heffing niet afhankelijk
van de medewerking van handelaren en veilingen om heffingen in te houden.
2.5

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 behartigd of anders niet worden
gerealiseerd.
Hierdoor ontstaat een evenwicht tussen het opleggen van een heffing en de uitgaven voor
projecten die passen in het algemeen belang.
2.6

Verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internationale en
communautaire regelingen

Aangezien er in dit stelsel geen sprake van is dat nationale producten worden bevoordeeld ten
opzicht van geïmporteerde producten is de heffing op het ingevoerde product ex artikel 90 EGverdrag toegestaan.
3.
Steunmaatregel
3.1

De structuur van de heffing

De heffing is een bepaald percentage van de aankoopwaarde. Op deze wijze draagt eenieder
naar vermogen bij. De aanleiding om als grondslag voor de heffing niet meer de
aankoopwaarde, maar de omvang van de onderneming te hanteren bestaat uit de toenemende
internationalisering, waardoor productstromen moeilijker kunnen worden gevolgd. Dit klemt te
meer nu handel en veilingen hebben aangekondigd niet meer als incassopunt te willen fungeren.
3.2

De onderbouwing van de gekozen structuur

Een heffing op aankoopwaarde heeft voor eenieder gelijke gevolgen. Anders dan bij een
reaalheffing is er wanneer er geen omzet is, ook geen heffing verschuldigd. Bij een lage
productwaarde past een lage heffing en omgekeerd.
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3.3

De werking naar alle bedrijfsgenoten

De heffingsverordening is van toepassing op alle bedrijfsgenoten waarvoor het PT is ingesteld.
In de sector groenten en fruit gaat het om alle handelaren.
3.4

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 2003 zoals die
wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. (2001: € 2.035.939).
3.5

Het algemeen belang van de activiteit

Het gaat om de bijdrage van de handel in de organisatiekosten van het PT
3.6

Het sectoraal belang van de activiteit

3.7

De berekening van het de-minimus-bedrag

Niet van toepassing.
3.8

Eventuele bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie

Niet van toepassing.
3.9

In voorkomende gevallen: representativiteit van verzoekende organisaties

Niet van toepassing
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1, tweede lid onder f:
Het gaat hierbij om het totaal bedrag (exclusief BTW) van de door de ondernemer gedurende
een jaar gekochte producten, ongeacht of deze producten van een teler, via een
veilingorganisatie, of van een andere handelaar zijn betrokken.
Artikel 1, derde lid:
Winkeliers (retailers) worden als zodanig niet in deze heffing betrokken. Dat is alleen het geval
zodra zij zelf van telers aankopen of importeren.
Artikel 1, vierde lid:
Zodra er sprake is van eigendomsoverdracht van producten van telers naar veilingen of
telersverenigingen treden laatstgenoemden op als handelaren en worden zij als zodanig voor
deze heffing aangemerkt.
Artikel 2, eerste lid:
In dit artikel is tot uitdrukking gebracht dat de onderhavige verordening betrekking heeft op een
algemene heffing.
Artikel 3, tweede lid:
Voor de uien geldt een ander regiem omdat men in die kringen pleegt uit te gaan van
kilogrammen. Het gaat om netto kilogrammen, dus zonder tarra.
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Artikel 3, vijfde lid:
Met inachtneming van de in het derde en vierde lid vastgestelde maxima zal het bestuur,
tezamen met de begroting de percentages vaststellen van de heffingen die het betreffende
begrotingsjaar worden opgelegd.
Artikel 4:
Oudere heffingsverordeningen bevatten afzonderlijke bepalingen over de procedure waarop
aangifte dient te worden gedaan. De Verordening PT algemene bepalingen, bevat evenwel een
voldoende basis om de verstrekking van gegevens, benodigd voor het kunnen opleggen van de
onderhavige heffing, voor te schrijven.
Artikel 5, eerste lid:
Na het doen van de aangifte die betrekking heeft op de aankoopwaarde van het afgelopen jaar,
wordt de heffing opgelegd.
Artikel 5, derde lid:
Zekerheidshalve is de mogelijkheid om voorlopige aanslagen op te leggen hier opgenomen. Tot
dusverre is het binnen het PT echter geen bestaande praktijk.
Artikel 5, vierde lid:
Tot en met het jaar 2000 hebben veilingen meegewerkt aan het incasseren van de heffingen. De
veilingen hebben aangekondigd deze praktijk met ingang van 2001 niet voort te zetten.
Als mogelijkheid van incassopunt is het nog wel in de verordening opgenomen.
Artikel 6:
Deze bepaling biedt de mogelijkheid de aanslag te herstellen indien sprake is van foutieve
gegevens, dan wel van een foutieve raming. Overeenkomstig de fiscale praktijk gaat het PT tot
maximaal vijf jaar terug. Dit komt overeen met het uitgangspunt van het PT om iedere
heffingsplichtige minstens één keer in de vijf jaar te controleren.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp-Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van ………., houdende de vaststelling
van een heffing over de teelt van groenten en fruit, voor het jaar 2003 (Verordening PT heffing
teelt groenten en fruit 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 14, 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie voor Groenten en Fruit, d.d. 20 juni 2002;
BESLUIT
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§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de
begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van de Instellingsverordening Productschap
Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de voorzitter:
de voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
b. het bestuur:
het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
c. de ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft waarin de teelt van groenten en fruit,
uitgangsmateriaal daaronder begrepen, wordt
uitgeoefend;
d. het bewerken:
alle handelingen waarbij van groenten en fruit
gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen,
schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en
centrifugeren;
e. het verduurzamen:
alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit
waardoor deze producten, al dan niet voorlopig, langer
houdbaar worden;
f. de productwaarde teelt:
de verkoopsom van de door de ondernemer gedurende
een kalenderjaar in Nederland geteelde groenten en
fruit, ongeacht de bestemming daarvan; voor zover de
ondernemer de door hem geteelde groenten en fruit
verduurzaamt of bewerkt, wordt voor het bepalen van
de verkoopsom de theoretische kostprijs gehanteerd;
daaronder worden verstaan alle kosten die rechtstreeks
betrekking hebben op de teelt, de oogst, alsmede het
vervoer van het product naar de fabriek of het bedrijf;
g. de heffingsplichtige:
de ondernemer die ingevolge deze verordening de
heffing verschuldigd is;
h. een afzetorganisatie:
de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van of
ten behoeve van ondernemers de door hen geteelde
producten verkoopt;
i. het uitgangsmateriaal:
opkweekmateriaal voor groentenplanten en aardbeien
zowel onder glas als vollegrond, alsmede
groentenzaden;
j. de glasgroenten:
onder glas of plastic tunnels geteelde groenten;
k. de vollegrondsgroenten:
groenten niet onder glas geteeld.
3. Deze verordening is niet van toepassing op de teelt van uien.
§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer is jaarlijks een heffing aan het Productschap Tuinbouw verschuldigd ten
behoeve van aangelegenheden als milieuprojecten, kwaliteitscontrole, onderzoek en
afzetbevordering, alsmede de algemene kosten van het Productschap Tuinbouw.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd en berekend door de voorzitter, met
inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
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§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3
1. De heffing die de ondernemer is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag van de
productwaarde over het kalenderjaar 2003.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de
productwaarde en bedraagt ten hoogste voor:
a. glasgroenten:
0, 60%;
b. vollegrondsgroenten:
0, 80%;
c. fruit:
0, 90%;
d. champignons
1, 50%, en
e. uitgangsmateriaal:
0, 20%.
3. De hoogte van de heffing als bedoeld in het tweede lid, wordt jaarlijks door het bestuur
vastgesteld, waarbij met inachtneming van de genoemde maxima, voor verschillende soorten
groenten en fruit verschillende heffingshoogten kunnen worden vastgesteld.
4. Indien en voor zover de ondernemer op contract teelt voor industrie die groenten en fruit
verduurzaamt of bewerkt, is geen heffing verschuldigd waar het kwaliteitscontrole betreft;
tegelijk met de jaarlijkse vaststelling van de hoogte van de heffing als bedoeld in het derde
lid, stelt het bestuur het percentage vast, waarmee de heffing voor die gevallen wordt
verlaagd.
5. Het vierde lid is niet van toepassing op teelt van champignons.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 4
Indien de heffingsplichtige de gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene
bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening zijn gevraagd, niet, niet tijdig of niet
volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan door de voorzitter te ramen omvang
van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, in
welk geval de heffing met € 40 wordt verhoogd in verband met administratiekosten.
Artikel 5
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na
afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door de voorzitter door
middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid, kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing
opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De
voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde
heffing.
4. De heffingsplichtige kan bij wijze van voorschot de heffing ingeval van transacties via een
afzetorganisatie in gedeelten voldoen. In dat geval houdt de afzetorganisatie per transactie in
het door het bestuur vastgestelde percentage of vastgesteld tarief, bedoeld in artikel 3, derde
lid.
5. Voorschotten als bedoeld in het vierde lid worden verrekend met de krachtens deze
verordening verschuldigde heffing.
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Artikel 6
De voorzitter kan, indien hem uit te zijner beschikking gekomen gegevens blijkt dat de
verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, niet in overeenstemming is
met de werkelijkheid, een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens herzien en
opnieuw opleggen.
Artikel 7
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen
daartoe blijkt;
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het
voornemen daartoe blijkt.
Artikel 8
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 7 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127,
tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 9

De eventueel uit het niet binnen de gestelde termijn betalen voortvloeiende invorderingkosten
zijn voor rekening en risico van de ondernemer.

§ 5 Slotbepalingen
Artikel 10
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
2. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst
en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2003.
De verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Toelichting
1.

Algemeen

Het Productschap Tuinbouw (hierna: PT) is 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 is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers
en werkenden in de tuinbouwsector. Het bestuur wordt bijgestaan door sectorcommissies, welke
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties, die hun werkterrein hebben liggen in
de bewuste sector, in casu de sector groenten en fruit.
Aan de ondernemingen waarvoor het PT is ingesteld worden heffingen opgelegd. De opbrengst
van de opgelegde heffing dient ter financiering van:
a. (onpersoonlijke) promotie,
b. sociaal onderzoek,
c. economisch onderzoek,
d. technisch onderzoek,
e. milieuaangelegenheden.
f. kwaliteitsaangelegenheden,
g. organisatiekosten PT,
h. overigen.
Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven, en geadviseerd aan en overleg gepleegd met de
(Rijks)overheid over onderwerpen die de tuinbouwsector raken. 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.
De resultaten van onderzoeken worden breed verspreid en zijn bij het PT verkrijgbaar.
Verspreiding van informatie vindt ook plaats via het internet (www.tuinbouw.nl). De sector
wordt permanent op de hoogte gehouden van nieuwe uitgaven en ontwikkelingen.
2.1

Doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de
verordening

De doelstelling van de heffing is in zijn algemeenheid de afzet van groenten en fruit te
vergroten, waarvan elke teler van groenten en fruit kan profiteren. Het gaat hierbij met name om
financiering van activiteiten die liggen op het gebied van promotie en voorlichting, verrichten
van onderzoek, verbetering van de kwaliteit, controle op de kwaliteit en maatregelen die ertoe
leiden dat het milieu wordt ontzien. De onderhavige heffing is dan ook een algemene heffing die
geldt voor elke teler in
Nederland van groenten en fruit. De middelen worden niet vooraf geoormerkt. Tijdens het
vaststellen van de begroting wordt bepaald welke activiteiten worden gefinancierd.
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Op grond van ervaringsregels gebaseerd op het verleden betekent dit dat er de navolgende
percentagetoedeling plaatsvindt.

Activiteiten
Promotie en marketing
Technisch onderzoek
Economische aangelegenheden
Kwaliteitsaangelegenheden
Milieuaangelegenheden
Voorlichting
Organisatiekosten PT
Overigen

Percentage
14%
32%
4%
26%
5%
0,01%
18%
1%

Ter indicatie, over 2001 heeft de heffing € 5.831.452 opgeleverd.
2.2

Nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening

Door middel van de drie heffingsverordeningen wordt aan alle telers, handelaren en fabrikanten
een heffing opgelegd. Voor een individueel bedrijf is het niet goed mogelijk zelf activiteiten te
financieren die liggen op alle hierboven genoemde terreinen. Bovendien is het zo dat de sector
zelf bepaalt welke projecten worden opgestart.
2.3

Afweging van private belangen

Het PT is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen in de groenten en
fruitsector. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van activiteiten
maar niet meebetalen (de zogenaamde “free riders”). Dat maakt dat het PT zich onderscheidt
van een privaatrechtelijke organisatie. Laatstgenoemde organisatie treedt alleen op voor haar
leden en vertegenwoordigt niet het algemeen belang. Het optreden van het PT beïnvloedt de
ontwikkeling van private belangen niet op negatieve wijze. Het optreden van het PTondersteunt
geen private belangen van de individuele ondernemingen.
2.4

Uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening

Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het PT komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
2.5

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 behartigd of anders niet worden
gerealiseerd.
Hierdoor ontstaat een evenwicht tussen het opleggen van een heffing en de uitgaven voor
projecten die passen in het algemeen belang.
2.6

Verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internationale en
communautaire regelingen

Het gaat hier om een heffing welke alleen rust op het in Nederland geteelde product. Er is geen
sprake van een heffing op groenten- en fruitproducten afkomstig uit andere Lidstaten van de
EU.
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3.

Steunmaatregel

3.1

De structuur van de heffing

De heffing is een bepaald percentage van de productwaarde. Op deze wijze draagt eenieder naar
vermogen bij.
Voor de diverse categorieën groenten en fruit geldt een eigen tarief:
percentage
Categorie
Glasgroenten
Vollegrondsgroenten
Fruit
Champignons
uitgangsmateriaal

0,60%
0,80%
0,90%
1,50%
0,20%

Het gaat hier om maxima, welke door het bestuur kunnen worden verlaagd.

3.2

De onderbouwing van de gekozen structuur

Een heffing op productwaarde heeft voor eenieder gelijke gevolgen. Anders dan bij een
areaalheffing is er wanneer er geen omzet is, ook geen heffing verschuldigd. Bij een lage
productwaarde past een lage heffing en omgekeerd.
3.3

De werking naar alle bedrijfsgenoten

De drie heffingsverordeningen zijn van toepassing op alle bedrijfsgenoten waarvoor het PT is
ingesteld. In de sector groenten en fruit gaat het om alle telers.
Door uit te gaan van de onderneming is het PT voor de inning van de heffing niet afhankelijk
van de medewerking van handelaren en veilingen om heffingen in te houden.
3.4

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 2003, zoals die
wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.5

Het algemeen belang van de activiteit

Zonder deze regeling zouden er geen controle, onderzoek en algemene promotie plaatsvinden.
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen niet tegelijkertijd dit soort activiteiten zelf financieren.
3.6

Het sectoraal belang van de activiteit

De sector groenten en fruit bepaalt zelf, via de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de
sectorcommissie Groenten en Fruit en in het bestuur van het PT, aan welke activiteiten de
opbrengst van de heffing wordt besteed. Is er een keuze gemaakt voor de projecten dan kunnen
daarna de kosten worden begroot. Dat alles is bepalend voor de hoogte van de heffing.Hierbij
spelen de meerjaren prognoses een belangrijke rol, waardoor een te grote schommeling in de
hoogte van de heffing per jaar, kan worden voorkomen.
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3.7

De berekening van het de-minimus-bedrag

Niet van toepassing.
3.8

Eventuele bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie

Bij beschikking van 8 december 1999, SG (99) D/36357 heeft de Europese Commissie de
steunmaatregelen betaald uit de opbrengst van de heffing in 1999 goedgekeurd.Pb.EG 2000, C
46/6. Sindsdien is er in de verordening niets veranderd.
3.9

In voorkomende gevallen: representativiteit van verzoekende organisaties

Niet van toepassing
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1, tweede lid onder d en e:
Deze definities zijn opgenomen in verband met artikel 1, tweede lid onder f en artikel 3, vierde
lid.
Artikel 1, tweede lid onder f:
Het gaat om het totaal bedrag dat een ondernemer gedurende een jaar heeft gefactureerd,
exclusief BTW. Dat komt dus neer op de prijs van het product in gewicht of stuks, vermeerderd
met de hoeveelheid.
Voor de ondernemers die hun teelt bewerken of verduurzamen (en dus toegevoegde waarde
leveren), dient een bedrag te worden gehanteerd exclusief deze toegevoegde waarde. Deze zelf
telende fabrikanten hanteren voor het bepalen van de verkoopwaarde de zogenaamde
theoretische kostprijs.
Artikel 1, tweede lid onder h:
Deze omschrijving heeft zowel betrekking op veilingen, als op telersverenigingen die ten
behoeve van hun leden producten verkopen.
Artikel 2:
In dit artikel is tot uitdrukking gebracht dat de onderhavige verordening betrekking heeft op een
algemene en een bestemmingsheffing. Voor fruit en champignons beperkt de onderhavige
verordening zich tot een algemene heffing en een KCB-heffing (fruit). Daarnaast wordt voor
deze sectoren, op basis van het areaal nog een bijzondere heffing opgelegd (ingevolge de
Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons).
Artikel 3, derde lid:
Met inachtneming van de in het derde lid vastgestelde maxima dient het bestuur, tezamen met
de begroting de percentages vast te stellen van de heffingen die het betreffende begrotingsjaar
worden opgelegd. Het is mogelijk dat één en hetzelfde percentage binnen de groep vollegrondsen/of glasgroenten tot onevenwichtigheden kan leiden. Daarom is de mogelijkheid opgenomen
om binnen een groep gedifferentieerde percentages te hanteren.
Artikel 3, vierde lid:
In de gevallen waar deze bepaling op ziet vindt geen kwaliteitscontrole plaats. Jaarlijks dient het
percentage te worden vastgesteld dat toe te rekenen is aan de kwaliteitscontrole, waarmee de
heffing in deze gevallen wordt verlaagd.
Artikel 3, vijfde lid:
Een uitzondering op een uitzondering: in deze gevallen vindt wel kwaliteitscontrole plaats.
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Artikel 4:
Oudere heffingsverordeningen bevatten afzonderlijke bepalingen over de procedure waarop
aangifte dient te worden gedaan. De Verordening PT algemene bepalingen, bevat evenwel een
voldoende basis om de verstrekking van gegevens, benodigd voor het kunnen opleggen van de
onderhavige heffing, voor te schrijven.
Artikel 5, eerste lid:
Na het doen van de aangifte die betrekking heeft op de productwaarde van het afgelopen jaar,
wordt de heffing opgelegd.
Artikel 5, derde lid:
Zekerheidshalve is de mogelijkheid om voorlopige aanslagen op te leggen hier opgenomen. Tot
dusverre is het binnen het PT echter geen bestaande praktijk.
Artikel 5, vierde lid:
Tot 2001 hebben veilingen meegewerkt aan het incasseren van de heffingen. De veilingen
hebben besloten deze praktijk niet voort te zetten. Als mogelijkheid van incassopunt is het nog
wel in de verordening opgenomen.
Artikel 6:
Deze bepaling biedt de mogelijkheid de aanslag te herstellen indien sprake is van foutieve
gegevens, dan wel van een foutieve raming. Overeenkomstig de fiscale praktijk gaat het PT tot
maximaal vijf jaar terug. Dit komt overeen met het uitgangspunt van het PT om iedere
heffingsplichtige minstens één keer in de vijf jaar te controleren.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp-Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van ………., houdende de vaststelling
van een bestemmingsheffing ten behoeve van de handel in groenten en fruit voor het jaar 2003
(Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 14, 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie Groenten en Fruit, d.d. 20 juni 2002;
BESLUIT:
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§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de
begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van de Instellingsverordening Productschap
Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de voorzitter:
de voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
b. het bestuur:
het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
c. de handel:
het aankopen en verkopen van producten aan anderen
dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften;
d. het bewerken:
alle handelingen waarbij van groenten en fruit
gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen,
schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en
centrifugeren;
e. de ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft waarin de handel wordt uitgeoefend in de verse of
bewerkte producten:
1e fruit, met uitzondering van slaggrondnoten en kopra;
2e groenten, met uitzondering van zaden van groenten;
f. de aankoopwaarde handel:
het bedrag van de door de ondernemer, al dan niet via
een afzetorganisatie, gedurende een kalenderjaar
aangekochte in Nederland geteelde groenten en
fruitproducten;
g. de heffingsplichtige:
de ondernemer die ingevolge deze verordening heffing
verschuldigd is;
h. een afzetorganisatie:
de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van of
ten behoeve van telers de door hen geteelde producten
verkoopt;
i. uien:
alle uien met uitzondering van zilveruien.
3. Met de ondernemer als bedoeld in het tweede lid, onder e, wordt gelijk gesteld de natuurlijke
of rechtspersoon die groenten en fruit van telers aankoopt en deze zonder tussenkomst van
andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de aankoopwaarde handel wordt in dat
geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen van telers op deze wijze is aangekocht.
4. Met de ondernemer als bedoeld in het tweede lid, onder e, wordt ook gelijkgesteld de
telersvereniging of afzetorganisatie die producten van telers aankoopt en deze vervolgens
verkoopt aan anderen dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften.
§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer is jaarlijks aan het Productschap Tuinbouw een heffing verschuldigd ten
behoeve van aangelegenheden als milieuprojecten, kwaliteitscontrole, onderzoek en
afzetbevordering.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd door de voorzitter, met inachtneming
van de volgende artikelen.

24

§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3
1. De heffing die de ondernemer is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag
aankoopwaarde handel over het kalenderjaar 2003.
2. In afwijking van het eerste lid, wordt de heffing voor de handel in uien opgelegd over het
aantal aangekochte netto kilogrammen.
3. De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de
aankoopwaarde en bedraagt ten hoogste voor
a. groenten
: 0,14%;
b. fruit
: 0,14%, of
c. champignons
: 0,16%.
4. De heffing als bedoeld in het tweede lid, wordt uitgedrukt in centen per aantal gekochte
kilogrammen en bedraagt ten hoogste: € 68,00 per 100 ton.
5. De hoogte van de heffing als bedoeld in het derde en vierde lid, wordt jaarlijks door het
bestuur vastgesteld, waarbij voor verschillende hoogten van de aankoopwaarde,
onderscheidenlijk het aantal aangekochte kilogrammen, verschillende percentages,
respectievelijk bedragen, kunnen worden vastgesteld.
6. Indien de ondernemer handelt in producten die op contract voor de groenten en fruit
verwerkende industrie zijn geteeld, is geen heffing verschuldigd voor zover het
kwaliteitscontrole betreft; tegelijk met de jaarlijkse vaststelling van de percentages als
bedoeld in het vijfde lid, stelt het bestuur het percentage vast waarmee de heffing in dat
geval wordt verlaagd.
7. Het zesde lid is niet van toepassing op de ondernemer die champignons verhandelt.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 4
Indien de heffingsplichtige de gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene
bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening zijn gevraagd, niet, niet tijdig of niet
volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan door de voorzitter te ramen omvang
van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, in
welk geval de heffing met € 40 wordt verhoogd in verband met administratiekosten.

Artikel 5
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na
afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door de voorzitter door
middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid, kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing
opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De
voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde
heffing.
4. De heffingsplichtige kan bij wijze van voorschot de heffing ingeval van transacties via een
afzetorganisatie in gedeelten voldoen. In dat geval houdt de afzetorganisaties per transactie
in het door het bestuur vastgestelde percentage of vastgesteld tarief als bedoeld in artikel 3,
vijfde lid.
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5. Voorschotten als bedoeld in het vierde lid, worden verrekend met de krachtens deze
verordening verschuldigde heffing.
Artikel 6
De voorzitter kan, indien hem uit te zijner beschikking gekomen gegevens blijkt dat de
verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, niet in overeenstemming
blijkt met de werkelijkheid, een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens herzien en
opnieuw opleggen.
Artikel 7
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen
daartoe blijkt, of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het
voornemen daartoe blijkt.
Artikel 8
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 7 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning als bedoeld in artikel 127,
tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
De eventueel uit het niet binnen de gestelde termijn betalen voortvloeiende invorderingkosten
zijn voor rekening en risico van de ondernemer.
§ 5 Slotbepalingen
Artikel 10

1. Het bestuur van het Productschap Tuinbouw is belast met de uitvoering van het bij of
krachtens deze verordening bepaalde en is in verband daarmee bevoegd omtrent de bij of
krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te
geven.
2. Het bestuur van het Productschap Tuinbouw is bevoegd van het bij of krachtens deze
verordening bepaalde gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen en aan zodanige
ontheffing voorwaarden te verbinden, bij welker niet, niet tijdige of niet behoorlijke
nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt niet te zijn verleend.
Artikel 11
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
2. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst
en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
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Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten
en fruit 2003.
De verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Toelichting
1.

Algemeen

Het Productschap Tuinbouw (hierna: PT) is 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 is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers
en werkenden in de tuinbouwsector. Het bestuur wordt bijgestaan door sectorcommissies, welke
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties, die hun werkterrein hebben liggen in
de bewuste sector, in casu de sector groenten en fruit.
Aan de ondernemingen waarvoor het PT is ingesteld worden heffingen opgelegd. De opbrengst
van de opgelegde heffing dient ter financiering van:
a. (onpersoonlijke) promotie,
b. sociaal onderzoek,
c. economisch onderzoek,
d. technisch onderzoek,
e. milieuaangelegenheden.
f. kwaliteitsaangelegenheden,
g. organisatiekosten PT, en
h. overigen.
Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven, en geadviseerd aan en overleg gepleegd met de
(Rijks)overheid over onderwerpen die de tuinbouwsector raken. 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.
De resultaten van onderzoeken worden breed verspreid en zijn bij het PT verkrijgbaar.
Verspreiding van informatie vindt ook plaats via het internet (www.tuinbouw.nl). De sector
wordt permanent op de hoogte gehouden van nieuwe uitgaven en ontwikkelingen.
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2.1

Doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de
verordening

De doelstelling van de heffing is in zijn algemeenheid de afzet van groenten en fruit te
vergroten, waarvan elke handelaar in groenten en fruit kan profiteren. Het gaat hierbij met name
om financiering van activiteiten die liggen op het gebied van promotie en voorlichting,
verrichten van onderzoek, verbetering van de kwaliteit, controle op de kwaliteit en maatregelen
die ertoe leiden dat het milieu wordt ontzien. De onderhavige heffing is dan ook een algemene
heffing die geldt voor elke Nederlandse handelaar van groenten en fruit.
De middelen worden niet vooraf geoormerkt. Tijdens het vaststellen van de begroting wordt
bepaald welke activiteiten worden gefinancierd.
De opbrengst is samengesteld uit de opbrengst van de Verordening PT bestemmingsheffing
handel groenten en fruit 2003, de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2003, en de
Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2003.

Op grond van ervaringsregels gebaseerd op het verleden betekent dit dat er de navolgende
percentagetoedeling plaatsvindt.

Activiteiten
Promotie en marketing
Technisch onderzoek
Economische aangelegenheden
Kwaliteitsaangelegenheden
Milieuaangelegenheden
Voorlichting
Organisatiekosten PT
Overigen

Percentage
14%
32%
4%
26%
5%
0,01%
18%
1%

Ter indicatie, over 2001 heeft de heffing € 5.831.452 opgeleverd.
2.2

Nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening

Door middel van de drie heffingsverordeningen wordt aan alle telers, handelaren en fabrikanten
een heffing opgelegd. Voor een individueel bedrijf is het niet goed mogelijk zelf al de
activiteiten te financieren.
2.3

Afweging van private belangen

Het PT is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen in de sector
groenten en fruit. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van
activiteiten maar niet meebetalen (free riders). Dit maakt dat het PT zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Laatstgenoemde organisatie treedt alleen op voor haar leden en
vertegenwoordigt niet het algemeen belang. Het optreden van het PT beïnvloedt de
ontwikkeling van private belangen niet op negatieve wijze. Het optreden van het PT ondersteunt
geen private belangen van de individuele ondernemingen.
2.4

Uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening

Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het PT komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
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2.5

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 behartigd of anders niet worden
gerealiseerd.
Hiermee ontstaat een evenwicht tussen het opleggen van een heffing en de uitgaven voor
projecten die passen in het algemeen belang
2.6

Verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internationale en
communautaire regelingen

Het gaat hier om een heffing welke alleen rust op het in Nederland geteelde product. Er is geen
sprake van een heffing op groenten en fruitproducten afkomstig uit andere Lidstaten van de EU.

3.

Steunmaatregel

3.1

De structuur van de heffing

De heffing is een bepaald percentage van de productwaarde. Op deze wijze draagt eenieder naar
vermogen bij. Voor drie categorieën geldt een eigen tarief:
Categorie
Groenten
Fruit
champignons

Percentage
0,14%
0,14%
0,16%

Het gaat hier om maxima, welke door het bestuur kunnen worden verlaagd.
3.2

De onderbouwing van de gekozen structuur

Een heffing op productwaarde heeft voor eenieder gelijke gevolgen. Anders dan bij een
areaalheffing is er wanneer er geen omzet is, ook geen heffing verschuldigd. Bij een lage
productwaarde past een lage heffing en omgekeerd.
3.3

De werking naar alle bedrijfsgenoten

De drie heffingsverordeningen zijn van toepassing op alle bedrijfsgenoten waarvoor het PT is
ingesteld. In de sector groenten en fruit gaat het om alle telers, handelaren en de verwerkende
industrie.
3.4
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 2003, zoals die
wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.5

Het algemeen belang van de activiteit

Zonder deze regeling zouden er geen controle, onderzoek en algemene promotie plaatsvinden.
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen niet tegelijkertijd dit soort activiteiten zelf financieren.
3.6

Het sectoraal belang van de activiteit
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De sector groenten en fruit bepaalt zelf, via de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de
sectorcommissie Groenten en Fruit en in het bestuur van het PT, aan welke activiteiten de
opbrengst van de heffing besteed moet worden.
Is er een keuze gemaakt voor de projecten dan kunnen daarna de kosten worden begroot. Dit
alles is bepalend voor de hoogte van de heffing. Hierbij spelen de meerjaren prognoses een
belangrijke rol, waardoor een te grote schommeling in de hoogte van de heffing per jaar, kan
worden voorkomen.
3.7

De berekening van het de-minimus-bedrag

Niet van toepassing.
3.8

Eventuele bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie

Bij beschikking van 8 december 1999, SG (99) D/36357 heeft de Europese Commissie de
steunmaatregelen betaald uit de opbrengst van de heffing in 1999 goedgekeurd (Pb.EG 2000, C
46/6). Sindsdien is er in de verordening niets veranderd.
3.9

In voorkomende gevallen: representativiteit van verzoekende organisaties

Niet van toepassing
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1, tweede lid onder f:
Het gaat hierbij om het totaal bedrag (exclusief BTW) van de door de ondernemer gedurende
een jaar aangekochte in Nederland geteelde producten.
Artikel 1, derde lid:
Winkeliers (retailers) worden als zodanig niet in deze heffing betrokken. Dat is alleen het geval
zodra zij zelf van telers aankopen.
Artikel 1, vierde lid:
Zodra er sprake is van eigendomsoverdracht van producten van telers naar veilingen of
telersverenigingen treden laatstgenoemden op als handelaren en worden zij als zodanig voor
deze heffing aangemerkt.
Artikel 2, eerste lid:
In dit artikel is tot uitdrukking gebracht dat de onderhavige verordening betrekking heeft op een
bestemmingsheffing.
Artikel 3, tweede lid:
Voor de uien geldt een ander regiem omdat men in die kringen pleegt uit te gaan van
kilogrammen. Het gaat om netto kilogrammen, dus zonder tarra.
Artikel 3, vijfde lid:
Met inachtneming van de in het derde en vierde lid vastgestelde maxima zal het bestuur,
tezamen met de begroting de percentages vaststellen van de heffingen die het betreffende
begrotingsjaar worden opgelegd.
Artikel 3, zesde lid:
In de gevallen waar deze bepaling op ziet is vindt geen kwaliteitscontrole plaats. Jaarlijks dient
het percentage te worden vastgesteld dat toe te rekenen is aan de kwaliteitscontrole, waarmee de
heffing in deze gevallen wordt verlaagd.
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Artikel 3, zevende lid:
Een uitzondering op een uitzondering: in deze gevallen vindt wel kwaliteitscontrole plaats.
Artikel 4:
Oudere heffingsverordeningen bevatten afzonderlijke bepalingen over de procedure waarop
aangifte dient te worden gedaan. De Verordening PT algemene bepalingen, bevat evenwel een
voldoende basis om de verstrekking van gegevens, benodigd voor het kunnen opleggen van de
onderhavige heffing, voor te schrijven.
Artikel 5, eerste lid:
Na het doen van de aangifte die betrekking heeft op de aankoopwaarde van het afgelopen jaar,
wordt de heffing opgelegd.
Artikel 5, derde lid:
Zekerheidshalve is de mogelijkheid om voorlopige aanslagen op te leggen hier opgenomen. Tot
dusverre is het binnen het PT echter geen bestaande praktijk.
Artikel 5, vierde lid:
Tot dusverre hebben veilingen meegewerkt aan het incasseren van de heffingen. De veilingen
hebben aangekondigd deze praktijk met ingang van 2001 niet voort te zetten. Als mogelijkheid
van incassopunt is het nog wel in de verordening opgenomen.
Artikel 6:
Deze bepaling biedt de mogelijkheid de aanslag te herstellen indien sprake is van foutieve
gegevens, dan wel van een foutieve raming. Overeenkomstig de fiscale praktijk gaat het PT tot
maximaal vijf jaar terug. Dit komt overeen met het uitgangspunt van het PT om iedere
heffingsplichtige minstens één keer in de vijf jaar te controleren.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2003
LAAG TARIEF
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van ……., houdende de vaststelling van
een bestemmingsheffing over de teelt van fruit en champignons voor het jaar 2003
(Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 14, 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie Groenten en Fruit, d.d. 20 juni 2002;
BESLUIT:
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§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van
de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. het productschap:
Productschap Tuinbouw;
b. het bestuur:
het bestuur van het productschap;
c. de voorzitter:
de voorzitter van het productschap;
d. de onderneming:
onderneming waarvoor het productschap is
ingesteld;
e. de ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die de
onderneming drijft;
f. het braakland:
de gronden die in enig oogstjaar tot en met april
van het daarop volgend oogstjaar niet worden
beteeld, alsmede niet beteelde gronden, waarop
in juli of augustus in enig oogstjaar aardbeien
zullen worden geplant en waarvan in het
daaropvolgende jaar zal worden geoogst;
g. de cultuurgrond:
beteelde grond, braakland, de oppervlakte van
de grond die gemoeid is met het gebruik van elk
ander groeimedium met behulp waarvan de in
artikel 4 genoemde gewassen of producten
kunnen worden geteeld, of ten tijde van het
tijdvak als bedoeld in de Regeling
Landbouwtelling, nog niet beteelde grond
waarbij een teelt voor eind augustus wordt
ingezet;
h. de teelt onder glas:
iedere andere teelt dan die in de open grond;
i. de gemeten maat:
de oppervlakte beteelbare grond, inclusief
paden en voren die voor de teelt noodzakelijk
zijn;
j. de contractteelt:
de teelt van gewassen of producten ingevolge
een overeenkomst;
k. de heffingsplichtige:
degene die ingevolge deze heffingsverordening
heffing verschuldigd is.

§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer die in het kalenderjaar 2003 een onderneming drijft waarin fruit of
champignons worden geteeld, is over dat jaar aan het productschap een heffing verschuldigd
2. De berekening van de heffing als bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op basis van de door
de ondernemer aan het productschap ingevolge de Verordening PT registratie en
verstrekking van gegevens 1997, verstrekte gegevens.
3. De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het
kalenderjaar 2003 ten behoeve van afzetbevordering, onderzoek en milieuprojecten.
4. De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met
inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.
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§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3
De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik, een en ander
overeenkomstig de volgende artikelen.
Artikel 4
1. De heffing naar de grondslag grondgebruik wordt berekend naar de oppervlakte van de bij
tuinbouwonderneming behorende cultuurgrond en bedraagt ten hoogste voor:
a. groep 32
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van appelen:
€ 78,50 per ha;
b. groep 33
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van peren:
€ 89,84 per ha;
c. groep 34
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van klein fruit:
€ 202,38 per ha;
d. groep 35
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van overige pit- en steenvruchten:
€ 137,94 per ha;
e. groep 36
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van akkerbouwmatig geteeld fruit:
€ 40,38 per ha;
f. groep 60
cultuurgrond in gebruik voor de teelt onder
glas van fruit:
€ 6,35 per are;
g. groep 75
cultuurgrond in gebruik voor de teelt van
champignons:
€ 2,72 per m2 .
2. De hoogte van de heffing als bedoeld in artikel 3 en artikel 4, eerste lid, wordt jaarlijks door
het
bestuur vastgesteld.
Artikel 5
1. Voor de toepassing van artikel 4, wordt onder de bij de landbouwonderneming behorende
cultuurgrond mede verstaan cultuurgrond die:
a. zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. als overig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
2. Voor de toepassing van artikel 4, wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.
3. Voor de toepassing van artikel 4, worden met betrekking tot de groepen 32 tot en met 36
gedeelten van een hectare belast in evenredigheid met de voor die groepen bedoelde
bedragen. Gedeelten van een hectare worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van
aren.
4. Voor de toepassing van artikel 4, worden met betrekking tot groep 60 gedeelten van een are
belast in evenredigheid met de voor die groep bedoelde bedragen.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 6
Indien een heffingsplichtige gegevens, die hem krachtens deze verordening of de Verordening
PT registratie en verstrekking van gegevens 1997 ten behoeve van de onderhavige verordening
zijn gevraagd, niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan
te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van
toepassing is, in welk geval de heffing wordt verhoogd met € 40 in verband met
administratiekosten.
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Artikel 7
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na
afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of
uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid, kan de heffingsplichtige 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 8
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of
een raming als bedoeld in artikel 6, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een
opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden
opgelegd.
Artikel 9
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid, is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen
daartoe blijkt, of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het
voornemen daartoe blijkt.
Artikel 10
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127,
tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 11
De eventueel uit het niet binnen de gestelde termijn voortvloeiende invorderingskosten zijn voor
rekening en risico van de ondernemer.
Artikel 12
De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee
samenhangende kosten, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11.
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§ 5 Slotbepalingen
Artikel 12
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
2. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst
en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 13
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en
champignons 2003.
De verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Toelichting
1.

Algemeen

De algemene en bestemmingsheffing voor de teelt van groenten en fruit wordt opgelegd
krachtens de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit, waarbij de grondslag voor de
heffing bestaat uit de in het jaar behaalde omzet. De sectoren fruit en champignons hebben voor
wat betreft de bijzondere heffing evenwel gekozen voor voortzetting van de areaalheffing.
De onderhavige heffingsverordening dient derhalve als basis voor de bijzondere heffing voor
sectoren fruit en champignons in het jaar 2003.
2.1

De doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van
de verordening

In 2003 wordt de bijzondere heffing opgelegd op fruit en champignons. Er zijn ongeveer 3500
fruitbedrijven en ongeveer 500 champignonbedrijven die de heffing opbrengen.
De relatief kleine bedrijven kunnen niet ieder afzonderlijk geld besteden aan de hierna te
noemen doelstellingen.
De te verwachten effecten van de verordening zijn het stimuleren van de afzet van fruit en
champignons via onpersoonlijke reclame, het laten plaatsvinden van onderzoek in het belang
van fruit en champignons en diverse projecten die voor de bescherming van het milieu van
belang zijn, kortom allemaal zaken die de sector in haar geheel van belang acht maar die kleine
bedrijven afzonderlijk niet alleen kunnen verwezenlijken. Het beoogde effect zal moeten
samengaan met een acceptabel prijsniveau, acceptabel voor verkoper en consument.
Voor de fruitsector is voor 2002 begroot:
inkomsten
1.768.000 euro
uitgaven
1.500.000 euro
organisatiekosten
165.000 euro
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Voor de champignonsector is voor 2002 begroot:
inkomsten
1.588.000 euro
uitgaven
1.657.900 euro
organisatiekosten
80.800 euro
2.2

De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de
verordening

Via de heffing door het PT betalen alle bedrijven mee aan de financiering van activiteiten die in
het algemeen belang zijn van de sector fruit en champignons. Deze sector bepaalt zelf de hoogte
van de heffing en beslist zelf over de hoogte van de uitgaven en welke doelstellingen in een
bepaald jaar dienen te worden nagestreefd. Zouden deze zaken niet via regels van het PT
worden geregeld, dan zouden er een aantal zaken niet worden uitgevoerd.
2.3

De afweging van private belangen

In de verordening wordt met tarieven gewerkt die voor dat jaar als maxima gelden. Per jaar
wordt bekeken hoe hoog de tarieven in de praktijk moeten zijn om de uitgaven te kunnen
bekostigen. De daadwerkelijke heffingsbedragen zijn veelal lager dan de opgenomen maxima.
Op deze wijze wordt voorkomen dat de afzonderlijke bedrijven in enig jaar te zwaar zouden
worden belast. Er wordt niet meer betaald dan nodig is.
Verder is het zo dat bepaalde zaken niet zouden plaatsvinden wanneer de behartiging zou
worden overgelaten aan privaatrechtelijke organisaties.
2.4

De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening

Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het PT komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
2.5

De financiële gevolgen van de verordening of het besluit

De ondernemingen worden met een heffing per areaal belast. Zij kunnen de heffing in de
verkoopprijs doorberekenen. De producten worden daardoor duurder. Daartegenover staat dat
met uitkomsten van de gefinancierde projecten alle ondernemingen hun voordeel kunnen doen,
waarmee zij hun voordeel kunnen doen.
2.6

De verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internationale
en communautaire regelingen

Niet van toepassing.
3

Steunmaatregel

3.1

De structuur van de heffing

Het gaat hier om een areaalheffing voor fruit en champignons. In de verordening zijn maxima
opgenomen. Per jaar wordt door het bestuur de werkelijke hoogte van de tarieven bepaald.
3.2

De onderbouwing van de gekozen structuur

De heffingssystematiek is indertijd overgenomen van het Landbouwschap. Daar waren de
bedrijven alle vele jaren gewend aan een heffing per areaal.
In aanvang zou het PT de bijzondere heffing maar voor een beperkte periode opleggen.
Gaandeweg de discussies besloot de fruitsector en de champignonsector de areaalheffing voor
hun sectoren te handhaven.
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3.3

De werking naar alle bedrijfsgenoten

De heffing wordt aan alle betrokkene ondernemingen in de fruit- en champignonsector
opgelegd.
3.4

De becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek) onder vermelding van
de vindplaats in de begroting

Voor wat betreft de exacte bedragen wordt hier verwezen naar de begroting 2003 zoals die
wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.5

Het algemeen belang van de activiteit

Zonder de financieringsbron die het PT instelt, zouden activiteiten als onpersoonlijke reclame
en sector-overschrijdende aangelegenheden (Floriade, milieu) en nieuwe ontwikkelingen op
gang brengen via wetenschappelijk onderzoek, niet plaatsvinden.
3.6

Het sectoraal belang van de activiteit

Zonder de financiering door het PT zouden de activiteiten niet of niet in deze vorm en mate
kunnen worden ontplooid.

3.7

De berekening van het de-minimus-bedrag

Niet van toepassing.
3.8

Eventuele bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie

De bijzondere heffing is in 1997 voor het PT is gemeld bij de Europese Commissie. Dat
gebeurde in het kader van de overdracht van taken door het Landbouwschap aan het PT. De
Europese Commissie had aan het Landbouwschap in het verleden reeds laten weten dat er geen
bezwaren waren tegen de met de opbrengst van de heffing betaalde steunmaatregelen.
De vorige heffingsverordening is, tezamen met de uitgaven die daarmee zijn gemoeid, door de
Europese Commissie goedgekeurd bij beschikking van 1 september 1998, SG(98)/D 7405.
De toen afgegeven goedkeuring dekt de thans aangeboden verordening, daar de projecten voor
fruit en champignons niet zijn veranderd.
3.9

In voorkomende gevallen: representativiteit van verzoekende organisaties

Niet van toepassing.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2
In dit artikel wordt de heffingsplicht omschreven. De berekening van de heffing vindt plaats op
basis van gegevens die het PT ter beschikking heeft op basis van de Verordening PT registratie
en verstrekking van gegevens 1997. Tevens wordt vermeld waar de heffingsopbrengst aan
wordt besteed.
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Artikelen 3 tot en met 5
In deze artikelen wordt de grondslag en de maximale hoogte van de heffing omschreven. De
heffing is verschuldigd over de oppervlakte van de grond die voor de teelt van de betreffende
producten wordt gebruikt. Het bestuur van het PT stelt jaarlijks de hoogte van de heffing vast.
De in artikel 4 genoemde groepen zijn inclusief hun aanduiding en nummering dezelfde als in
de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2002. Aanduiding en nummering
blijven ongewijzigd omdat deze corresponderen met de in Verordening PT registratie en
verstrekking van gegevens 1997, vermelde aanduiding en nummering.
Artikelen 6 tot en met 11
In deze artikelen staan de bepalingen betreffende de oplegging en de inning.
Artikel 12
De voorzitter is het orgaan van het PT dat de verordening uitvoert, c.q. de besluiten die uit de
verordening voortvloeien, neemt. Met name gaat het daarbij om het opleggen van de
heffingsaanslagen en het nemen van besluiten op bezwaarschriften die tegen de
heffingsaanslagen zijn ingediend.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2
In dit artikel wordt de heffingsplicht omschreven. De berekening van de heffing vindt plaats op
basis van gegevens die het productschap ter beschikking heeft op basis van de Verordening PT
Registratie en verstrekking van gegevens 1997. Tevens wordt vermeld waar de
heffingsopbrengst aan wordt besteed.
Artikelen 3 tot en met 5
In deze artikelen wordt de grondslag en de maximale hoogte van de heffing omschreven. De
heffing is verschuldigd over de oppervlakte van de grond die voor de teelt van de betreffende
producten wordt gebruikt. Het bestuur stelt jaarlijks de hoogte van de heffing vast.
De in artikel 4 genoemde groepen zijn inclusief hun aanduiding en nummering dezelfde als in
de Verordening PT bijzondere heffing 2002. Aanduiding en nummering blijven ongewijzigd
omdat deze corresponderen met de in Verordening PT Registratie en verstrekking van gegevens
1997 vermelde aanduiding en nummering.
Artikelen 6 tot en met 10
In deze artikelen staan de bepalingen betreffende de oplegging en de inning.
Artikel 11
De voorzitter is het orgaan van het productschap dat de verordening uitvoert, c.q. de besluiten
die uit de verordening voortvloeien, neemt. Met name gaat het daarbij om het opleggen van de
heffingsaanslagen en het nemen van besluiten op bezwaarschriften die tegen de
heffingsaanslagen zijn ingediend.
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Ontwerp-Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2003/1
HOOG TARIEF
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van ……….., houdende de vaststelling
van een heffing ten behoeve van de teelt van fruit en champignons voor het jaar 2003
(Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2003/1)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 14, 15 en 19, van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie Groenten en Fruit, d.d. 20 juni 2002;
BESLUIT:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3, van
de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. het productschap:
Productschap Tuinbouw;
b. het bestuur:
het bestuur van het productschap;
c. de voorzitter:
de voorzitter van het productschap;
d. de onderneming:
onderneming waarvoor het productschap is
ingesteld;
e. de ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die de
onderneming drijft;
f. het braakland:
de gronden die in enig oogstjaar tot en met april
van het daarop volgend oogstjaar niet worden
beteeld, alsmede niet beteelde gronden, waarop
in juli of augustus in enig oogstjaar aardbeien
zullen worden geplant en waarvan in het
daaropvolgende jaar zal worden geoogst;
g. de cultuurgrond:
beteelde grond, braakland, de oppervlakte van
de grond die gemoeid is met het gebruik van elk
ander groeimedium met behulp waarvan de in
artikel 4 genoemde gewassen of producten
kunnen worden geteeld, of ten tijde van het
tijdvak als bedoeld in de Regeling
Landbouwtelling, nog niet beteelde grond
waarbij een teelt voor eind augustus wordt
ingezet;
h. de teelt onder glas:
iedere andere teelt dan die in de open grond;
i. de gemeten maat:
de oppervlakte beteelbare grond, inclusief
paden en voren die voor de teelt noodzakelijk
zijn;
j. de contractteelt:
de teelt van gewassen of producten ingevolge
een overeenkomst;
k. de heffingsplichtige:
degene die ingevolge deze heffingsverordening
heffing verschuldigd is.
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§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer die in het jaar 2003 een onderneming drijft waarin fruit of champignons
worden geteeld is aan het productschap een heffing verschuldigd.
2. De berekening van de heffing als bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op basis van de door
de ondernemer aan het productschap ingevolge de Verordening PT registratie en
verstrekking van gegevens 1997, verstrekte gegevens.
3. De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het
kalenderjaar 2003, ten behoeve van afzetbevordering, onderzoek en milieuprojecten.
4. De heffing als 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
De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik, een en ander
overeenkomstig de volgende artikelen.
Artikel 4
1. De heffing naar de grondslag grondgebruik wordt berekend naar de oppervlakte van de bij
tuinbouwonderneming behorende cultuurgrond en bedraagt ten hoogste voor:
a. groep 32
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van appelen:
€ 90,75 per ha;
b. groep 33
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van peren:
€ 140,67 per ha;
c. groep 34
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van klein fruit:
€ 453,78 per ha;
d. groep 35
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van overige pit- en steenvruchten:
€ 226,89 per ha;
e. groep 36
cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de
open grond van akkerbouwmatig geteeld fruit:
€ 45,37 per ha;
f. groep 60
cultuurgrond in gebruik voor de teelt onder
glas van fruit:
€ 11,34 per are;
g. groep 75
cultuurgrond in gebruik voor de teelt van
champignons:
€ 2,72 per m2 .
2. De hoogte van de heffing als bedoeld in artikel 3 en artikel 4, eerste lid, wordt jaarlijks door
het bestuur vastgesteld.
Artikel 5
1. Voor de toepassing van artikel 4, wordt onder de bij de landbouwonderneming behorende
cultuurgrond mede verstaan cultuurgrond die:
a. zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. als overig los land is gehuurd;
c. in gebruik is ontvangen, of
d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
2. Voor de toepassing van artikel 4, wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.
3. Voor de toepassing van artikel 4, worden met betrekking tot de groepen 32 tot en met 36
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gedeelten van een hectare belast in evenredigheid met de voor die groepen bedoelde
bedragen. Gedeelten van een hectare worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van
aren.
4. Voor de toepassing van artikel 4, worden met betrekking tot groep 60 gedeelten van een are
belast in evenredigheid met de voor die groep bedoelde bedragen.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 6
Indien een heffingsplichtige gegevens, die hem krachtens deze verordening of de Verordening
PT registratie en verstrekking van gegevens 1997, ten behoeve van de onderhavige verordening
zijn gevraagd, niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan
te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van
toepassing is, welke heffing in dat geval verhoogd wordt met € 40 administratiekosten.
Artikel 7
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na
afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door middel van
toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige 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 8
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of
een raming als bedoeld in artikel 6, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een
opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden
opgelegd.
Artikel 9
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen
daartoe blijkt, of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het
voornemen daartoe blijkt.
Artikel 10
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127,
tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
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Artikel 11
De eventueel uit het niet binnen de gestelde termijn betalen voortvloeiende invorderingskosten
zijn voor rekening en risico van de ondernemer.
Artikel 12
De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee
samenhangende kosten, bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11.
§ 5 Slotbepalingen
Artikel 13
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
2. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en
met 1 januari 2003.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en
champignons 2003/1.
Deze verordening en de daarbij behorende bijlage worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Toelichting
1.

Algemeen

Tot en met het heffingsjaar 1999 werden bijzondere heffingen voor de teelt van groenten en
fruit, inclusief champignons en uien, opgelegd krachtens de Verordening PT bijzondere heffing
1998.
Met ingang van 2000 is dat gewijzigd.
Voor de teelt van groenten en fruit wordt thans een heffing opgelegd krachtens de Verordening
PT heffing teelt groenten en fruit, waarbij de grondslag voor de heffing bestaat uit de in het jaar
behaalde omzet. De sectoren fruit en champignons hebben daarnaast voor wat betreft de
bijzondere heffing evenwel gekozen voor voortzetting van de areaalheffing.
De onderhavige heffingsverordening dient derhalve als basis voor de bijzondere heffing voor
sectoren fruit en champignons in het jaar 2003.
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2.1

De doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van
de verordening

In 2003 wordt de bijzondere heffing opgelegd op fruit en champignons. Er zijn ongeveer 3500
fruitbedrijven die de en er zijn ongeveer 500 champignonbedrijven die de heffing opbrengen.
De relatief kleine bedrijven kunnen niet ieder afzonderlijk geld besteden aan de hierna te
noemen doelstellingen. Grotere bedrijven zouden wellicht bepaalde zaken wel zelf kunnen
financieren, hetgeen ertoe zal leiden dat hun producten duurder zouden worden.Dat vormt de
reden dat het productschap voor de hele sector geld vraagt voor: promotie- en marketing,
technisch onderzoek, kwaliteitsaangelegenheden, en mlieuaangelegenheden.
De te verwachten effecten van de verordening zijn het stimuleren van de afzet van fruit en
champignons via onpersoonlijke reclame, laten plaatsvinden van onderzoek in het belang van
fruit en champignons en diverse projecten die voor de bescherming van het milieu van belang
zijn, kortom allemaal zaken die de sector in haar geheel van belang acht maar die kleine
bedrijven afzonderlijk niet alleen kunnen verwezenlijken. Het beoogde effect zal moeten samen
gaan met een acceptabel prijsniveau, acceptabel voor verkoper en consument.
Voor de fruitsector is voor 2002 begroot:
inkomsten
1.768.000 euro
uitgaven
1.500.000 euro
organisatiekosten
165.000 euro
Voor de champignonsector is voor 2002 begroot:
inkomsten
1.588.000 euro
uitgaven
1.657.900 euro
organisatiekosten
80.800 euro
2.2

De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de
verordening

Via de heffing opgelegd door het PT betalen alle bedrijven mee aan de financiering van
projecten die in het algemeen belang zijn van de sector fruit en champignons. Deze bepaalt zelf
de hoogte van de heffing en beslist zelf over de hoogte van de uitgaven, en welke doelstellingen
in een bepaald jaar dienen te worden nagestreefd. Zouden deze zaken niet via regels van het PT
worden geregeld, dan zouden er een aantal zaken niet worden uitgevoerd.
2.3

De afweging van private belangen

In de verordening wordt met tarieven gewerkt die voor dat jaar als maxima gelden. Per jaar
wordt bekeken hoe hoog de tarieven in de praktijk moeten zijn om de uitgaven te kunnen
bekostigen. De daadwerkelijke heffingsbedragen zijn veelal lager dan de opgenomen maxima.
Op deze wijze wordt voorkomen dat de afzonderlijke bedrijven in enig jaar te zwaar zouden
worden belast. Er wordt niet meer betaald dan nodig is.
Verder is het zo dat bepaalde zaken niet zouden plaatsvinden wanneer de behartiging zou
worden overgelaten aan privaatrechtelijke organisaties.
2.4

De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening

Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het PT komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
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2.5

De financiële gevolgen van de verordening of het besluit

De ondernemingen worden met een heffing per areaal belast. Zij kunnen de heffing in de
verkoopprijs doorberekenen. De producten worden daardoor duurder.Daartegenover staat dat
met uitkomsten van de gefinancierde projecten alle ondernemingen
hun voordeel kunnen doen, waarmee zij hun voordeel kunnen doen.
2.6

De verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internationale
en communautaire regelingen

Niet van toepassing
3

Steunmaatregel

3.1

De structuur van de heffing

Het gaat hier om een areaalheffing voor fruit en champignons. In de verordening zijn maxima
opgenomen. Per jaar wordt door het bestuur van het PT de werkelijke hoogte van de tarieven
bepaald.
3.2

De onderbouwing van de gekozen structuur

De heffingssystematiek is indertijd overgenomen van het Landbouwschap. Daar waren de
bedrijven alle vele jaren gewend aan een heffing per areaal. In aanvang zou het PT de
bijzondere heffing maar voor een beperkte periode opleggen. Gaandeweg de discussies besloot
de fruitsector en de champignonsector de areaalheffing voor hun sectoren te handhaven.
3.3

De werking naar alle bedrijfsgenoten

De heffing wordt aan alle betrokkene ondernemingen in de fruit- en champignonsector
opgelegd.
3.4

De becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek) onder vermelding van
de vindplaats in de begroting

Voor wat betreft de exacte bedragen wordt hier verwezen naar de begroting 2003 zoals die
wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.5

Het algemeen belang van de activiteit

Zonder de financieringsbron die het PT instelt, zouden activiteiten als onpersoonlijke reclame
en sector-overschrijdende aangelegenheden (Floriade, milieu) en nieuwe ontwikkelingen op
gang brengen via wetenschappelijk onderzoek, niet plaatsvinden.
3.6

Het sectoraal belang van de activiteit

Zonder de financiering door het productschap zouden de activiteiten niet of niet in deze vorm en
mate kunnen worden ontplooid.
3.7

De berekening van het de-minimus-bedrag

Niet van toepassing
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3.8

Eventuele bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie

De bijzondere heffing is in 1997 voor het PT gemeld bij de Europese Commissie. Dat gebeurde
in het kader van de overdracht van taken door het Landbouwschap aan het PT.
De Europese Commissie had aan het Landbouwschap in het verleden reeds laten weten dat er
geen bezwaren waren tegen de met de opbrengst van de heffing betaalde steunmaatregelen. De
vorige heffingsverordening is, tezamen met de uitgaven die daarmee zijn gemoeid, door de
Europese Commissie goedgekeurd bij beschikking van 1 september 1998, SG(98)/D 7405.
De toen afgegeven goedkeuring dekt de thans aangeboden verordening, daar de projecten voor
fruit en champignons niet zijn veranderd.
3.9

In voorkomende gevallen: representativiteit van verzoekende organisaties

Niet van toepassing
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 2
In dit artikel wordt de heffingsplicht omschreven. De berekening van de heffing vindt plaats op
basis van gegevens die het productschap ter beschikking heeft op basis van de Verordening PT
registratie en verstrekking van gegevens 1997. Tevens wordt vermeld waar de
heffingsopbrengst aan wordt besteed.
Artikelen 3 tot en met 5
In deze artikelen wordt de grondslag en de maximale hoogte van de heffing omschreven. De
heffing is verschuldigd over de oppervlakte van de grond die voor de teelt van de betreffende
producten wordt gebruikt. Het bestuur stelt jaarlijks de hoogte van de heffing vast.
De in artikel 4 genoemde groepen zijn inclusief hun aanduiding en nummering dezelfde als in
de Verordening PT bijzondere heffing 1999. Aanduiding en nummering blijven ongewijzigd
omdat deze corresponderen met de in Verordening PT registratie en verstrekking van gegevens
1997 vermelde aanduiding en nummering.
Artikelen 6 tot en met 11
In deze artikelen staan de bepalingen betreffende de oplegging en de inning.
Artikel 12
De voorzitter is het orgaan van het PT dat de verordening uitvoert, c.q. de besluiten die uit de
verordening voortvloeien, neemt. Met name gaat het daarbij om het opleggen van de
heffingsaanslagen en het nemen van besluiten op bezwaarschriften die tegen de
heffingsaanslagen zijn ingediend.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Ontwerp-Verordening PT heffingexport groenten en fruit Japan en Taiwan 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van ………., houdende regels ter zake
van de aan ondernemers, die groenten en fruit naar Japan en Taiwan exporteren, op te leggen
heffing voor het jaar 2003 (Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en
Taiwan 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 14, 15 en
19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
op voorstel van de sectorcommissie Groenten en Fruit, d.d. 20 juni 2002;
BESLUIT:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van
de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
a. het productschap:
het Productschap Tuinbouw;
b. de voorzitter:
de voorzitter van het productschap;
c. het bestuur:
het bestuur van het productschap;
e. de heffingsplichtige:
degene die ingevolge deze heffingsverordening
heffing is verschuldigd.
§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De exporteur van groenten en fruit is over de door hem naar Japan en Taiwan uitgevoerde
groenten en fruit aan het productschap een heffing verschuldigd .
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het
kalenderjaar 2003, ten behoeve van de financiering van controles van groenten en fruit die
naar Japan en Taiwan worden uitgevoerd.
3. De heffing als 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 groenten en fruit aangifte bij het
productschap van de tijd gedurende welke de door hem naar Japan en Taiwan uitgevoerde
hoeveelheden groenten en fruit zijn gecontroleerd.
2. De opgave als bedoeld in het vorige lid, wordt gedaan op een door het productschap te
verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven
aanwijzingen.
3. Wanneer de exporteur de Plantenziektenkundige Dienst heeft gemachtigd de in het eerste lid
bedoelde gegevens aan het productschap te verstrekken, hoeft de opgave als bedoeld in het
tweede lid, niet te geschieden.
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§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 4
1. Het bedrag van de heffing wordt vastgesteld op basis van de tijd gedurende welke de uit te
voeren groenten en fruit onderworpen zijn geweest aan een controle als bedoeld in artikel 3,
eerste lid.
2. De tijd, welke is gemoeid met de controle, wordt afgerond op de tijdseenheid van een
kwartier. Per kwartier is maximaal een heffing van € 45 verschuldigd.
3. De exporteur en de keurmeester ondertekenen allebei de verklaring waaruit blijkt gedurende
hoeveel tijd de keurmeester één of meerdere partijen groenten en fruit heeft gekeurd,
uitgedrukt in eenheden van een kwartier.
4. Indien een exporteur één of meer verklaringen niet heeft ondertekend, is artikel 5 van
overeenkomstige toepassing.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 5
Indien een heffingsplichtige gegevens die hem krachtens deze verordening of de Verordening
PT algemene bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening zijn gevraagd niet, niet
tijdig of niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan te ramen omvang van de
grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, in welk
geval de heffing wordt verhoogd met € 40 in verband met administratiekosten.
Artikel 6
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na
afloop van het kalenderjaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door
toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige 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 7
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of
een raming als bedoeld in artikel 5, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een
opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden
opgelegd.
Artikel 8
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. zodra de heffingsplichtige het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen
daartoe blijkt, of
c. zodra de heffingsplichtige zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het
voornemen daartoe blijkt.
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Artikel 9
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning als bedoeld in artikel 127,
tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
De eventueel uit het niet binnen de gestelde termijn voortvloeiende invorderingskosten zijn voor
rekening en risico van de ondernemer.
Artikel 11
De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee
samenhangende kosten, bedoeld in de artikelen 5 tot en met 10.
§ 5 Slotbepalingen
Artikel 12

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
2. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst
wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van publikatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt
geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 13
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan
en Taiwan 2003.
De verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Toelichting
1

Algemeen

Het Productschap Tuinbouw (hierna: PT) is 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.
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Het bestuur van het PT is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers
en werkenden in de tuinbouwsector. Het bestuur wordt bijgestaan door sectorcommissies, welke
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties, die hun werkterrein hebben liggen in
de bewuste sector, in casu de sector groenten en fruit.
Aan de ondernemingen waarvoor het PT is ingesteld worden heffingen opgelegd. De opbrengst
van de opgelegde heffing dient ter financiering van:
a. (onpersoonlijke) promotie,
b. sociaal onderzoek,
c. economisch onderzoek,
d. technisch onderzoek,
e. milieuaangelegenheden.
f. kwaliteitsaangelegenheden,
g. de organisatiekosten van het PT, en
h. overigen.
Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven, en geadviseerd aan en overleg gepleegd met de
(Rijks)overheid over onderwerpen die de tuinbouwsector raken. 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.
De resultaten van onderzoeken worden breed verspreid en zijn bij het PT verkrijgbaar.
Verspreiding van informatie vindt ook plaats via het internet (www.tuinbouw.nl). De sector
wordt permanent op de hoogte gehouden van nieuwe uitgaven en ontwikkelingen.
2.2

Doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van de
verordening

Het vergemakkelijken van de export van groenten en fruit - vanuit Nederland - naar Japan en
Taiwan tegen zo laag mogelijke kosten voor het betrokken bedrijfsleven.
Er zijn afspraken gemaakt tussen de Japanse en de Nederlandse overheden volgens welke
groenten en fruit afkomstig uit Nederland in Nederland reeds voor de verzending naar Japan en
Taiwan wordt onderworpen aan een controle en een monitoring, waarna de daadwerkelijke
export probleemloos kan verlopen.
Zonder het systeem van voorafgaande monitoring en controle zouden groenten en fruit wel
kunnen worden geëxporteerd naar Japan en Taiwan, maar met het risico dat de producten bij
aankomst niet worden toegelaten en daar ter plaatse moeten worden vernietigd of zelfs worden
teruggezonden. Met alle onnodige extra kosten van dien. Om de sector te behoeden voor het
maken van overbodige extra kosten, is het systeem van controle en monitoring opgezet.
Het doel is dus meerledig:
a. versoepeling van de handel op Japan en Taiwan, en
b. kostenbesparing voor het betrokken bedrijfsleven.
Het te verwachten effect is: kostenbesparing voor het betrokken bedrijfsleven.
2.2

Nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de verordening

Zonder de Japans-Nederlandse overeenkomst zou controle en monitoring niet kunnen
plaatsvinden.
Een regeling op privaatrechtelijke basis behoort thans nog niet tot de mogelijkheden al wordt
niet uitgesloten dat in de toekomst de regeling op een andere basis kan worden gestoeld. Dit is
mede afhankelijk van hoe de Japanse overheid over het systeem denkt en of zij een regeling op
privaatrechtelijke basis zou accepteren. Dit is thans niet het geval.
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Nu een privaatrechtelijke regeling niet aan de orde is, is gekozen voor een publiekrechtelijke
Benadering; een verordening van het PT.
Het systeem van controle en monitoring houdt in:
- het plaatsen van lijmvallen (“Jackson Trap”);
- de periodieke controle van deze vallen, waarbij lijmbodems en lokstoffen worden
verwisseld;
- het beoordelen van de lijmbodems op de aanwezigheid van de Middellandse zeevlieg;
- het nemen van fruitmonsters uit importzendingen;
- het onderzoeken en beoordelen van deze fruitmonsters op het voorkomen van de
Middellandse zeevlieg;
- het nemen van vruchtmonsters op deelnemende productiebedrijven;
- het onderzoeken en beoordelen van deze vruchtmonsters op het voorkomen van de
Middellandse zeevlieg;
- het begeleiden van de Japanse inspecteur ten tijde van controle-/monitoringbezoeken in
de QMA en DPA, dan wel aan het laboratorium van de Nederlandse
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen.
2.3

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 en
Taiwan worden gesteld, te versoepelen. Het optreden van het PT ondersteunt de private
belangen van de individuele ondernemingen.
2.4

Uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening

Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het PT komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
2.5

De financiële gevolgen van de verordening of het besluit

Ieder jaar wordt van de betrokken ondernemingen die gebruik maken van het systeem een
financiële bijdrage gevraagd om de kosten te financieren. Daarbij is gekozen voor een
heffingsbedrag per tijdseenheid.
2.6

De verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internationale
en communautaire regelingen

Er wordt uitvoering gegeven aan protocollen die door Japan en Nederland zijn afgesloten .
3

Steunmaatregel

3.1

De structuur van de heffing

De heffing bestaat uit een tarief per kwartier. Het tarief is maximaal € 45 per kwartier en wordt
door het bestuur van het PT vastgesteld op een lager niveau.Voor 2002 geldt voorlopig een
tarief van € 11,34 per kwartier.
3.2

De onderbouwing van de gekozen structuur

De Europese Commissie was in de bloemensector al akkoord gegaan met een tarief per
tijdseenheid.
Dat is de reden dat gekozen is voor een bedrag per tijdseenheid.
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3.3

De werking naar alle bedrijfsgenoten

De verordening is alleen van toepassing op die bedrijfsgenoten, de exporteurs van groenten en
fruit, die daadwerkelijk gebruik maken van het systeem van controle en monitoring.
3.4

De becijfering van de opbrengst (bruto, contributieaftrek) onder vermelding van
de vindplaats in de begroting

Voor wat betreft de exacte bedragen wordt verwezen naar de begroting 2003, zoals die in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie wordt gepubliceerd. (2001: € 100.046)
3.5

Het algemeen belang van de activiteit

Het vergemakkelijken van de export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan van uit
Nederland tegen zo laag mogelijke kosten voor het betrokken bedrijfsleven. De afspraken die
zijn gemaakt in de groenten- en fruitsector kunnen niet los worden gezien van de afspraken die
gelden voor de bloembollen- en de bloemen-export naar Japan. Ook voor de bloemen en
bloembollen gelden speciale afspraken.
3.6

Het sectoraal belang van de activiteit

Zonder deze regeling zou de export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan minder soepel
verlopen, waardoor de export hun aandeel in de wereldhandel zouden zien afnemen.
3.7

De berekening van het de-minimus-bedrag

Niet van toepassing
3.8

Eventuele bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie

Het systeem van monitoring en controle in Nederland voorafgaand aan de daadwerkelijke
export, is in het belang van de hele tuinbouwsector, gelet op het bestaan van soortgelijke
systemen in de bloembollen en bloemen sector.
De Europese Commissie heeft de steunmaatregel (N 81/2000) goedgekeurd op 19 maart 2001
(SG 2001) D/286916).

3.9

In voorkomende gevallen: representativiteit van verzoekende organisaties

Niet van toepassing
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 3
In dit artikel wordt bepaald dat men aangifte moet doen. Alleen wanneer het PT over de
gegevens van de PD kan beschikken, kan een aparte aangifte achterwege blijven.
Artikel 4
In dit artikel wordt de grondslag en de hoogte van de heffing omschreven. De heffing is
gerelateerd aan de tijd die de keurmeester aan de keuring besteedt. De hoogte van de heffing
bedraagt maximaal € 45 per kwartier. Het bestuur kan per jaar het tarief naar beneden bijstellen.
In 2002 was het tarief f. 25,-- ( € 11,34).
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Artikelen 5 t/m 11
In deze artikelen staan de bepalingen betreffende de oplegging en de inning. Als algemene
termijn voor de betaling is gekozen voor 30 dagen waarbinnen betaald moet zijn.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Ontwerp-Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van ………., houdende de vaststelling
van een heffing op verduurzaamde producten voor het jaar 2003 (Verordening PT heffing
verduurzaamde groenten en fruit 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en
gelet op de artikelen 14, 15 en 19 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie Groenten en Fruit, d.d. 20 juni 2002;
BESLUIT:
§ 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de
begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van de Instellingsverordening Productschap
Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de voorzitter:
de voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
b. het bestuur:
het bestuur van het Productschap Tuinbouw;
c. het verduurzamen:
alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit
waardoor deze producten, al dan niet voorlopig, langer
houdbaar worden;
d. de fabrikant:
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft waarin fruit, groenten, of daaruit verkregen
producten worden verduurzaamd;
e. de omzet:
de verkoopwaarde af fabriek van de door de fabrikant
gedurende een kalenderjaar verduurzaamde groenten en
fruit, met uitzondering van de in de bij deze
verordening behorende bijlage genoemde producten;
f. de heffingsplichtige:
de fabrikant die ingevolge deze verordening heffing
verschuldigd is.
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§ 2 Heffingsplicht
Artikel 2
1. De fabrikant is jaarlijks aan het Productschap Tuinbouw een heffing verschuldigd ten
behoeve van aangelegenheden als milieuprojecten, onderzoek, kwaliteitscontrole en
afzetbevordering, alsmede de algemene kosten van het Productschap Tuinbouw.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd door de voorzitter, met inachtneming
van het in de volgende artikelen bepaalde.

§ 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3
1. De heffing die de fabrikant is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag omzet over
het kalenderjaar 2003.
2. De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet en
bedraagt ten hoogste voor:
a. verduurzaamde groenten en fruit:
0,15%, en
b. verduurzaamde champignons:
0,35%.
§ 4 Oplegging en inning
Artikel 4
1. De hoogte van de heffing als bedoeld in artikel 3 wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld,
waarbij voor verschillende hoogten van de omzet verschillende percentages kunnen worden
vastgesteld.
2. Van de fabrikant die champignons verduurzaamt, kan de heffing met een door het bestuur
vast te stellen percentage worden verlaagd voorzover het de kwaliteitscontrole betreft, indien
de fabrikant beschikt over een controlesysteem dat voldoet aan door het bestuur te stellen
nadere regels.
Artikel 5
Indien de heffingsplichtige de gegevens die hem krachtens de Verordening PT algemene
bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening zijn gevraagd, niet, niet tijdig of niet
volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan door de voorzitter te ramen omvang
van de grondslag die op de heffingsplichtige ingevolge deze verordening van toepassing is, in
welk geval de heffing wordt verhoogd met € 40 in verband met administratiekosten.
Artikel 6
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na
afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door de voorzitter door
middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing
opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De
voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde
heffing.
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Artikel 7
De voorzitter kan, indien hem uit te zijner beschikking gekomen gegevens blijkt dat de
verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 6, niet in overeenstemming
blijkt met de werkelijkheid, een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens herzien en
opnieuw opleggen
Artikel 8
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen
daartoe blijkt, of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het
voornemen daartoe blijkt.
Artikel 9
Aan de heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 bedoelde termijn heeft
betaald, kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening worden
gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag
waarop de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127,
tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
De eventueel uit het niet binnen de gestelde termijn betalen voortvloeiende invorderingkosten
zijn voor rekening en risico van de ondernemer.
§ 5 Slotbepalingen
Artikel 11
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
2. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst
en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en
fruit 2003.
De verordening, de daarbij behorende toelichting, en de bijlage worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Toelichting
1.

Algemeen

Het Productschap Tuinbouw (hierna: PT) is 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 is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers
en werkenden in de tuinbouwsector. Het bestuur wordt bijgestaan door sectorcommissies, welke
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties, die hun werkterrein hebben liggen in
de bewuste sector, in casu de sector groenten en fruit.
Aan de ondernemingen waarvoor het PT is ingesteld worden heffingen opgelegd. De opbrengst
van de opgelegde heffing dient ter financiering van:
a. (onpersoonlijke) promotie,
b. sociaal onderzoek,
c. economisch onderzoek,
d. technisch onderzoek,
e. milieuaangelegenheden.
f. kwaliteitsaangelegenheden,
g. organisatiekosten PT,
h. overigen.
Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven, en geadviseerd aan en overleg gepleegd met de
(Rijks)overheid over onderwerpen die de tuinbouwsector raken. 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.
De resultaten van onderzoeken worden breed verspreid en zijn bij het PT verkrijgbaar.
Verspreiding van informatie vindt ook plaats via het internet (www.tuinbouw.nl). De sector
wordt permanent op de hoogte gehouden van nieuwe uitgaven en ontwikkelingen.
2.1

De doelstellingen die worden nagestreefd en de te verwachten (neven)effecten van
de verordening

De doelstelling van de heffing is in zijn algemeenheid de afzet van groenten en fruit te
vergroten, waarvan elke fabrikant van verwerkte groenten en fruit kan profiteren. Het gaat
hierbij met name om financiering van activiteiten die liggen op het gebied van promotie en
voorlichting, verrichten van onderzoek, verbetering van de kwaliteit, controle op de kwaliteit en
maatregelen die ertoe leiden dat het milieu wordt ontzien. De onderhavige heffing is dan ook
een algemene heffing die geldt voor elke Nederlandse fabrikant van verwerkte groenten en fruit.
De middelen worden niet vooraf geoormerkt. Tijdens het vaststellen van de begroting wordt
bepaald welke activiteiten worden gefinancierd.
De opbrengst is samengesteld uit de opbrengst van de Verordening PT heffing verduurzaamde
groenten en fruit 2003, de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2003, en de
Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2003.
Op grond van ervaringsregels gebaseerd op het verleden betekent dit dat er de navolgende
percentagetoedeling plaatsvindt.
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Activiteiten
Promotie en marketing
Technisch onderzoek
Economische aangelegenheden
Kwaliteitsaangelegenheden
Milieuaangelegenheden
Voorlichting
Organisatiekosten PT
Overigen

Percentage
14%
32%
4%
26%
5%
0,01%
18%
1%

Ter indicatie, over 2001 heeft de heffing € 5.831.452 opgeleverd.
2.2

De nadere motivering van de noodzaak van publieke regelgeving i.c. de
verordening

Door middel van de drie heffingsverordeningen wordt aan alle telers, handelaren en fabrikanten
een
heffing opgelegd. Alle kwekers, handelaren en de verwerkende industrie profiteren
zo van de door het productschap gefinancierde activiteiten. Voor een individueel bedrijf is het
niet goed mogelijk zelf activiteiten te financieren die liggen op het terrein van zowel controle,
promotie, onderzoek als verbetering van het milieu. De sector vraagt het PT zaken op te starten
die anders niet van de grond zouden komen.
2.3

De afweging van private belangen

Het PT is als publiekrechtelijke organisatie ingesteld voor alle ondernemingen in de groenten en
fruitsector. Zo wordt voorkomen dat er bedrijven zouden zijn die wel profiteren van activiteiten
maar niet meebetalen (free riders). Dit maakt dat het PT zich onderscheidt van een
privaatrechtelijke organisatie. Laatstgenoemde organisatie treedt alleen op voor haar leden en
vertegenwoordigt niet het algemeen belang. Het optreden van het PT beïnvloedt de
ontwikkeling van private belangen niet op negatieve wijze. Het optreden van het PT ondersteunt
geen private belangen van de individuele ondernemingen.
2.4

De uitvoerings- en handhavingsaspecten van de verordening

Het gaat hier om een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening van het PT komen. Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
2.5

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 behartigd of anders niet worden
gerealiseerd.
Hiermee ontstaat een evenwicht tussen het opleggen van een heffing en de uitgaven voor
projecten die passen in het algemeen belang.
2.6

De verhouding tot andere wetgeving en tot bestaande en komende internationale
en communautaire regelingen

Het gaat hier om een heffing welke alleen rust op het in Nederland geteelde product. Er is geen
sprake van een heffing op groenten- en fruitproducten afkomstig uit andere Lidstaten van de
EU.
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3.

Steunmaatregel

3.1

de structuur van de heffing

De heffing is een bepaald percentage van de productwaarde. Op deze wijze draagt eenieder naar
vermogen bij. Voor twee categorieën groenten en fruit geldt een eigen tarief:
Percentage
Categorie
Verduurzaamde groenten en fruit
Verduurzaamde champignons

0,15%
0,35%

Het gaat hier om maxima, welke door het bestuur kunnen worden verlaagd.
3.2

De onderbouwing van de gekozen structuur

Een heffing op productwaarde heeft voor eenieder gelijke gevolgen. Anders dan bij een
areaalheffing is er wanneer er geen omzet is, ook geen heffing verschuldigd. Bij een lage
productwaarde past een lage heffing en omgekeerd.
3.3

De werking naar alle bedrijfsgenoten

De drie heffingsverordeningen zijn van toepassing op alle bedrijfsgenoten waarvoor het PT is
ingesteld. In de sector groenten en fruit gaat het om alle telers, handelaren en de verwerkende
industrie.
3.4

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 2003, zoals die zal
worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.5

Het algemeen belang van de activiteit

Zonder deze regeling zouden er geen controle, onderzoek en algemene promotie plaatsvinden.
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen niet tegelijkertijd dit soort activiteiten zelf financieren.
3.6

Het sectoraal belang van de activiteit

De sector groenten en fruit bepaalt zelf, via de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de
sectorcommissie Groenten en Fruit en in het bestuur van het PT, aan welke activiteiten de
opbrengst van de heffing besteed moet worden.
Is er een keuze gemaakt voor de projecten dan kunnen daarna de kosten worden begroot. Dat
alles is bepalend voor de hoogte van de heffing. Hierbij spelen de meerjaren prognoses een
belangrijke rol, waardoor een te grote schommeling in de hoogte van de heffing per jaar, kan
worden voorkomen.
3.7

De berekening van het de-minimus-bedrag

Niet van toepassing.
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3.8

Eventuele bijzonderheden rond de steunmelding/notificatie

Bij beschikking van 8 december 1999, SG (99) D/36357 heeft de Europese Commissie de
steunmaatregelen betaald uit de opbrengst van de heffing in 1999 goedgekeurd (Pb.EG 2000, C
46/6). Sindsdien is er in de verordening niets veranderd.
3.9

In voorkomende gevallen: representativiteit van verzoekende organisaties

Niet van toepassing
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1, tweede lid onder e:
Het gaat om het totaal bedrag, exclusief BTW. Met de ‘verkoopprijs af fabriek’ gaat het om de
kale prijs, dus zonder vrachtkosten.
Artikel 2, eerste lid:
In dit artikel is tot uitdrukking gebracht dat de onderhavige verordening betrekking heeft op
zowel een algemene als een bestemmingsheffing.
Artikel 4, eerste lid:
Met inachtneming van het in artikel 3 vastgestelde maximum zal het bestuur, tezamen met de
begroting de percentages vaststellen van de heffingen die het betreffende begrotingsjaar worden
opgelegd.
Artikel 5:
Oudere heffingsverordeningen bevatten afzonderlijke bepalingen over de procedure waarop
aangifte dient te worden gedaan. De Verordening PT algemene bepalingen, bevat evenwel een
voldoende basis om de verstrekking van gegevens, benodigd voor het kunnen opleggen van de
onderhavige heffing, voor te schrijven.
Artikel 6, eerste lid:
Na het doen van de aangifte die betrekking heeft op de omzet van het afgelopen jaar, wordt de
heffing opgelegd.
Artikel 6, derde lid:
Zekerheidshalve is de mogelijkheid om voorlopige aanslagen op te leggen hier opgenomen. Tot
dusverre is het binnen het PT echter geen bestaande praktijk.
Artikel 7:
Deze bepaling biedt de mogelijkheid de aanslag te herstellen indien sprake is van foutieve
gegevens, dan wel van een foutieve raming. Overeenkomstig de fiscale praktijk gaat het PT tot
maximaal vijf jaar terug. Dit komt overeen met het uitgangspunt van het PT om iedere
heffingsplichtige minstens één keer in de vijf jaar te controleren.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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Bijlage als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder e., van het Besluit van het bestuur van het
Productschap Tuinbouw van 3 juli 2002, houdende de vaststelling van een heffing op
verduurzaamde producten voor het jaar 2003 (Verordening PT heffing verduurzaamde
groenten en fruit 2003)
De bedoelde producten zijn:
- Pindakaas;
- Sauzen;
- Natte en droge soepen;
- Aroma’s;
- Limonades;
- Salades;
- Kindervoedsel, en
- Kant en klaarmaaltijden.

Ontwerp-Verordening PT aanvullende financieringsheffing vruchtenwijn jaar 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van ………, houdende vaststelling van
de aanvullende financieringsheffing ten behoeve van de vruchtenwijnhandel in Nederland voor
het jaar 2003 (Verordening PT aanvullende financieringsheffing vruchtenwijn jaar 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 95 en 126, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 14, 15 en 19, van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;
gehoord de sectorcommissie Groenten en Fruit d.d. 20 juni 2002;
BESLUIT:
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de
begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3, van de Instellingsverordening Productschap
Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. productschap
:
het Productschap Tuinbouw;
b. bestuur
:
het bestuur van het productschap;
c. voorzitter
:
de voorzitter van het productschap;
d. vruchtenwijn
:
een gegiste drank die is bereid uit het sap van ander
fruit dan druiven, met een alcoholgehalte van ten
minste 1,2 volumeprocenten bij 20oC;
e. ondernemer
:
de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming
drijft waarvoor het productschap is ingesteld en die
vruchtenwijn invoert dan wel uitslaat in de zin van de
Wet op de accijns.
§ 2 Heffing
Artikel 2
De ondernemer is voor het jaar 2003 verplicht voor vruchtenwijn aan het productschap een
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heffing te betalen ten bedrage van 0,53 euro per hectoliter ter zake van de invoer dan wel de
uitslag in de zin van de Wet op de accijns.
Artikel 3
1. In de gevallen waarin op basis van de Wet op de accijns teruggaaf wordt verleend van op
vruchtenwijn geheven accijns, wordt op verzoek van de ondernemer teruggaaf van de heffing
verleend die ter zake is geheven.
2. De ondernemer dient door middel van een teruggaafbeschikking van de douane voor de accijns
zijn recht op teruggaaf van de heffing aan te tonen.
Artikel 4
De heffing als bedoeld in artikel 2 is bestemd voor de aanvulling van de reserves van het
productschap met het oog op zijn activiteiten ten behoeve van de sector wijn.
Artikel 5
1. Indien de ondernemer de gegevens die hem krachtens de Verordening PT Algemene
bepalingen, ten behoeve van de onderhavige verordening zijn gevraagd, niet, niet tijdig of
niet volledig verstrekt, wordt de heffing berekend over de dan door de voorzitter te ramen
omvang van de grondslag die op de ondernemer ingevolge deze verordening van toepassing
is, in welk geval de heffing met 40 euro wordt verhoogd in verband met administratiekosten.
2. Gelijktijdig met het verstrekken van de gegevens als bedoeld in het eerste lid, verstrekt de
ondernemer een afschrift van zijn aangifte op grond van de Wet op de accijns over 2003.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Verordening PT Algemene bepalingen
1997, worden de gegevens, behoudens toestemming van betrokkene, niet aan derden
verstrekt.
4. Indien de ondernemer niet in staat is gebleken een afschrift van de aangifte op grond van de
Wet op de accijns te verstrekken, kan de voorzitter de ondernemer verplichten een door een
accountant afgegeven verklaring te overleggen met betrekking tot de hoeveelheid in de
handel gebrachte vruchtenwijn in 2003.
Artikel 6
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na
afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door de voorzitter
middels toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
2. Iedere heffingsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de ondernemer;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3. In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter de ondernemer een voorlopige heffing
opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De
voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde
heffing.
4. Voorschotten als bedoeld in het derde lid worden verrekend met de krachtens deze
verordening verschuldigde heffing.
Artikel 7
De voorzitter kan, indien hem uit te zijner beschikking gekomen gegevens blijkt dat de
verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 6, niet in overeenstemming
blijkt met de werkelijkheid, een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens herzien en
opnieuw opleggen.
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Artikel 8
1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid is de nota terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe
blijkt, of
c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.
Artikel 9
Aan de ondernemer, die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 bedoelde termijn heeft betaald,
kunnen de daaruit voortvloeiende extra kosten van 22,50 euro in rekening worden gebracht,
alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop
de betaling diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid,
van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
§ 3 Slotbepalingen
Artikel 10
Deze verordening en de daarbij behorende toelichting, treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt
geplaatst.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT Aanvullende financieringsheffing
vruchtenwijn 2003.
De verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Toelichting
1.

Algemeen

Met deze verordening wordt een aanvullende financieringsheffing voor de sector vruchtenwijn
voor het jaar 2003 vastgesteld.
De sector vruchtenwijn valt onder het Productschap Tuinbouw. Een verzoek om onder de
werkingssfeer van het Productschap Wijn gebracht te worden is inmiddels door de sector bij de
Sociaal-Economische Raad ingediend.
Sinds de wetswijziging van 1999 worden ingevolge de artikelen 67 en 68 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie bedrijfslichamen bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Momenteel
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is dat nog bij SER-verordening. Zodra de omzetting van de SER-verordening, waarbij het
Productschap Wijn is ingesteld wordt omgezet in een AmvB, zal de uitbreiding van de
werkingssfeer van het Productschap Wijn met de sector vruchtenwijn worden geëffectueerd.
Vooruitlopend op deze operatie is op verzoek van het Productschap Wijn door het Productschap
Tuinbouw voor het jaar 2003 besloten de sector vruchtenwijn een zelfde heffing op te leggen als
de sector wijn. Hiertoe heeft het bestuur van het ProductschapTuinbouw onderhavige
heffingsverordening vastgesteld.
2.

Uitgebreide toelichting

2.1.

Doelstellingen en te verwachten (neven)effecten van de verordening

Met deze verordening wordt een aanvullende financieringsheffing voor 2003 vastgesteld.
De opbrengst van deze heffing is bestemd voor de aanvulling van de financiële reserves van het
Productschap Wijn, voor zover het betreft de sector vruchtenwijn.
Uit hoofde van de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 van de Sociaal-Economische
Raad dienen de te verwachten uitgaven van het productschap in beginsel gefinancierd te worden
uit de heffingsinkomsten. Daarenboven mogen tot op zekere hoogte reserves aangehouden
worden voor tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven.
De reserves dienen aangevuld te worden nu het Productschap Wijn ter uitvoering van de
uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 3 oktober 2001 (nrs. AWB
99/644 en 99/645) een deel van de heffing aan de ondernemingen, die vanaf november 1998
bezwaar hebben gemaakt, moet terugbetalen. Daartoe dient het tarief van de
financieringsheffing tijdelijk te worden verhoogd, namelijk totdat de reserves, gegeven de extra
uitgaven, het gewenste niveau wederom hebben bereikt.
Aangezien het bestuur van het Productschap Wijn het niet wenselijk acht het tekort van de
reserves in één jaar aan te vullen, heeft het bestuur van het Productschap Wijn besloten de
noodzakelijk geachte extra-heffing over twee jaar te spreiden.
2.2.

De structuur van de heffing

In artikel 2 wordt het heffingsbedrag vastgesteld.
De grondslag van de heffing is de invoer dan wel uitslag in de zin van de Wet op de accijns.
Deze grondslag is gekozen met het oog op de controleerbaarheid, de verenigbaarheid met het
Europese recht en de administratieve uitvoerbaarheid.
2.3.

De werking naar alle ondernemingen

De heffing wordt opgelegd bij de ondernemer die aan het begin van de keten staat en werkt door
in iedere schakel van de bedrijfsketen.
2.4.

De opbrengst

De totale opbrengst van deze aanvullende financieringsheffing is voor 2003 geraamd op 1,65
miljoen euro. Het aandeel van het Productschap Tuinbouw hierin is 21.600 euro.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1:
In dit artikel worden de begrippen omschreven.
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Artikel 2:
In dit artikel is de hoogte van de aanvullende financieringsheffing bepaald.
Artikel 3:
In dit artikel is geregeld dat wanneer vruchtenwijn niet in Nederland in de handel wordt
gebracht, geen heffing is verschuldigd.
Artikel 4:
In dit artikel wordt aangegeven dat het Productschap Tuinbouw de heffing int. De opbrengst
wordt aangewend voor de aanvulling van de financiële reserves van het Productschap Wijn.
Artikel 5:
De Verordening Algemene bepalingen bevat de basis om de verstrekking van gegevens,
benodigd voor het kunnen opleggen van de onderhavige heffing, voor te schrijven. Daar er ook
een aangifte wordt gedaan op basis van de Wet op de accijns, kan met deze aangifte veelal
worden volstaan.
Artikel 6, eerste lid:
Na het doen van de aangifte die betrekking heeft op de aankoopwaarde van het afgelopen jaar,
wordt de heffing opgelegd.
Artikel 6, derde lid:
Zekerheidshalve is de mogelijkheid om voorlopige aanslagen op te leggen hier opgenomen. Tot
dusverre is het binnen het productschap echter geen bestaande praktijk.
Artikel 7:
Deze bepaling biedt de mogelijkheid de aanslag te herstellen indien sprake is van foutieve
gegevens, dan wel van een foutieve raming. Overeenkomstig de fiscale praktijk gaat het
productschap tot maximaal vijf jaar terug. Dit komt overeen met het uitgangspunt van het
productschap om iedere ondernemer minstens één keer in de vijf jaar te controleren.
Zoetermeer,
voorzitter
secretaris
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