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Mededelingen blad Bedrijfsorganisatie
BEDRWFSLICHAMEN
Productschap Tuinbouw
Ontwerp- Verordening PT heffing verbruik aardgas 2003
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 24 september 2002, houdende de
vaststelling van een op te leggen heffing ten behoeve van maatregelen gericht op verbetering van
de energie-efficiëntie voor het jaar 2003 (Verordening PT heffing verbruik aardgas 2003).

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikel 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 Energie, 11 september 2002;

BE SLUIT:

0 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 2 en 3 van de
InstellingsverordeningProductschap Tuinbouw 1998.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
het Productschap Tuinbouw;
a. productschap:
het bestuur van het productschap;
b. bestuur:
de voorzitter van het productschap;
c. voorzitter:
de onderneming waarvoor het productschap is
d. ondenieming:
ingesteld;
de natuurlijke of rechtspersoon die de
e. ondernemer:
onderneming drijft;
de ondernemer die ingevolge deze
f. heffingsplichtige:
lieffingsverordening heffing verscliuldigd is.
het bedrijf waarvan de heffingsplichtige aardgas
g. leverancier:
of warmte afneemt;
het groeiproces van tuinbouwproducten als
li. groeiproces van tuinbouwproducten:
bedoeld in de beschikking van de staatssecretaris
van Financiën, inzake de toepassing van post a
32 van de bij de Wet op de Omzetbelasting 1968
behorende tabel I;
een voorziening, strekkende tot gecombineerde
i. wannteilcracht-inst allatie :
opwekking van warmte en kracht, waarbij de
daarbij opgewekte wannte wordt aangewend ter
bevordering van het groeiproces van
tuinbouwproducteii, door het installeren van
krachtwerktuigen en daarbij behorende
voorzieningen;
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j. indirect aardgasverbruik:

k. aardgasequivalent:

het door de heffingsplichtige afnemen van
warmte van het energiebedrijf, waarbij deze
warmte is vrijgekomen door verbranding van
aardgas;
een in m3 aardgas oingerekende hoeveelheid
energie, waarbij 1 equivalent gelijk is aan 1 m3
aardgas.

8 2 Heffingsplicht
Artikel 2
De ondernemer die gedurende het jaar 2003 ten minste 30.000 m3 aardgas op directe of indirecte
wij ze verbruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten is
aan het productschap over dat jaar een heffing verschuldigd ten behoeve van de financieringvan
maatregelen gericht op verbetering van de energie-efficiëntie.

8 3 Grondslag en hoogte
Artikel 3

1. De heffing wordt berekend naar de door de leverancier gefactureerde hoeveelheid in3 aardgas
of aardgasequivalent die gedurende het kalenderjaar 2003 is verbruikt voor verwarming ter
bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten
2. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2 is iedere heffingsplichtige verplicht bij het
productschap aangifte te doen van het verbruik, als bedoeld in het eerste lid van dit arhkel. De
aangifte dient te geschieden op een door het productschap ter beschikking te stellen
aangifteformulier, met inachtneming van de daarop en daarbij gestelde vragen en gegeven
aanwijzingen.
De lieffingsplichtige overlegt desgevraagd het productschap de gegevens waaruit het verbruik
en de facturatie blijkt.
3. Ingeval van maandelijkse meteropname en maandelijkse facturering wordt het werkelijk
verbruik berekend aan de hand van het toegerekende verbruik volgens de facturen van de
leverancier over het jaar 2003.
4. Ingeval van voorschotnota's en een definitieve facturering per 12 inaanden wordt het werkelijk
verbruik berekend aan de hand van het toegerekend verbruik volgeiis de facturen van de
leverancier, d e , en voor zover die betrekking hebben op het jaar 2003, nadat liet toegerekend
verbruik volgens een door de voorzitter bepaalde methode is omgerekend naar het jaar 2003.
Artikel 4
1. De heffing, te berekenen overeenkomstig artikel 3 , bedraagt ten hoogste € 0,0034 per 1x13

aardgas.
2. Het bedrag van de heffing per m3 aardgas wordt door middel van een besluit van het bestuur
vastgesteld.
Artikel 5
1. in afwijking van de artikelen 2 en 3 wordt terzale van de heffingsplichtige die eigenaar is van
een wannte/kracht-installatieten behoeve van de tuinbauwonderneming de heffing berekend
over 70% va11 de door de leverancier gefactureerde hoeveelheid 11-13aardgas, of
aardgasequivalent, verbruikt voor verwarming ter bevordering van liet groeiproces van
tuinbouwproducten.
2. Ingeval dat de situatie in zijn onderneming vergelijkbaar is met de situatie waar het eerste lid
betreldung op heeft, kan de voorzitter op verzoek van de heffingsplichtige besluiten het eerste
lid van overeenkomstige toepassing te verklaren.
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8 3 Oplegging en inning
Artikel 6
Indien de heffingsplichtige de 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, iii welk geval
de heffing met € 40 wordt verhoogd in verband met 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 toezending of uitreiking
aan de lieffingsplichtige van een heffingsnota.
2. Iedere heffiiigsnota is gedagtekend en bevat ten minste:
a. iiaain 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.
Artikel 8
Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekkmg van de gegevens of een
raming als bedoeld in artikel 6, niet in overeeiisteinn-iingis met de werkelijkheid, l a een
opgelegde heffiiig 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 zodra:
a. het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe
blijkt;
c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeR gevestigd of van het voornemen
daartoe blijkt.

Artikel 10
Aan de l-ieffiiigspliclitige,die niet of niet geheel binnen de in artikel 9 bedoelde termijn heeft
betaald, kuimeii 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 eventueeI uit het niet biiiiien de gestelde termijn betalen voortvloeiende invorderingkosten zijn
voor rekening en risico van de ondernemer.
Artikel 12
De voorzitter is belast met het opleggen en de inning van de aanslagen,
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0 4 Slotbepalingen
Artikel 13
1. Deze verordening treedt iii werking op 1januari 2003.
2. Indien het Verordeniiigenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst,
wordt uitgegeven iia 3 1 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 1januari 2003.
Artikel 14

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing verbruik aardgas 2003.
Deze verordening en de daarbij behorende toelichting wordt 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 werkneiners in de tuinbouwsector. Het bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door
sectorcolimissies, welke zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties, die hun
werkterrein hebben liggen in de bewuste sector, iii casu de energiegebruikende tuinbouwsectoren.
Aan de ondernemingen waarvoor het PT is ingesteld worden heffingen opgelegd.
De opbrengst van de opgelegde heffing dient ter fiiianciering
a. (onpersoonlijke) promotie,
b. sociaal onderzoek,
c. economisch onderzoek,
d . technisch onderzoek,
e. milieuaangelegenheden,
f. lwaliteitsaangelegenheden,
g. de orgaiiisatiekosten van het PT, en
li. overigen.
Daarnaast wordt er ook voorlichting gegeven, en geadviseerd aan en overleg gepleegd met de
(Rij1ts)overheid over onderwerpen die de tuinbouwsector raken. Genoemde werlzaaimheden
worden door liet PT zelf verricht of - door middel van het verstrekken van subsidies of het geven
van opdrachten - door derden. Het PT heeft niet l o t laak individuele belangenbehartiging of
advisering van ondernemingen.
De resultaten van onderzoeken zijn voor eenieder (heffingsplichtigen) beschikbaar en 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 ontwilckeliiigen.

5

2.1

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

De onderhavige heffingsverordening dateert in feite uit 1993 toen het Landbouwschap een
gelijksoortige heffngsverordening vaststelde ter uitvoering van de Meerjaren Afspraak-Energie
(hierna: MJA-E). D e MJA-E liep tot en met 2000.
In 1997 is door d e tuinbouwsector met de overheid een nieuw convenant afgesloten; het
Coiiveiiant Glastuinbouw en Milieu (hierna: Glami-conveiiant), waarin doelstellingen zijn
opgenomen tot het jaar 2010 met betrekking tot:
- eilerge-efficiëntie,
- aanwenden duurzame energie,
- gewasbescherming, en
- meststoffen,
hetgeen in zijn geheel als integrale milieutaakstelling wordt aangeduid.
De doelstellingen terzake van energie-efficiëntie - zoals opgenomen in de MJA-E - zijn in het
Glaini-coiivenaiit bevestigd en aangevuld met een doelstelling voor 2010.
De verbetering van de energie-efficiëntie vindt dus, met ingang van 2001, plaats in het kader van
liet Glami-convenant (met name het onderdeel energie).
De heffing streld ertoe middelen te vergaren om de energie-efficiëntie en de aanwending van
duurzame energie in de (glas-)tuinbouw te bevorderen. De middelen worden niet vooraf
geoornierkt en pas bij het vaststellen van de begroting wordt bepaald welke activiteiten
(voorlichting, onderzoek, demonstraties, etc.) worden gefinancierd.
Enerzijds wordt beoogd de omzet te vergroten waardoor het inkomen van de kwekers en
handelaren toe kan riemen en anderzijds wordt beoogd de kwaliteit van het product te verhogen
waarbij tevens wordt gelet op de milieueffecten.
De heffing zal naar verwachting € 5.450.000 opbrengen. De heffing wordt opgebracht door telers
van tuinbouwproducten.
Uit de opbrengst van de heffing worden de navolgende activiteiten gefinancierd.
Activiteiten

I organisatiekosten
2.2

I€

1.220.000

1

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

Het PT is als publiekrechtelijke organisatie ingesteId voor alIe ondernemingen in de sector
groenten en fi-uit. 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 algeineen belang. Het optreden van het PT
beïnvloedt de ontwjkkeling van private belangen niet op negatieve wijze. Het optreden van liet
PT ondersteunt geen private belangen van de individuele ondernemingen.
2.3

Afweging van private alternatieven

Door middel van de heffing wordt eenieder die bij het PT als teler is geregistreerd een heffing
opgelegd.
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2.4

Uitvoerings - en handhavingsaspecten van de verordening

Het gaat hier o m een heffingsverordening waarbij uitvoerings- en handhavingsaspecten geheel
voor rekening v a n het PT komen. Hier wordt onder verstaan: het verzenden van de nota’s, het
afhandelen van bezwaren en de behandeling van eventuele beroepsprocedures. In het jaar 2002
hebben er geen beroepsprocedures bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
plaatsgevonden.
Er wordt geen last gelegd op andere overheden.
2.5

FinanciEle 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

Terugwerkende kracht

De verordening geldt voor het hele kalenderjaar 2003. Mocht de verordening niet voor 1 januari
2003 worden gepubliceerd, dan werkt zij terug tot 1 januari 2003.
3.

Steunmaatregel

Het gaat lier 011-1 een heffing welke rust op de hoeveelheid verbruikt aardgas in rn3. Er is daarbij
geen discriiniiiatie tussen Nederlands gas en het gas dat uit andere EU-landen wordt ingevoerd.
Gas is een “soort goed”. Het wordt in de leidingen gebracht en gemengd met Nederlands gas. Het
is onmogelijk om enig onderscheid te maken tussen “ingevoerd” en “nationaal” product. De
heffing rust niet op ingevoerd product. De heffing moet dan ook als een interne, nietdiscriinatoire hefing worden beschouw (Europese Commissie, 24 september 1998).
De steunmaatregel is door de Europese Commissie goedgekeurd onder nr. ......, Beschikking ....
en is gepubliceerd in Pb. EG.
3.1

De structuur van de heffing

De heffing wordt berekend naar de hoeveelheid verbruikt aardgas in m3 en bedraagt per m3 ten
hoogste 0,0034. Het gaat daarbij om de hoeveelheid aardgas die is gefactureerd en verbruikt
voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten.
De hoogte van de heffing wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. In de afgelopen jaren levert
dit het navolgende beeld op:

I Jaar I Per m3 i n £ I

3.2

De onderbouwing van de gekozen structuur

Bij bedrijven met een warmte/kracht installatie in eigendom wordt alleen het aardgas ten behoeve
van de warmteproductie in de heffing betrokken. Dat deel is in deze verordening forfaitair
vastgesteld op 70%. Bedrijven die hun warmte geleverd krijgen uit grootschalige
warmtekrachtinstaI1aties zoals de STEG te Helmond of uit warmtekracht installaties van het
energiebedrijf worden in de heffing betrokken omdat de geleverde warmte wordt omgerekend
naar aardgasequivalenten.
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3.3

De werking naar alle bedrijfsgenoten

De heffingsverordening is van toepassing op alle bedrijfsgenoten waarvoor het PT is ingesteld.
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 liet Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

3.5

Het algemeen belang van de activiteit

Het algemeen belang is in meer dan één opzicht gediend; de activiteiten leidcn tot een efficiënter
energieverbruik, stimulering van duurzame energie en bewustwording bij de producent en
strekken er iii het algemeen toe dat de doelstelling welke de sector zich ten aanzien van
energieverbruik en milieubelasting heeft gesteld zal worden behaald. Het algemeen belang eist
een inilieubewuste omgang met energiebronnen en het gebruik van duurzame energie
4.

Artikels gewijze toelichting

Artikel 4, tweede lid
Van belang is liet om te weten dat het bestuur van het PT jaarlijks het exacte bedrag vaststeld (zie
punt 3.1).

Zoetermeer,
voorzitter
secretaris

Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Groenten en Fruit

Tewis ie legg ing en ve rkr ijgbaa rstel Zing ontwe rpjua rrekening 200 I
Het dagelijks bestuur maakt, gelet op artikel 124, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
bekend dat het ontwerpbesluit tot vaststelling van de rekening der inkomsten en uitgaven over 2001,
met toelichting bij het secretariaat, Bezuidenhoutseweg 82 te Den Haag, voor een ieder ter lezing is
neergelegd en aldaar verkrijgbaar is.
De beraadslagingen worden gehouden in de openbare bestuursvergadering van 25 september 2002.
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