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Mededel ingenblad Bedrijfsorganisatie
BEDRIJFSLICHAMEN
Hoofdbedrijfschap Ambachten
Ontwerp-He~ngsve
rordaning pianotechnisch bedrijf 2003

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober 2002, houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van opleiding en na-scholing voor het
pianotechnisch bedrijf voor het jaar 2003 (Heffingsverordening pianotechnisch
bedrijf 2003).
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en
derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond alsmede de Vereniging
voor Pianotechnici Nederland;
Besluit:
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BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
a.
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die
gezamenlijk een onderneming drijven;
pianotechnisch bedrijf: het bedrijf van het onderhouden, repareren of stemmen van
c.
akoestische piano’s of vleugels;
d. werknemer: degene die op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer
in de onderneming werkzaam is en piano’s of vleugels onderhoudt, repareert of
stemt.
Artikel 2
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven,
waarin het pianotechnisch bedrijf wordt uitgeoefend.
§2

DE HEFFING

Artikel 3
1. Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening
het pianotechnisch bedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2003 een heffing
opgelegd ten behoeve van vakopleiding en na-scholing voor het pianotechnisch
bedrijf.
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2.

De heffing bedoeid in het eerste lid bestaat uit:
a. een basisheffing van € 158,- per onderneming; en
b. een heffing per werknemer van € 90,-.

Artikel 4
De ondernemer is verplicht om op eerste vordering de voorzitter opgave te doen
1.
van het aantal werknemers in de onderneming.
Indien de ondernemer, ondanks herhaald verzoek, de in het eerste lid bedoelde
2.
gegevens niet verstrekt, stelt de voorzitter het aantal werknemers ambtshalve vast.
Artikel 5
1. Aan de ondernemer die lid is van:
a. de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB); of
b. de Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN)
en over het jaar 2002 aan een van deze organisaties contributie heeft betaald, wordt
een aftrek toegestaan van 50% van de bruto heffing met een maximum van 50% van
de contributie over 2002 (exclusief BTW).De aftrek wordt slechts toegestaan indien
uit door de in de eerste volzin genoemde organisaties verstrekte opgave is gebleken
dat de contributie is betaald.
2. Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie
wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet
rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten
minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een
taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3
tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het
gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten
die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met
de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
organisaties, landelijk ontplooit.
4. De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het
bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5 . O p een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks
bestuur beslist.
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§3

VERMINDERING VAN HEFFING

Artikel 6
1. Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te
betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil indien
de uitoefening van het pianotechnisch bedrijf kan worden aangemerkt als een
nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of
bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of
onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor
bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 7
Vermindering als bedoeld in artikel 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager
toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde
voorwaarden wordt voldaan.
§4

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikeI3 op te leggen alsmede de bevoegdheid
om de overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd
aan de voorzitter.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening pianotechnisch bedrijf
2003.

Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisutie.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING
Algemeen
Met ingang van 23 februari 1999 valt het pianotechnisch bedrijf onder de werkingssfeer
van het HBA. Aansluiting van deze branche vond plaats om de volgende reden.
Uit een in 1995 verricht branche onderzoek blijkt dat de muziekinstrumentmakersbranche weinig samenhang vertoont en een gebrekkige infrastructuur kent. Aansluiting
bij het hoofdbedrijfschap wordt gezien als een mogelijkheid de sociaal-economische
ontwikkeling van de branche te bevorderen. Met name wordt verwacht dat het
hoofdbedrijfschap kan zorg dragen voor een professionele begeleiding en financiële
steun, alsmede de creatie en instandhouding van de kwalitatief hoogwaardige opleiding
voor pianotechnici.
Een kwalitatief goede vakopleiding pianotechniek is in het belang van de branche als
geheel. De pianotechnische branche moest de vakopleiding voor een belangrijk deel zelf
financieren. Zonder subsidie van het HBA kon de vakopleiding niet meer worden
voortgezet. De branche organisaties waren niet in staat de lasten te dragen op grond van
vrijwilligheid. Een unieke opleiding in Nederland SOU dan verdwijnen. Ook de
mogelijkheden voor her- en bijscholing van gevestigde pianotechnici verdwijnt dan. Het
voorbestaan van de opleiding is in het belang van de economische groei en
werkgelegenheid in de pianotechnische branche. Bovendien draagt de sector bij aan de
nationale economische groei en werkgelegenheid (algemeen belang).
Aansluiting bij het HBA vond mede plaats om het voortbestaan van de vakopleiding
veilig te stellen. Als logisch gevolg op de aansluiting is de branche met het verzoek om
een bestemmingsheffing gekomen. Voortzetting van deze per 1 januari 2000 ingevoerde
bestemmingsheffing voor het jaar 2003 ligt gelet op het structurele karakter van een
vakopleiding zonder meer in de rede.
Het aanbieden van scholing is een zaak van algemeen belang (bijdrage aan het nationale
inkomen en aan de werkgelegenheid), Niet aileen voor de voorziening in de vraag naar
vakbekwaam personeel, voor de verbetering in de professionalisering van de
beroepsuitoefening, de continuering van de uitoefening van het vak (W.O.
bedrijfsopvolging), maar ook van belang voor de consument.

Representativiteit
De representativiteit van de NPMB, de VVPN / MKB-Nederland is op grond van een
door het CRK op 18 maart 2002 uitgevoerde bestandsvergelijking als volgt. In de branche
zijn 356 ondernemingen ingeschreven. Hiervan zijn er 139 georganiseerd (39%). Bij deze
georganiseerde ondernemers zijn 348 werkzame personen werkzaam. Het totaal aantal
werkzame personen in de branche bedraagt 558. De representativiteit op grond van aantal
werkzame personen komt derhalve op 62,4%. Er is dan ook sprake van een voldoende
representatief draagvlak voor onderhavige heffing.
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De brancheorganisaties vertegenwoordigen niet alleen de grote bedrijven. Ook de
zelfstandigen zonder personeel zijn vertegenwoordigd (84 ondernemingen), met name in
de VVI”. Zowel de NPMB als de VVPN hebben het verzoek om een bestemrningsheffing
op te leggen ondersteund. Er is dan ook gebleken van een brede steun in de branche voor
de onderhavige heffing.

Heffingsstructuur
De hoogte van de heffing bedraagt evenals in 2002 € 158,- per onderneming. Boven deze
basisheffing wordt per werknemer in loondienst € 90,- opgelegd. Hierdoor worden de
lasten voor onderhavige brancheprojecten naar draagkracht over de ondernemers in de
branche verdeeld.
Heffingsopbrengst
De opbrengst van de heffing wordt voor 2003 geraamd op € 60.000. Voor 2002 werd de
opbrengst geraamd op € 49.700. Uit de Jaarrekening 2001 van het HBA blijkt dat de
netto opgelegde heffing € 66.593 bedraagt.
Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing wordt een subsidie voor de vakopleiding
verstrekt. Een goede vakopleiding is in het belang van de sociaal-economische
ontwikkeling van de branche als geheel. De subsidie is niet selectief. Het in stand houden
van de vakopleiding is immers, zoals hiervoor al is betoogd, in het belang van de hele
branche. Naar het oordeel van het HBA valt deze subsidie niet onder het begrip steun als
bedoeld in artikel 87 van het EG-verdrag. Verwezen zij naar een uitspraak van het
Gerechtshof te Den Haag van 13 juli 2000.
Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per onderneming nooit meer bedragen dan
€ íOO.OOO over drie jaar. Melding kan op grond van ‘de minimis’ steun achterwege blijven.

Artikelsgewijs
Artikel 3
De bestemmingsheffing wordt opgelegd naast de op grond van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 opgelegde heffing.
Artikel 4
O m de heffing per werknemer op te kunnen leggen is het van belang dat het HBA
beschikt over informatie inzake het aantal werknemers dat werkzaamheden op het gebied
van onderhoud, reparatie of stemmen verricht. De ondernemer is verplicht dit aantal aan
het HBA op te geven. Mocht de ondernemer niet overgaan tot deze opgave, dan biedt de
verordening de voorzitter de mogelijkheid het aantal ambtshalve vast te stellen. De
voorzitter kan zich hierbij laten leiden door het aantal werkzame personen zoals door de
ondernemer aan het handelsregister opgegeven.

Artikel 5
Dit artikel b i e d t de mogelijkheid om de ondernemers die lid zijn van een
ondernemersorganisatie een aftrek toe te staan, zoals bedoeld in artikel 126, zesde lid, van
de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo). De organisaties waarvan de leden in ieder geval
in aanmerking komen voor de georganiseerdenaftrek zijn genoemd in het eerste lid. O m
te voorkomen dat leden van andere organisaties die een wezenlijke rol spelen in de
sociaal-economische belangenbehartiging van ondernemers in het pianotechnisch bedrijf
daarvan uitgesloten worden, is het derde lid opgenomen. De tekst correspondeert met de
bepaling zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van het Besluit beleidsregels
Schilthuisaftrek van de SER. Het dagelijks bestuur bepaalt of een organisatie aan de in het
tweede lid genoemde criteria voldoet.
Onder bruto heffing wordt verstaan het saldo na vermindering op grond van aanvang of
beëindiging van de bedrijfsuitoefening in de loop van het heffingsjaar en vermindering op
grond van artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003.
Artikel 6
Bij cumulatie van bestemmingsheffingen wordt de bestemmingsheffing voor de
hoofdactiviteit gehandhaafd en de bestemmingsheffing (en) voor de nevenactiviteit (en)
kwijtgescholden, indien het betreft een kleine onderneming waarin in de regel dezelfde
persoon alle handelingen verricht die tot de bedrijfsuitoefening behoren waarvoor de
heffingen worden opgelegd.
In dit verband wordt onder hoofdactiviteit verstaan het bedrijf waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd, dat van het totaal der in de onderneming uitgeoefende
bestemmingsheffingsplichtige bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van de
Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten het grootste deel uitmaakt.
Artikel 7
Ten aanzien van de bestemmingsheffing zijn de artikelen 5 tot en met 14 van de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 van overeenkomstige
toepassing verklaard. Deze bepalingen regelen onder meer de wijze waarop de heffing
wordt opgelegd en de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
Artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 bevat een
hardheidsclausule. Een lage omzet is op zichzelf in principe geen grond voor
vermindering. Indien de ondernemer kies t voor een kleinschalige bedrijfsuitoefening
heeft dit als consequentie dat de kosten in relatie tot de opbrengst relatief hoog zijn, Een
recente stari: van de onderneming kan aanleiding zijn om de heffing te verminderen als de
omzet achter blijft bij de bij de start van de onderneming door de ondernemer geraamde
omzetprognose. De reden voor toepassing van de hardheidsclausule is dat de start van
een bedrijf in de regel gepaard gaat met hoge investerings- en andere aanloopkosten - die
zijn begroot op grond van de geraamde omzetprognose - terwijl de klantenkring nog
moet worden opgebouwd. De achterblijvende omzet oefent dan een te grote druk uit op
het resultaat. Niet voor vermindering komen in aanmerking die ondernemers die, hoewel
hoge aanloopkosten zijn gemaakt, een kleinschalige bedrijfsuitoefening met lage omzet
beogen.
De ondernemer moet zelf om toepassing van de hardheidsclausule verzoeken.
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De onderlinge rangorde van de verschillende verminderings- en aftrekregelingen is als
volgt:
artikel 5 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
1.
2.
artikel 5 Heffingsverordening pianotechnisch bedrijf 2003;
3.
artikel 12 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
4.
artikel 4 Heffingsverordening pianotechnisch bedrijf 2003.
De bruto heffing is het saldo na toepassing van de eerste 3 verminderings- en
aftrekregelingen.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
Ontwerp- Hefingsverordening rietdekkersbed~.~ifS003

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober 2002, houdende
regels terzake van de door het hoofdbedrijfschap aan de ondernemers die het
rietdekkersbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing rietdekkersbedrijf
voor het jaar 2003 (Heffingsverordening rietdekkersbedrijf 2003).

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en
derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Vakfederatie Rietdekkers;
Besluit:
BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
a.
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die
gezamenlijk een onderneming drijven.
Artikel 2
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven,
waarin het rierdekkersbedrijf wordt uitgeoefend.
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DE HEFFING
Artikel 3
1. Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening
een onderneming drijven waarin het rietdekkersbedrijf wordt uitgeoefend, wordt
voor het jaar 2003 een heffing opgelegd ten behoeve van de vakopleiding rietdekker,
alsmede promotie en onderzoek.
De heffing bedraagt € 85,- voor iedere onderneming waarin het rietdekkersbedrijf
2.
wordt uitgeoefend.
Artikel 4
i. Aan de ondernemer die lid is van de Vakfederatie Rietdekkers en over het jaar 2002
aan deze organisatie contributie heeft betaald, wordt op de bruto heffing een aftrek
toegestaan, van € 42,50 met dien verstande dat de aftrek niet meer bedraagt dan de
helft van de heffing of de helft van de betaalde contributie (exclusief BTW). De
aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de in de eerste volzin genoemde
organisatie verstrekte opgave blijkt dat de contributie is betaald.
2. Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie
wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet
rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten
minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een
taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3
tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het
gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. n e t betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten
die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met
de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
organisaties, landelijk ontplooit.
4. De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het
bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5. O p een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks
bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.
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93

VERMINDERING VAN HEFFING

Artikel 5
1. Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te
betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil, indien
de uitoefening van het rietdekkersbedrijf kan worden aangemerkt als een
nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of
bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bes ternmingsheffing is opgelegd.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of
2.
onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor
bestemming she f f ingen zijn opgelegd.
Artikel 6
Vermindering als bedoeld in artikel 5 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager
toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde
voorwaarden wordt voldaan.
§4

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 7
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen alsmede de bevoegdheid
om de overige krachtens deze verordening t e nemen besluiten te nemen, is gedeIegeerd
aan de voorzitter.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening rietdekkersbedrijf 2003.

Deze verordening zal warden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING

Algemeen
In 1998 wendde de Vakfederatie Rietdekkers zich tot het HBA met een verzoek om een
bestemrningsheffing op te leggen ten behoeve van de vakopleiding.
Deze bestemmingsheffing is in 1999 voor het eerst opgelegd.
Bij brief van 12 juli 1999 vraagt de Vakfederatie het HBA de bestemrningsheffing ten
behoeve van de vakopleiding voor onbepaalde tijd te continueren. Tevens maakt een
groot aantal ontwikkelingen in de branche op het gebied van dakconstructies en
kwaliteit van het riet het noodzakelijk om daaraan aandacht te besteden in de vorm
van onderzoek en voorlichting. De projecten zijn niet alleen in het belang van de
sector, maar dienen ook het algemeen belang.
Gelet op het grote belang voor de branche van de onderwerpen die (deels) met de
middelen vanuit de bestemmingsheffing zullen worden gefinancierd heeft het HBA
conform het verzoek van de Vakfederatie besloten.
Het HBA heeft daarbij mede in zijn afweging betrokken het feit dat ook de
Vakfederatie zeIf de contributie ingaande 1999 aanmerkelijk heeft verhoogd (met
50%), daarmee blijk gevende van de overtuiging dat er veel belangrijke zaken voor de
totale branche op het spel staan

Heffing
Gelet op middelen die in 2003 nodig zijn voor de vakopleiding is de heffing
vastgesteld op € 85,- per onderneming. De heffing is ten opzichte van voorgaand
heffingsjaar verlaagd. Toegelicht zal worden waarom de heffing in 2003 kan worden
verlaagd. De heffing in 2002 bedroeg € 181,-.
Bij de bepaling van de heffingsstructuur is overwogen dat het hier een relatief lage heffing
betreft. Gelet op het feit dat bijna alle ondernemingen één vestiging hebben is een
differentiatie van de heffing per vestiging niet opportuun. Tevens is rekening gehouden
met het feit dat van het totaal aantal ondernemingen 94% tussen de O en 5 werkzame
personen heeft. Gelet op de geringe spreiding ligt een heffing, die tevens gerelateerd is
aan het aantal werkzame personen niet in de rede.

Representativiteit
De representativiteit van de Vakfederatie Rietdekkers / MKB-Nederland is op grond van
een door het CRK op 18 maart 2002 uitgevoerde bestandsvergelijkmg als volgt. In de
branche zijn 45 1 ondernemingen ingeschreven. Hiervan zijn er 207 georganiseerd
(45,9%). Bij deze georganiseerde ondernemers zijn 574 werkzame personen werkzaam.
Het totaal aantal werkzame personen in de branche bedraagt 989. De representativiteit op
grond van aantal werkzame personen komt derhalve op 58%. Er is dan ook sprake van
een voldoende representatief draagvlak voor onderhavige heffing.
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raming van de opbrengst:
De bestemmingsheffing bedraagt € 85,- per onderneming. De opbrengst van de heffing
wordt voor 2003 geraamd op € 24.000.
Voor 2002 werd de opbrengst bij een heffing van € 181,- geraamd op €41.100,-. Blijkens
de jaarrekening 2001 bedroegen de heffingsbaten in dat jaar € 47.420,03, bij een heffing
van€ 181,51.
Voor de begroting wordt er van uitgegaan dat in 2003 in 425 ondernemingen het
rietdekkersbedrijf wordt uitgeoefend. Per 1 januari 2001 waren 398 ondernemingen
geregistreerd bij het HBA.

(Markt-)ontwikkelingen (bron: Jaarboek Ambacht 2002, EIM/Ambachtsonderzoek)
O p korte termijn zijn de marktvooruitzichten gunstig. De rietdekkersbedrijven
profiteren vooral van de stijgende kwaliteit en toenemende luxe in de nieuwbouw van
woningen. Daarnaast vormen bungalowparken in het bijzonder een groeimarkt. Ook de
herstel- en verbouw ontwikkelt zich positief.
Binnen de rietdekkersbranche staan technische en maatschappelijke ontwikkelingen niet
stil.
In dit kader kunnen o.a. worden vermeld: diverse onderconstructies voor rieten daken
zoals het schroefdak en het gebruik van een nieuw element voor rietdakbedekking (HD
2.5.DLG). Eisen en richtlijnen zijn opgenomen in het Bouwbesluit en hun practische
uitwerking. Er is een toenemende aandacht voor Arbo en milieu (o.a. in het kader van het
gebruik van brandvertragende middelen). O m deze onderwerpen in positieve zin te
beantwoorden, wordt de Code van de rietdekker door het HBA opgesteld in nauwe
samenwerking met de branche. Daarnaast is de Vakfederatie in samenwerking met het
HBA gestart - ook in het kader van de wending naar kerncompetenties door het
ministerie van O C & W - met het opstellen van beroepscompetentieprofielen, om
zodoende in de loop van de tijd te komen tot een door het ministerie van OC&W
bekostigde reguliere opleiding. Mensen opleiden tot goede vakkrachten is in het belang
van de totale branche. De Vakfederatie Rietdekkers heeft inmiddels een verzoek bij het
Landelijk Orgaan Bouwradius neergelegd om te komen tot een bekostigde opleiding en
wel in nauwe samenspraak met de bitumineuze dakbedekkingsbranche en de hellende
dakenbranche.

Besteding van de middelen:

De vak opleiding:
Evenals in 2002 zal een deel van de heffingsopbrengst worden besteed aan de
vakopleiding.
Aan het besluit tot financiële ondersteuning van de vakopleiding ligt de navolgende
motivering ten grondslag.
De Vakfederatie heeft in de afgelopen periode veel tijd, energie en geld besteed aan het
herontwikkelen en bijstellen van de lesstof van de opleidingen in de rietdekkersbranche.
Daarbij was er veel inbreng van bestuursleden die als schrijvers van de praktijkiesstof en

12

als praktijkdocenten onbezoldigd optraden. Bij de kostprijsberekening van de opleiding
werd steeds uitgegaan van deze onbezoldigde inbreng. Daarmee dreigde de continuïteit
van de opleiding in de branche echter te veel afhankelijk te worden van de inbreng van
enkele bestuursleden die bovendien reeds hadden aangekondigd hun werkzaamheden
binnen afzienbare termijn te zullen staken. Dit maakte de opleiding en daarmee de
branche-infrastructuur kwetsbaar. De branche heeft deze kwetsbaarheid onderkend en
maatregelen genomen.
Doorberekening van alle kosten voor het onderwijs zou echter een aanmerkelijke
lastenverzwaring betekenen voor hen die (overwegen) aan de opleidingen deel (te)
nemen.
Bovendien was uit ervaring gebleken dat de gehanteerde cursusprijs al erg hoog was voor
ondernemers e n werknemers in de branche. Door de hoogte van de cursusprijs was er
weinig animo deel te nemen. Als de omstandigheden zich niet zouden wijzigen was de
verwachting reëel dat na verdere verhoging van de cursusprijs nog minder cursisten zich
zouden inschrijven en de opleiding gedoemd zou zijn te verdwijnen. Dat zou uiteraard
desastreuze gevolgen voor de branche hebben betekend. Juist in een branche waar de
vaktechniek een zo belangrijke rol speelt is een gedegen opleiding van groot belang. Een
adequate opleidingsstructuur biedt bovendien de mogelijkheid bij onderwerpen zoals
milieu, arbeidsomstandigheden etc. aan te haken, zodat de werknemers en ondernemers
ook op deze aspecten worden gewezen.

De ambachtelijke branches worden over het algemeen gekenmerkt door het feit dat ze
klein van omvang zijn. Het aantal leerlingen dat in deze branches aan de slag kan, is
vanzelfsprekend niet zo groot. Door deze geringere instroombehoefte zijn ook de
opleidingen nier zo groot. Dat maakt de opleidingen kwetsbaar.
Een branche zonder opleidingsbeleid komt zichzelf onherroepelijk tegen. Voor het
voortbestaan van de branche zijn steeds nieuwe medewerkers nodig. Opleidingen zorgen
voor een voortdurende instroom van goed geschoolde werknemers. Daarnaast fungeert
de vakopleiding de laatste jaren in toenemende mate als toegangspoort tot zelfstandige
bedrijfsuitoefening.
Bovendien is het noodzakelijk dat ook zittende ondernemers en medewerkers regelmatig
cursussen volgen om bij te blijven.
Een van de kernthema’s van het HBA is onderwijs en scholing. Door de komst van de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn er voor alle opleidingen (kwalificaties)
veel veranderingen te onderscheiden, zowel in positieve als in negatieve zin. Het HBA is
reeds in 1998 met een onderzoek gestart dat als doel heeft versterking van de positie van
de HBA-branches richting onderwijs- en opleidingsvoorzieningen. De oplossingen zijn
neergelegd in de strategienota “Deltaplan ter versterking van ambachtelijk
beroepsonderwijs” (tevens meerjarenplan)
De evaluatie van de WEB is nog steeds niet helemaal afgerond. Het onderwerp “kleine
opleidingen” staat op de agenda van het ministerie van OC&W, de Bve-raad en is
neergelegd in het SER-advies rrKoersenop vernieuwing”, augustus/september 2002..
Door het HBA zal wederom een subsidie worden gegeven op de prijs van de opleiding.
Hierdoor wordt de prijs van de opleiding per deelnemer lager. Het betreft (nog
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steeds) een particuliere opleiding, die is ondergebracht bij Bureau Dakadvies (BDA).
Sinds er subsidie wordt verstrekt op de cursusprijs is het aantal leerlingen ten opzichte
van voorgaande jaren fors gestegen. Zolang de discussie over de problematiek van “kleine
opleidingen” niet is afgerond staat het HBA voor behoud van de opleiding en is bereid
om de hiervoor noodzakelijke financiële middelen in te zetten mocht de Opleiding een te
klein aantal leerlingen opleveren. Annulering van een opleiding geeft een negatieve
terugslag op de branche. Daarom vindt het HBA het in het belang van de branche en van
de sector gerechtvaardigd om in voorkomende gevallen subsidie te verlenen op de
cursusprijs, zodat de drempel voor de cursisten verlaagd wordt en de instroom verhoogd.
Aantal deeinemers aan de opleiding:
1996 : 13 (7 leden/6 niet-leden);
1997 : 10 (8 leden/2 niet-leden);
1998 : 1 4 ( i 0 ieden/4 niet-leden).
Met subsidie HBA:
1999 : 20 (15 leden/Ei niet-leden);
2000 : 21 (i2 leden/9 niet-leden).
2001 : 19 ( i 0 leden/9 niet-leden)
2002 : 21 (i i leden/îO niet-leden)
Aan de opleiding blijft een excursiedag toegevoegd.
De opleiding wordt voor 90% bezocht door werknemers, waarvan meer dan de helft
binnen drie jaar zelfstandig ondernemer wordt.
Slechts 30% van de bedrijven valt onder de Bouw-CAO; 20% valt onder een agrarische
CAO, omdat men ook riet snijdt. Bekostiging via een C A O is gelet o p de grote
diversiteit binnen de branche niet haalbaar.

Het HBA was en is van oordeel dat de eigen bijdrage voor de opleidingen daarom omlaag
gebracht zou moeten worden. Alleen op deze wijze is de branche ook op langere termijn
verzekerd van een goede opleiding en vakbekwaam personeel. Daarom zal het HBA in
2002 wederom uit de opbrengst van onderhavige bestemmingsheffing subsidie
verstrekken. Subsidieverlening door het HBA is gebonden aan de door het dagelijks
bestuur van het HBA vastgestelde beleidsregels.
Overigens heeft de verlaging van de cursusprijs reeds een duidelijk effect gehad. Het
aantal cursisten is nagenoeg verdubbeld ten opzichte van dat van voorgaande jaren.

Overige projecren op het gebied van onderzoek en promotie die (deels) worden gefinancierd
uit de middelen vanuit de bestemmingsheffing en uit te voeren in de periode 2000 t / m 2002
Onderzoek naar kwaliteit van riet.

De kwaliteit van het riet is in de afgelopen jaren aanmerkelijk achteruit gegaan. De exacte
oorzaak daarvan is niet bekend. Mogelijk spelen diverse factoren een rol zoals:
-te voedselrijk water;
-te veel verlanding in rietgebieden;
-telers die het riet te nat oogsten;
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-riet dat te nat in balen wordt gestopt;
-gebruik van bestrijdingsmiddelen in de rietlanden.
De teruggang in kwaliteit van riet is van dien aard dat de branche ernstig in zijn
voortbestaan wordt bedreigd als deze teruggang niet tot staan kan worden gebracht.
Hiervoor is onderzoek vereist. Onderzoek door TNO gaat minstens euro 100.000,-kosten. Inmiddels zijn veel vooronderzoeken gedaan om er achter te komen wat precies
aan de hand is met het riet. Het precies er achter komen is van bijzonder groot belang,
omdat zoals gezegd, de kosten van onderzoek erg hoog zijn en de branche het zich niet
kan permitteren om in het onderzoek een verkeerde weg op te gaan. Voor het jaar 2003
wordt de extra heffing voor onderzoeksprojecten niet aangevraagd. Reden is, dat de
Vakfederatie in 2003 het grote TNO-onderzoek denkt te kunnen aanbesteden, waarvoor
inmiddels via de heffing voldoende middelen zijn gegenereerd. Met de resultaten van dat
onderzoek valt of staat de hele branche. Het onderzoek is dus van groot algemeen belang.
Hieronder worden de onderzoeken opgesomd die bij moeten dragen om de achteruitgang
van de kwaliteit van het riet te stoppen.
Onderzoek onderconstructies voor rieten daken.

Mede onder invloed van onderzoek naar betere brandveiligheid van rieten daken (o.a.
schroefdak) is er veel aandacht voor onderconstructies. De effecten van deze
onderconstructies op de levensduur van rieten daken zijn echter nog onvoídoende in
kaart gebracht. De vakfederatie is voornemens een dergelijk onderzoek uit te voeren,
waarvan de resultaten zullen worden verspreid onder alle rietdekkersbedrijven. De
uitkomsten kunnen tevens dienen als basis voor een goede voorlichting van
rietdekkersbedrijven aan consumenten.
Onderzoek bestrijding ongedierte in rieten daken.
In nieuwe rieten daken kan ongedierte (rietluizen, stofluizen, springstaarten en
miljoenpoten) exposief voorkomen. Dit is zowel voor de huizenbezitter als de rietdekker
een zeer ongewenste situatie. Bovendien blijkt chemische bestrijding nauwelijks te
werken.
Onderzoek naar alternatieven bijv. biologische bestrijding is derhalve noodzakelijk.
0

Onderzoek naar de invloed van algen op het rieten dak.

De indruk bestaat dat algen een schadelijke invloed hebben op het rieten dak. Nader
onderzoek is noodzakelijk om een en ander goed in kaart te brengen. Wellicht is
aansluiting bij reeds in gang gezet onderzoek in andere branches mogelijk.
0

Onderzoek naar geluiddemping van het rieten dak.

Architecten worden in toenemende mate geconfronteerd met de noodzaak om
berekeningen te overleggen ten aanzien van de geluiddemping van rieten daken. Hierover
zijn op dit moment geen algemeen bruikbare gegevens voor handen. De branche heeft
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behoefte aan onafhankelijke richtlijnen op dit gebied, waarvoor nader onderzoek
noodzakelijk is.
0

Voorlichting/promotie rieten daken.

Het ontbreekt bij zeer veel architecten aan kennis over de mogelijke toepassingen van riet
in het bouwproces. Kennisvergroting bij deze belangrijke partij uit de bouwkolom is
daarom in het belang van de gehele rietdekkersbranche en kan leiden tot een bredere
toepassing van riet als dakbedekkingsmateriaal.
Een van de middelen die de branche daarvoor kan gebruiken, naast mailingen etc., is de
bouwbeurs. Deze leent zich bij uitstek voor de promotie van het rieten dak naar
architecten en aannemers.
Gelet op het duidelijk aanwezige branchebelang acht het HBA een bijdrage in de kosten
vanuit de bestemrningsheffing gerechtvaardigd.
Bouwbesluit in relatie tot rieten daken.
Het Bouwbesluit bepaalt dat een nieuw rieten dak gebouwd binnen 15 meter van de
perceelgrens (dit betreft 60% van de totale markt) met een brandvertragend middel moet
worden behandeld. Dit vormt een kostenverhogende factor terwijl de werking van deze
middelen, ook vanuit milieu-oogpunt niet onomstreden is. De branche is van mening dat
het aspect brandveiligheid dient te worden bezien in relatie tot de toegepaste
dakbedekkingstechniek. Met name het zgn. schroefdak is in dit kader van belang. Aan de
hand van concrete feiten en omstandigheden zal beleidsbeïnvloeding terzake van dit voor
de branche zeer belangrijke onderwerp plaats moeten vinden.

In de andere dakenbranches bestaan reeds Europese normcommissies waar afstemming
plaatsvindt over de toepassing van dakmaterialen.Vee1van deze normen worden
uiteindelijk opgenomen in Europese regelgeving. Betrokkenheid bij de totstandkoming
daarvan is dus van strategisch belang voor de branche.
Met uitzondering van de vakopleiding, waaraan ook in 2000 en 2001 financieel werd
bijgedragen, zijn alle bovengenoemde projecten vanaf het jaar 2000 nieuw. Het merendeel
van de projecten heeft een langere doorlooptijd dan één jaar. De resultaten van de uit te
voeren onderzoeken zullen ter kennis worden gebracht van alle bedrijven in de branche.
Enerzijds is sprake van een groot aantal ontwikkelingen die het gevolg zijn van nieuwe,
veranderende bouwregels en de gevolgen die deze hebben voor de constructie van het
rieten dak, zoals o.a. de energieprestatienorm. Anderzijds heeft de brancheorganisatie er
ook zelf blijk van gegeven dat men verantwoordelijkheid wenst te dragen voor de
toekomst. De contributie van de Vakfederatie is reeds in 1999 met 50% verhoogd. Ook
in 2000 is de contributie verhoogd met ongeveer 20%. Tenslotte is in 2001 een
omzetafhankelijke contributie ingevoerd.
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Het HBA is van oordeel dat er sprake is van een gemeenschappelijk belang van de
heffingsplichtige bedrijven bij alle bovengenoemde activiteiten die met heffingsgeld
worden gefinancierd.

Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de de werkzaamheden en
projecten die hes HBA voor deze branche uitvoert, laat uitvoeren of subsidieert. Het
betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de sociaal-economische
ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden, projecten en subsidies zijn
niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle ondernemingen in de onderhavige
sector verricht. Naar het oordeel van het HBA vallen de werkzaamheden, subsidies en
projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in artikel 87 van het EG-verdrag.
Verwezen zij naar de uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag van 13 juli 2000.
Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per onderneming nooit meer bedragen dan
€ 100.000 over drie jaar. Melding kan op grond van 'de minimis' steun achterwege blijven.

Artikelsgewijs
Artikel 3
De bestemmingsheffing wordt opgelegd naast de op grond van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 opgelegde heffing.
Artikel 4
Dit artikel biedt de mogelijkheid om de ondernemers die lid zijn van een
ondernemersorganisatie een aftrek toe te staan, zoals bedoeld in artikel 126, zesde lid, van
de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo). De organisatie waarvan de leden in ieder geval in
aanmerking komen voor de georganiseerdenaftrek is genoemd in het eerste lid. Om te
voorkomen dat leden van andere organisaties die een wezenlijke rol spelen in de sociaaleconomische belangenbehartiging van ondernemers in het rietdekkersbedrijf daarvan
uitgesloten worden, is het derde lid opgenomen. De tekst correspondeert met de bepaling
zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van het Besluit beleidsregel
Schilthuisafrrek van de SER. Het dagelijks bestuur bepaalt of een organisatie aan de in het
tweede lid genoemde criteria voldoet.
Onder bruto heffing wordt verstaan het saldo na vermindering op grond van aanvang of
beëindiging van de bedrijfsuitoefening in de loop van het heffingsjaar en vermindering op
grond van artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003.
Artikel 5
Bij cumulatie van bestemmingsheffingen wordt de bestemmingsheffing voor de
hoofdactiviteit gehandhaafd en de bestemmingsheffing(en) voor de nevenactiviteit (en)
kwijtgescholden, indien het betreft een kleine onderneming waarin in de regel dezelfde
persoon alle handelingen verricht die tot de bedrijfsuitoefening behoren warvoor de
heffingen worden opgelegd.

In dit verband wordt onder hoofdactiviteit verstaan het bedrijf waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd, dat van het totaal der in de onderneming uitgeoefende
bestemmingsheffingsplichtige bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van de
Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten het grootste deel uitmaakt.
Artikel 7
Ten aanzien van de bestemmingsheffing zijn de artikelen 5 tot en met 14 van de
Heffingsverardening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 van overeenkomstige
toepassing verklaard. Deze bepalingen regelen onder meer de wijze waarop de heffing
wordt opgelegd en de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
Artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 bevat een
hardheidsclausule. Een lage omzet is op zichzelf in principe geen grond voor
vermindering. Indien de ondernemer kiest voor een kleinschalige bedrijfsuitoefening
heeft dit als consequentie dat de kosten in relatie tot de opbrengst relatief hoog zijn. Een
recente start van de onderneming kan aanleiding zijn om de heffing te verminderen als de
omzet achter blijft bij de bij de start van de onderneming door de ondernemer geraamde
omzetprognose. De reden voor toepassing van de hardheidsclausule is dat de start van
een bedrijf in de regel gepaard gaat met hoge invescerings- en andere aanloopkosten - die
zijn begroot op grond van de geraamde omzetprognose - terwijl de klantenkring nog
moet worden opgebouwd. De achterblijvende omzet oefent dan een te grote druk uit op
het resultaat. Niet voor vermindering komen in aanmerking die ondernemers die, hoewel
hoge aanloopkosten zijn gemaakt, een kleinschalige bedrijfsuitoefening met lage omzet
beogen.
De ondernemer moet zelf om toepassing van de hardheidsclausule verzoeken.
De onderlinge rangorde van de verschillende verminderings- en aftrekregelingen is als
volgt:
artikel 5 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
1.
artikel 5 Heffingsverordening rietdekkersbedrijf 2003;
2.
artikel 12 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
3.
4.
artikel 4 Heffingsverordening rietdekkersbedrijf 2003.
De bruto heffing is het saldo na toepassing van de eerste 3 verminderings- en
aftrekregelingen.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter

secretaris
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Ontwerp-HefJingsverordeningCommissie schoonhei~sverzorgingsbedrijf2003

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober 2002, houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie
schoonheidsverzorgingsbedrijf voor het jaar 2003 (Heffingsverordening Commissie
schoonheidsverzorgingsbedrijf 2003).

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en derde lid,
van de Instellingsverordcning Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Commissie schoonheidsverzorgingsbedrijf;
Besluit:
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BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
a.
b.
de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een
c.

onderneming drijven;
werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het
Handelsregisterbesluit 1996 die betrokken zijn bij de uitoefening van het
schoonheidsverzorgingsbedrijf.

Artikel 2
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het
schoonheidsverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend.

DE HEFFING

§2

Artikel 3
i.

2.

Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening het
schoonheidsverzorgingsbedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2003 een heffing opgelegd
ten behoeve van collectieve promotie en brancheprojecten.
De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:
een basisheffing van € 93,- voor iedere vestiging waarin het
a.
schoonheidsverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend;
een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal
b.
werkzame personen werkzaam in de onderneming, met toepassing van het in het
derde lid opgenomen schema.
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3.

De heffing werkzame personen bedraagt:
heffing werkzame personen
nihil
2
€ 26,50
3
€ 36,50
4
€ 46,50
5 tot 10
€ 56,50
10 tot 20
€ 66,50
20 tot 50
€ 76,50
50 en meer
€ 86,50
In afwijking van het tweede lid, onder a, bedraagt de basisheffing, indien de ondernemer het
bedrijf uitsluitend anders dan in een vestiging uitoefent, € 93,- per onderneming.
aantal werkzame personen
Oen 1

4.

Artikel 4
Aan de ondernemer die lid is van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS) en over het jaar 2002 aan deze organisatie contributie
heeft betaaid, wordt op de bruto heffing een aftrek toegestaan van 50%, met een maximum
van 50% van de betaalde contributie over 2002 (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts
toegestaan indien uit door de in de eerste volzin genoemde organisatie verstrekte opgave is
gebleken dat de contributie is betaald.
Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie wordt in
mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 of de
heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet
rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid
is en die:
krachtens
haar
statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste
a.
een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te
vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en
met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
tot
de werkingssfeer van het bedrijfslichaarn behorende leden heeft, waarvan het
C.
gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers
een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van Ondernemers die zij beoogt
te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen
die groep,
- de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of
diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan
regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
organisaties, landelijk ontplooit.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur
van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur
van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.
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§3

VERMINDERING VAN HEFFING

Artikel 5
Indien de ondernemer het schoonheidsverzorgingsbedrijf uitoefent in meerdere vestigingen
waarvan de gezamenlijke openingstijd niet meer dan 55 uur bedraagt, vermindert de voorzitter de
opgelegde heffingen tot het bedrag dat zou zijn opgelegd als de ondernemer één vestiging zou
exploiteren.
Artikel 6
Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te betalen
1.
bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil. Indien de uitoefening
van het schoonheidsverzorgingsbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten
opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of onderneming
waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 7
Vermindering als bedoeld in artikel 5 of 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont
ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden
wordt voldaan.
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OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 zijn
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen alsmede de bevoegdheid om de
overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd aan de
voorzit ter.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van i januari 2003.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening Commissie
schoonheidsverzorgingsbedrijf 2003.
Deze verordening sul worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganìsutìe.

Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
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Toe Iichti ng

Algemeen
D e Commissie schoonheidsverzorgingsbedrijf heeft blijkens het besluit van het bestuur van het
Hoofdbedrijfschap Ambachten van 5 juni 1996 tot taak:
i. voor ieder begrotingsjaar een jaarplan vast te stellen, dat het beleids- en
activiteitenprogramma van de commissie voor de sociaal-economische ontwikkeling van
de schoonheidsverzorgingsbranche en de behartiging van het gemeenschappelijk belang
van d e ondernemingen in de branche en de daarbij betrokken personen bevat;
2. de uitvoering van het in onderdeel i. bedoelde jaarplan, voor zover de commissie daartoe
bevoegd is;
3. het dagelijks bestuur voor ieder begrotingsjaar schriftelijk te adviseren over de begroting
voor de dienst schoonheidsverzorgingsbedrijf en de aan de ondernemers die het
schoonheidsverzorgingsbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffingen;
4. het dagelijks bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk t e adviseren over
subsidie ten laste van het budget van de commissie;
5. het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren over de uitoefening
van de taak van het hoofdbedrijfschap voor zover het betreft de

schoonheidsverzorgingsbranche.

-

D e leden van de Commissie schoonheidsverzorgingsbedrijf worden door het Dagelijks Bestuur
benoemd op voordracht van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorgings (ANBOS).De werkzaamheden van de commissie worden betaald uit de
opbrengst van de bestemmingsheffing.
De door het bestuur van het HBA vastgestelde Beleidsnota HBA geldt voor de commissie als
leidraad.

Representativiteit

De representativiteit van ANBOS / MKB-Nederland is op grond van een door het CRK op 18
maart 2002 uitgevoerde bestandsvergelijking als volgt.
In de branche zijn 8913 ondernemingen ingeschreven. Hiervan zijn er 3823 georganiseerd
(42,9%), Bij deze georganiseerde ondernemers zijn 5.538 werkzame personen werkzaam. Het
totaal aantal werkzame personen in de branche bedraagt 10.240. De representativiteit op grond
van aantal werkzame personen komt derhalve op 54,1%. H e t EIM heeft een berekening gemaakt
van het aandeel in de brancheomzet van de georganiseerde bedrijven. Hieruit blijkt dat de
georganiseerde bedrijven in de branche 70,4% van de totale brancheomzet vertegenwoordigen. Er
is dan ook sprake van een voldoende representatief draagvlak voor onderhavige heffing.

Projecten
H e t stimuleren van het ondernemerschap en de werkgelegenheid behoort tot één van de taken
van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Hieraan geeft het HBA - in samenspraak met de
brancheorganisaties - vorm door allerlei collectieve (branche-)projecteny zoals het opzetten van
codes, management programma, stimuleren ict-gebruik, waarborgen van een goede
opleidingsstructuur, stimuleren arbeidsmarkt en promotie.
Dit is steeds het uitgangspunt bij het bepalen van activiteiten, dus ook voor de
schoonheidsverzorging.

In het begrotingsjaar 2003 zullen de navolgende projecten worden uitgevoerd.
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Collectieve promotie
In het krachtenveld van het aanbod aan diensten, speelt ook de schoonheidsverzorging een rol die
de aandacht verdient. Toen gesignaleerd werd dat de vraag naar schoonheidsverzorgingsdiensten
achterbleef bij het aanbod, besloot het HBA te voldoen aan het verzoek van de ANBOS (en de
toenmalige WEVOS) om ter financiering van een collectieve promotiecampagne álle ondernemers
in die branche daarvoor een heffing op te leggen. Dit o m het freeriders-effect te voorkomen.
Sinds begin negentiger jaren wordt o.a. door collectieve promotie, gewerkt aan het opheffen van
de discrepantie tussen vraag en aanbod. Sindsdien zijn zowel het aantal ondernemers als de omzet
sterk gestegen. Waren er in 1991 5822 ondernemingen met als hoofdactiviteit
schoonheidsverzorging; in 2000 was dat aantal toegenomen tot 7912. Het aantal werkzame
personen groeide in die periode van 6400 naar 9860. De omzet groeide van 1991-1998 van 175
naar 299 miljoen gulden.
Het blijkt dat veel consumenten steeds meer op de hoogte zijn van wat een schoonheidsspecialist
voor de persoonlijke verzorging kan bieden. Onderzoek geeft aan dat de markt echter nog
groeiende is. Doel van de campagne is dan ook op neutrale wijze (potentiële) klanten op de
hoogte t e brengen van de behandelingsmogelijkheden en hen daardoor te stimuleren van de
professionele diensten van de schoonheidsspecialist gebruik te maken. In de campagne worden
geen individuele ondernemers/ondernemingen gepromoot en wordt er op toegezien dat zowel
heel kleine, als wat grotere salons profijt van kunnen hebben.
Management Programma Schoonheidsverzorging
Aan de kwaliteit van het Ondernemerschap worden steeds hogere eisen gesteld. Modern
ondernemerschap is vereist om de concurrentie voor te blijven, om een goed product of dienst te
garanderen en om gemotiveerd personeel in dienst te krijgen en in dienst te houden. Hierdoor is
voortdurend bij- en nascholing van de ondernemer noodzakelijk.
Het Management Programma richt zich op de versterking van kennis en vaardigheden van de
huidige ondernemer. H e t beoogt de kwaliteit van het ondernemerschap te versterken en te
professionaliseren.
Teneinde ervoor te zorgen dat álle heffingplichtige ondernemers van de mogelijkheid de cursus te
volgen en van dezelfde faciliteiten gebruik te kunnen laten maken, is in een bijdrage aan de
uitvoering en de communicatie voorzien

Scholing/onderwijs
In het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is het KOC (Landelijk Orgaan
voor opleidingen in de uiterlijke verzorging) belast met de regie van het reguliere onderwijs. In
dat kader moet er o.a. gezorgd worden voor stageplaatsen, c.q. moeten bedrijven bezocht worden
om te kunnen beoordelen of zij als stageplaats over de vereiste kwaliteiten beschikken.
Omdat het HBA de instandhouding van een optimale scholingsinfrastructuur van groot belang
acht, wordt voor de activiteiten die KOC in dit verband uitvoert een subsidie verleend.
Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs
In voorgaande jaren is een subsidie verstrekt aan ROC Nederland ter financiering van (een deel
van) de activiteiten die het landelijk orgaan uitvoert ten behoeve van de uiterlijke verzorging in
het algemeen en die voor schoonheidsverzorging in het bijzonder,
Het betreft taken en projecten die in het verlengde van de wettelijke taken van het KOC liggen.
De totale kosten van de activiteiten worden verdeeld over de brancheorganisaties in de uiterlijke
verzorging op basis van het aantal plaatsen in de beroepspraktijkvorming.
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Evenals in 2002 zal door de Commissie Schoonheidsverzorging aan KOC Nederland worden
verzocht een overzicht samen te stellen van de hiervoor bedoelde activiteiten in het jaar 2003.
Kwaliteitsbewaking van de uitstroom uit het onderwijs schoonheidsverzorging.
De implementatie van de nieuwe structuur van de examinering volgens het rapport van de
stuurgroep Deetman zal naar verwachting in augustus 2003 dan wel in augustus 2004
plaatsvinden.
Deze herstructurering van examens heeft grote gevolgen: de externe legitimering, die bij
schoonheidsverzorging een bijzondere positie inneemt, wordt dan vervangen door 100%
legitimering door de onderwijsinstelling. Het rapport van de stuurgroep Deetman voorziet in
regels ten aanzien van de interne en externe borging van kwaliteit. Het blijft niettemin van groot
belang dat de kwaliteit van de uitstroom wordt bewaakt.
Het Ministerie van O C & W heeft te kennen gegeven dat zij de handhaving van de externe
legitimering, zoals van toepassing tot aan het moment van implementatie van het rapport van de
stuurgroep Deetman, streng zal controleren.
De invoering van de nieuwe structuur is afhankelijk van het moment waarop het landelijk
Kwaliteit Centrum Examens (KCE) in staat is haar organisatie in gereedheid te hebben gebracht.
Als streefdatum wordt 1 augustus 2003 genoemd. Er dient echter rekening t e worden gehouden
met een vertraging naar 1 augustus 2004.
Ter overbrugging is voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en de handhaving van
het systeem van externe legitimering tot aan de implementatie van de nieuwe structuur, uit te
voeren door KOC Nederland, een subsidieverzoek ingediend.
Training e n bijscholing examinatrices
Het feit dat de STIVAS haar activiteiten per 1 augustus 2002 heeft beëindigd, heeft de ANBOS
doen besluiten de examinering in de zogenoemde bovenbouw (Voortgezette Opleiding en
Specialisaties) zelf ter hand te nemen.
De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium waarbij wordt uitgegaan van een
kostendekkende exploitatie ten aanzien van de examinering.
Ter bewaking en handhaving van de kwaliteit dienen de examinatrices frequent te worden
getraind. Voor de kosten van deze trainingen wordt een subsidie gevraagd volgens navolgende
begroting, waarbij voor 2003 rekening is gehouden met de introductie van 3 nieuwe modules,
Onderzoek naar en ontwikkeling van verdere professionalisering van de

schoonheidsverzorgingsbranche
De informatielijn schoonheidsverzorging wordt frequent geraadpleegd door
schoonheidsspecialisten die vragen hebben over:
0
Het starten van een eigen onderneming.
De ANBOS heeft recentelijk een geheel herziene startersgids uitgegeven die op verzoek aan
(startende) schoonheidsspecialisten wordt verzonden. In deze gids wordt in kort bestek
aandacht geschonken aan onder andere het ondernemersplan. Er is nadrukkelijk behoefte aan
meer gedetailleerde informatie.
o Wet- en regelgeving ten aanzien van het ondernemerschap.
Wet- en regelgeving voor werkgevers (het in dienst nemen van personeel, beloning,
ontslagregels, arbo-wetgeving, poortwachter, etc.).
0
Staken van de onderneming (waardering materiële en vlottende activa, goodwill).
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De schaalgrootte van de gemiddelde onderneming in de schoonheidsvkrzorging-maakt dat de
administratieve lasten en de wet- en regelgeving als uitermate belastend worden ervaren door de
ondernemer.
Met de Iaatste wijziging van de vestigingswet in 2001 zijn (onder andere) de Algemene
Ondernemersvaardigheden geschrapt als voorwaarde voor vestiging. Het vak AOV is facultatief
geworden in de onderwijsinstellingen.
Niettemin heeft de startende en de gevestigde ondernemer in toenemende mate behoefte aan
informatie, niet in de laatste plaats omdat zij geconfronteerd worden met handhaving van wet- en
regelgeving.
Er verschijnen weliswaar vrijwel dagelijks publicaties van organisaties en uitvoerings-instellingen
over de genoemde onderwerpen maar die zijn helaas zelden compact en overzichtelijk waardoor
bij de ondernemer een gevoel van onzekerheid ontstaat.
O p basis van de hiervoor genoemde veel gestelde vragen zal onderzoek moeten worden gedaan
naar alle facetten die betrekking hebben op deze onderwerpen.
Vervolgens zal door deskundigen uitwerking worden gegeven aan teksten die (per onderwerp)
niet alleen overzichtelijk en alles omvattend zijn, maar ook compact en begrijpelijk (voorzien van
voorbeelden uit de praktijk van de ondernemer in de schoonheidsverzorging).
De teksten worden per onderwerp opgenomen in een compacte brochure.
In het verlengde van het ICT-traject ‘Over de digitale drempel’ zullen voorbeelden van
contracten, standaardbrieven, etc. digitaal worden meegeleverd op diskette of cd-rom. De
ondernemer kan de informatie in de toekomst ook downloaden van de website van de ANBOS.
Bij wijze van try-out wordt van een onderwerp - waarvoor het overgrote deel van de ondernemers
belangstelling heeft - een brochure samengesteld. Deze brochure wordt in eerste instantie
voorgelegd aan een seIecte groep schoonheidsspecialisten met het verzoek die van commentaar te
voorzien. Na aanpassing en aanvulling kan de brochure branchebreed worden aangeboden aan de
ondernemers.

Infolijn schoonheidsverzorging
De ANBOS kent al enige jaren een infolijn voor de schoonheidsverzorging (voorheen helpdesk)
waar zowel de schoonheidsspecialist als de consument informatie kan verkrijgen ten aanzien van
de branche.
De behoefte aan op de branche gerichte informatie is in het laatste jaar sterk toegenomen waarbij
de aandacht in toenemende mate ligt op de startende ondernemer en de ondernemers die verstrikt
raken in wet- en regelgeving.
In 2001 deden ca. 8.100 ondernemers en ca. 6.900 derden een beroep op de informatielijn. Van de
ondernemers is ca. 36% georganiseerd.
In 2002 is een toename geconstateerd van vragen van schoonheidsspecialisten ten aanzien van de
problematiek van het starten van een Onderneming, het in dienst nemen van personeel en het
gebruik van nieuwe behandelmethoden.
Verdere uitbreiding en aanpassing van de infolijn blijven dan ook noodzakelijk om de
ondernemers correct t e kunnen informeren.

Sectorbelangversus algemeen belang.
De promotiecampagne vormt de belangrijkste bestemming van de gelden. Het betreft in deze
branche hoofdzakelijk kleine bedrijven, die over het algemeen individueel niet in staat zijn zich op
een efficiënte wijze, c.4. via massamedia te profileren resp. de afname van
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schoonheidsverzorgingsdiensten te stimuleren. Hier is duidelijk sprake van marktimperfecties
voortvloeiend uit de kleine schaal. De campagne is dusdanig opgezet dat zowel grote als kleine
bedrijven, zowel georganiseerden als ongeorganiseerden, zowel met als zonder personeel zich erin
kunnen herkennen en erop kunnen inspelen.
Door middel van de collectieve promotie wordt gewerkt aan het verhogen van de branchebijdrage
aan het nationale inkomen en de werkgelegenheid. Dit is zowel in het belang van de sector als in
het algemeen belang.

Ook met de overige projecten wordt zowel het sectorbelang als ook het algemeen belang gediend.
Projecten op het gebied van de scholing dragen ertoe bij dat de Nederlandse samenleving ook in
de komende jaren verzekerd is van de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goede
dienstverlening op het gebied van de schoonheidsverzorging.
In de uitvoering van de projecten wordt er geen ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen
de niet-georganiseerden en de georganiseerden. D e branche in zijn geheel kan profijt hebben van
datgene wat met de heffingsopbrengst tot stand wordt gebracht.
Heffing
De structuur van bestemmingsheffing is per heffingsjaar 2003 aangepast. Er is een heffing
werkzame personen toegevoegd. Hierdoor worden de lasten voor onderhavige brancheprojecten
naar draagkracht over de ondernemers in de branche verdeeld.
Gelet op de kostenstijgingen gedurende de afgelopen jaren heeft een indexeringsverhoging
plaatsgevonden van circa 5%. Een deel van de indexering is verwerkt in de heffing die tot en met
2002 € 90,- per vestiging bedroeg. De heffing is verhoogd naar € 93,-. De overige indexering is
verrekend in de heffing werkzame personen. Aan de ondernemers zonder personeel wordt de
indexering dan ook niet volledig doorberekend.
Voor ambulante onderneming bedraagt de basis heffing € 93,-.
Opbrengst

De opbrengst van de heffing wordt voor 2003 geraamd op € 650.000. Voor 2002 werd de
opbrengst geraamd op € 603.000. Blijkens de jaarrekening 2001 bedroegen de heffingsbaten in dat
jaar € 604.271 $9.
Per I januari 2002 waren 8.994 ondernemingen en 8.309 vestigingen waarin het
schoonheidsverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend ingeschreven bij het HBA;
Per 1 januari 2001: 8.693 resp. 8.766:
per 1 januari 2000: 8545 resp. 8.617;
per 1 januari 1999: 8.483 resp. 8.543.

S teunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden de apparaatskosten van de commissie
betaald alsmede de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert, Iaat uitvoeren of
subsidieert. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de sociaaleconomische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden, projecten en subsidies
zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle ondernemingen in de onderhavige
sector verricht. Naar het oordeel van het HBA vallen de werkzaamheden, subsidies en projecten
niet onder het begrip steun als bedoeld in artikel 87van het EG-verdrag. Verwezen zij naar de
uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag van 13 juli 2000.
Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per onderneming nooit meer bedragen dan € 100.000
over drie jaar. Melding kan op grond van ‘de minimis’ steun achterwege blijven,
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Artikelsgewijs
Artikel 3
De bestemmingsheffing wordt opgelegd naast de op grond van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 opgelegde heffing.
In het derde lid is tot uitdrukking gebracht dat ook ondernemers die hun bedrijf niet in een
vestiging uitoefenen - zoals ambulante ondernemers - heffingplichtig zijn. Voor deze
ondernemers is de heffing gelijk aan de heffing voor ondernemers die één vestiging exploiteren.
Artikel 4
Dit artikel biedt de mogelijkheid om de ondernemers die lid zijn van een ondernemersorganisatie
een aftrek toe t e staan, zoals bedoeld in artikel 126, zesde lid, van de Wet op de
bedrijfsorganisatie v b o ) . De organisaties waarvan de leden in ieder geval in aanmerking komen
voor de georganiseerdenaftrek zijn genoemd in het eerste lid. O m te voorkomen dat leden van
andere organisaties die een wezenlijke rol spelen in de sociaal-economische belangenbehartiging
van ondernemers in het schoonheidsverzorgingsbedrijf daarvan uitgesloten worden, is het derde
lid opgenomen. D e tekst correspondeert met de bepaling zoals opgenomen in artikel i,eerste lid,
onderdeel b van het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de SER. Het dagelijks bestuur
bepaalt of een organisatie aan de in het tweede lid genoemde criteria voldoet.
Onder bruto heffing wordt verstaan het saldo na vermindering op grond van aanvang of
beëindiging van de bedrijfsuitoefening in de loop van het heffingsjaar en vermindering op grond
van artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003.
Artikel 5
Het aantal uren is gerelateerd aan de maximale openstellingstijd zoals dat op basis van de
Winkelsluitingswet 1992 vóór 1 juni 1996 was geregeld. Hoewel de wettelijke toegestane
openingstijden zijn verruimd, is in de verordening vastgehouden aan het criterium van 55 uur.
Aangezien deze verminderingsmogelijkheid voornamelijk is bedoeld voor de kleine
ondernemingen is het niet redelijk het criterium in overeenstemming te brengen met de
wettelijke maximaal toegestane openingstijd.
Artikel 6
Bij cumulatie van bestemmingsheffingen wordt de bestemmingsheffing voor de hoofdactiviteit
gehandhaafd en de bestemmingsheffing(en) voor de nevenactiviteit(en) kwijtgescholden, indien
het betreft een kleine onderneming waarin in de regel dezelfde persoon alle handelingen verricht
die tot de bedrijfsuitoefening behoren waarvoor de heffingen worden opgelegd.
In dit verband wordt onder hoofdactiviteit verstaan het bedrijf waarvoor een bestemmingsheffing
is opgelegd, dat van het totaal der in de onderneming uitgeoefende bestemmingsheffingsplichtige
bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Ambachten het grootste deel uitmaakt.
Artikel 8
Ten aanzien van de bestemmingsheffing zijn de artikelen 5 tot en met 14 van de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 van overeenkomstige toepassing
verklaard. Deze bepalingen regelen onder meer de wijze waarop de heffing wordt opgelegd en de
termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
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Artikel 12 van d e Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 bevat een
hardheidsclausule. Een lage omzet is op zichzelf in principe geen grond voor vermindering.
Indien de ondernemer kiest voor een kleinschalige bedrijfsuitoefening heeft dit als consequentie
dat de kosten in relatie tot de opbrengst relatief hoog zijn. Een recente start van de onderneming
kan aanleiding zijn om de heffing te verminderen als de omzet achter blijft bij de bij de start van
de onderneming door de ondernemer geraamde omzetprognose. De reden voor toepassing van de
hardheidsclausule is dat de start va neen bedrijf in de regel gepaard gaat met hoge investerings- en
andere aanloopkosten - die zijn begroot op grond van de geraamde omzetprognose - terwijl de
klantenkring nog moet worden opgebouwd. De achterblijvende omzet oefent dan een te grote
druk uit up het resultaat. Niet voor vermindering komen in aanmerking die ondernemers die,
hoewel hoge aanloopkosten zijn gemaakt, een kleinschalige bedrijfsuitoefening met lage omzet
beogen.
De ondernemer moet zelf om toepassing van de hardheidsclausule verzoeken.
De onderlinge rangorde van de verschillende verminderings- en aftrekregelingen is als volgt:
artikel 5 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
i.
artikel 5 Heffingsverordening Commissie schoonheidsverzorgingsbedrijf 2003;
2.
artikel 6 Heffingsverordening Commissie schoonheidsverzorgingsbedrijf 2003;
3.
artikel 12 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
4.
artikel 4 Heffingsverordening Commissie schoonheidsverzorgingsbedrijf 2003.
5.
De bruto heffing is het saldo na toepassing van de eerste 4 verminderings- en aftrekregelingen.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
Ontwerp-Hefingsverordening Commissie schoenmakerij 2003

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober 2002, houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie schoenmakerijvoor
het jaar 2003 (Heffingsverordening Commissie schoenmakerij 2003).

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en
derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Commissie schoenmakerij;
Besluit :
§I

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
a.
de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die
b.
gezamenlijk een onderneming drijven.
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Artikel 2
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven,
waarin het schoenherstellersbedrijf wordt uitgeoefend.
92

DE HEFFING

Artikel 3
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening
i.
het schoenherstellersbedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2003 een heffing
opgelegd ten behoeve van stimulering van de marktontwikkeling, onder andere
door middel van projectmatige ondersteuning van de opleiding schoenherstellen en
het voeren van een PR-campagne voor de schoenmakerij.
2.
De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal vestigingen waarin door
de ondernemer het schoenherstellersbedrijf wordt uitgeoefend. De heffing bedraagt
€ 136,- voor iedere vestiging waarin het schoenherstellersbedrijf wordt uitgeoefend.
In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing, indien de ondernemer het
3.
bedrijf uitsluitend anders dan in een vestiging uitoefent € 136,- per onderneming.
Artikel 4
1. Aan de ondernemer die lid is van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging, en over
het jaar 2002 aan de Verenigde Organisatie van Schoenmakers of de Ondernemersunie in het Schoenambacht contributie heeft betaald, wordt op de bruto heffing een
aftrek toegestaan van € 68,- ongeacht het aantal vestigingen, met dien verstande dat
de aftrek niet meer bedraagt dan de helft van de heffing of de helft van de betaalde
contributie over 2002 (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit
door de in de eerste volzin genoemde organisaties verstrekte opgave is gebleken dat
de contributie is betaald.
2. O p het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie
wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet
rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten
minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een
taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3
tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het
gewogen aantal niet-onbetekend is,
met
betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
d.
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondernemers die zij beoogt t e organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten
die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met
de overheid, en
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haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
organisaties, landelijk ontplooit.
4. De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het
bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5. Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks
bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.
e.

§3

VERMINDERING VAN HEFFING

Artikel 5
1. Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te
betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil, indien
de uitoefening van het schoenherstellersbedrijf kan worden aangemerkt a l s een
nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of
bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of
onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waawoor
bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 6
Vermindering als bedoeld in artikeI5 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager
toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde
voorwaarden wordt voldaan.
§4

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 7
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen alsmede de bevoegdheid
om de overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd
aan de voorzitter.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van i januari 2003.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening Commissie schoenmakerij
2003.

Deze verordening zdl worden afgekondigd het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING

Algemeen
De commissie is ingesteld bij artikel 5 van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap
Ambachten. De Commissie schoenmakerij is een orgaan als bedoeld bij artikel 88a van de
Wet op de bedrijfsorganisatie. Dit houdt in dat de samenstelling van de commissie wordt
bepaald door de bestuurskamer van de SER aan de hand van de geldende criteria voor
representativiteit. De leden van de commissie werden benoemd door de
Ondernemersunie in het Schoenambacht, de Verenigde Organisatie van Schoenmakers,
de CNV bedrijvenbond en de FNV bondgenoten.
De commissie heeft tot taak:
1. voor ieder begrotingsjaar een jaarplan vast t e stellen, dat het beleids- en
activiteitenprogramma van de commissie voor de sociaal-economische
ontwikkeling van de schoenherstellersbrache en de behartiging van het
gemeenschappelijk belang van de ondernemingen in de branche en de daarbij
betrokken personen bevat;
2. de uitvoering van het in onderdeel i. bedoelde jaarplan, voor zover de commissie
daartoe bevoegd is;
3. het dagelijks bestuur voor ieder begrotingsjaar schriftelijk te adviseren over de
begroting voor de dienst schoenmakerij en de aan de ondernemers die het
schoenherstellersbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffingen;
4. het dagelijks bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren
over subsidie ten laste van het budget van de commissie;
5 . het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren over de
uitoefening van de taak van het hoofdbedrijfschap voor zover het betreft de
schoenherstellersbranche.
De door het bestuur van het HBA vastgestelde Beleidsnota HBA geldt voor de
commissie als leidraad.
De werkzaamheden van de commissie worden betaald uit de opbrengst van de
bestemmings heffing.
In 2003 zal de commissie zich onder meer bezig houden met activiteiten ter stimulering
van de marktontwikkelingen, teneinde de (terug gelopen) bijdrage van de branche aan het
Nationaal inkomen en aan de werkgelegenheid te bevorderen. De p.r.-campagne in de
schoenmakerij wordt daartoe gecontinueerd. Hiertoe is een bedrag gereserveerd van
$0.000,--. Een dergelijke financiële inspanning gaat de kracht van de privaatrechtelijke
organisaties te boven.
Tevens zal de commissie zich bezig houden met applicatie-onderwijsprojecten. Hiervoor
is een bedrag van € 7.000,-- gereseweerd.
Applicatie-onderwijsprojecten zijn in het belang van de economische groei en
werkgelegenheid in de branche als geheel. Bovendien draagt de sector bij aan de nationale
economische groei en werkgelegenheid (algemeen belang). Andere projecten waarvoor de
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Commissie zich inzet, en die in het belang zijn van de gehele branche, betreffen lobbyactiviteiten voor het behoud van het lage B.T.W.-tarief en imagoverbetering.

Heffing
De bestemmingsheffing bedraagt conform het advies van de Commissie schoenmakerij,
evenals in 2002 € 136,- per vestiging of ambulante onderneming.
De heffing wordt per vestiging opgelegd. Van het totaal aantal ondernemingen heeft
94,7% tussen de O en 5 werkzame personen. Gelet op de geringe spreiding ligt een
heffing, die tevens gerelateerd is aan het aantal werkzame personen niet in de rede.

Opbrengst
De opbrengst van de heffing wordt voor 2003 geraamd op € 118.000.--. Voor 2002 werd
de opbrengst geraamd op € 124.700,-. Blijkens de jaarrekening 2001 bedroegen de
heffingsbaten in dat jaar € 122.727,13.
Per i januari 2002 waren 1096 ondernemingen en 1192 vestigingen waarin het
schoenherstellersbedrijf wordt uitgeoefend ingeschreven bij het HBA;
per 1 januari 2001: 1160 resp. 1261;
per 1 januari 2000: 1234 resp. 1344;
per 1 januari 1999: i294 resp. 1405;
per 1 januari 1998: 1365 resp. 1481.

Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van de
commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert, laat uitvoeren
of subsidieert. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden,
projecten en subsidies zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBA vallen
de werkzaamheden, subsidies en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 87 van het EG-verdrag. Verwezen zij naar de uitspraak van het Gerechtshof te
Den Haag van 13 juli 2000. Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per onderneming
nooit meer bedragen dan € 200.000 over drie jaar. Melding kan op grond van ‘de minimis’
steun achterwege blijven,

Artikelsgewijs
Artikel 3
De bestemmingsheffing wordt opgelegd naast de op grond van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 opgelegde heffing.
In het derde lid is tot uitdrukking gebracht dat ook ondernemers die hun bedrijf niet in
een vestiging uitoefenen - zoals ambulante ondernemers - heffingplichtig zijn. Voor deze
ondernemers is de heffing gelijk aan de heffing voor ondernemers die tén vestiging
exploiteren.

32

Artikel 4
Dit artikel biedt de mogelijkheid om de ondernemers die lid zijn van de Nederlandse
Schoenmakers Vereniging een aftrek toe te staan, zoals bedoeld in artikel 126, zesde lid,
van de Wet op d e bedrijfsorganisatie (Wbo). De organisatie waarvan de leden in ieder
geval in aanmerking komen voor de georganiseerdenaftrek is genoemd in het eerste lid.
O m te voorkomen dat leden van andere organisaties die een wezenlijke rol spelen in de
sociaal-economische belangenbehartiging van ondernemers in het
schoenherstellersbedrijf daarvan uitgesloten worden, is het tweede lid opgenomen. De
tekst correspondeert met de bepaling opgenomen in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van
het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de SER. Het dagelijks bestuur bepaalt of een
organisatie aan de in het tweede lid genoemde criteria voldoet.

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging, zal per 1 januari 2003 ontstaan uit een fusie
van de Verenigde Organisatie van Schoenmakers en de Ondernemersunie. Daarom
worden deze beide organisaties genoemd bij het criterium dat over 2002 de contributie
moet zijn betaald.
De aftrek is bepaald op € 68,- per onderneming, ongeacht het aantal vestigingen. Volgens
artikel 126 Wbo kan aftrek worden toegestaan tot een deel van de betaalde contributie.
Vastgesteld is dat de aftrek niet meer kan bedragen dan 50% van de betaalde contributie.
Voorts kan de aftrek niet meer bedragen dan de helft van de heffing. O m voor aftrek in
aanmerking te komen moet de verschuldigde contributie over 2002 zijn betaald.
Onder bruto heffing wordt verstaan het saldo na vermindering op grond van aanvang of
beëindiging van de bedrijfsuitoefening in de loop van het heffingsjaar en vermindering op
grond van artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003.
Artikel 5
Bij cumulatie van bestemmingsheffingen wordt de bestemmingsheffing voor de
hoofdactiviteit gehandhaafd en de bestemmingsheffing(en) voor de nevenactiviteit (en)
kwijtgescholden, indien het betreft een kleine onderneming waarin in de regel dezelfde
persoon alle handelingen verricht die tot de bedrijfsuitoefening behoren waarvoor de
heffingen worden opgelegd.
In dit verband wordt onder hoofdactiviteit verstaan het bedrijf waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd, dat van het totaal der in de onderneming uitgeoefende
bestemmingsheffingsplichtige bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van de
Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten het grootste deel uitmaakt.
Artikel 7
Ten aanzien van de bestemmingsheffing zijn de artikelen 5 tot en met 34 van de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 van overeenkomstige
toepassing verklaard. Deze bepalingen regelen onder meer de wijze waarop de heffing
wordt opgelegd en de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
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Artikel 12 van d e Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 bevat een
hardheidsclausule. Een lage omzet is op zichzelf in principe geen grond voor
vermindering. Indien de ondernemer kiest voor een kleinschalige bedrijfsuitoefening
heeft dit als consequentie dat de kosten in relatie tot de opbrengst relatief hoog zijn. Een
recente start van de onderneming kan aanleiding zijn om de heffing te verminderen als de
omzet achter blijft bij de bij de start van de onderneming door de ondernemer geraamde
omzetprognose. De reden voor toepassing van de hardheidsclausule is dat de start van
een bedrijf in de regel gepaard gaat met hoge investerings- en andere aanloopkosten - die
zijn begroot op grond van de geraamde omzetprognose - terwijl de klantenkring nog
moet worden opgebouwd. De achterblijvende omzet oefent dan een te grote druk uit op
het resultaat. Niet voor vermindering komen in aanmerking die ondernemers die, hoewel
hoge aanloopkosten zijn gemaakt, een kleinschalige bedrijfsuitoefening met lage omzet
beogen.
De ondernemer moet zelf om toepassing van de hardheidsclausule verzoeken.

De onderlinge rangorde van de verschillende verminderings- en aftrekregelingen is als
volgt:
1.
2.
3.
4.

artikel 5 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
artikel 5 Heffingsverordening Commissie schoenmakerij 2003;
artikel 12 Heffingsverordening Hoo€dbedrijfschap Ambachten 2003;
artikel 4 Heffingsverordening Commissie schoenmakerij 2003.

De bruto heffing is het saldo na toepassing van de eerste 3 verminderings- en
aftrekregelingen.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter

secretans
Ontwerp-Hefingsverordeningschoorsteenvegersbedrijf 2003

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober 2002, houdende
regels terzake van de door het hoofdbedrijfschap aan de ondernemers die het
schoorsteenvegersbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf voor het jaar 2003 (Heffingsverordeningschoorsteenvegersbedrijf
2003).
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en
derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond (ASPB);
Besluit:
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01

BEGRIPSBEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
a.
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die
gezamenlijk een onderneming drijven.
c.
de werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het
Handelsregisterbesluit 1996 die betrokken zijn bij de uitoefening van het
dakdekkersbedrijf hellende daken.

Artikel 2
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven,
i.
waarin het schoorsteenvegersbedrijfwordt uitgeoefend.
In afwijking van het eerste lid is deze verordening niet van toepassing op:
2.
de ondernemer die ten aanzien van de bij hem in dienst zijnde werknemers
a.
een verplichte bijdrage betaalt aan enig opleidingsfonds;
b. de ondernemer die in zijn onderneming zowel het schoorsteenvegersbedrijf
als het loodgieters-, fitters-, of centrale verwarmingsbedrijf uitoefent, en met
de uitoefening van het loodgieters-, fitters-, of centrale verwarmingsbedrijf
een hogere omzet behaalt dan met de uitoefening van het schoorsteenvegersbedrij f.

DE HEFFING
Artikel 3
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening
1.
een onderneming drijven waarin het schoorsteenvegersbedrijf wordt uitgeoefend,
wordt voor het jaar 2003 een heffing opgelegd ten behoeve van vakopleiding.
De heffing bedraagt voor iedere onderneming waarin het schoorsteenvegersbedrijf
2.
wordt uitgeoefend:
a. € 60,- voor ondernemingen met O of 1 werkzame personen;
b. € 120,- voor ondernemingen met 2 tot en met 5 werkzame personen;
c. € 180,- voor ondernemingen met meer dan 5 werkzame personen.

Artikel 4
1. Aan de ondernemer die lid is van de Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond
(ASPB) en over het jaar 2002 aan deze organisatie contributie heeft betaald, wordt op
de bruto heffing een aftrek toegestaan, van 50% met een maximum van 50% van de
betaalde contributie over 2002 (exclusief BTW). D e aftrek wordt slechts toegestaan
indien uit door de in de eerste volzin genoemde organisatie verstrekte opgave blijkt
dat de contributie is betaald.
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2. O p het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie
wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet
rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten
minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaarn een
taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3
tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het
gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
Ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten
die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met
de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
Organisaties, landelijk ontplooit.
4. De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het
bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5. Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks
bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.

§3

VERMINDERING VAN HEFFING

Artikel 5
1.
Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te
betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil, indien
de uitoefening van het schoorsteenvegersbedrijf kan worden aangemerkt als een
nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of
bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2. De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin
één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.

Artikel 6
Vermindering als bedoeld in artikel 5 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager
toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde
voorwaarden wordt voldaan.
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§4

OVERIGE BEPALINGEN E N SLOTBEPALINGEN

Artikel 7
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel û
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen alsmede de bevoegdheid
om de overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd
aan de voorzitter.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening schoorsteenvegersbedrijf
2003.

Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenbhd Bedrijfsorgdnisatie.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
Algemeen
Bij brief van 24 april 2002 wendde de Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond
(ASPB) zich tot het HBA met een verzoek om een bestemmingsheffing op te leggen.
In de jaren 1994 tot en met 2000 werd een bestemmingsheffing opgelegd van f 150,voor opleidingsdoelen. Dit resulteerde in de ontwikkeling van de opleidingen tot
vakbekwaam Schoorsteenveger, t.w, de gezel- en meesteropleiding. Thans ziet de
ASPB de noodzaak tot een meer structurele aanpak om de branche opnieuw naar een
hoger niveau te tillen. Scholing is dan ook het credo.
Doel en nut van de bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf
In algemene zin zal de bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf worden aangewend
om bij te dragen aan (de verbetering) van de professionalisering van de branche in
Nederland. Daarmee draagt de bestemmingsheffing bij aan de sociaal economische
ontwikkeling, de nationale economische groei en werkgelegenheid (algemeen belang).
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Concreet vertaald kan de bijdrage aan de (verbetering van de) professionalisering worden
samengevat m e t de volgende centrale thema’s:
modernisering en verbreding van de totale vakopleiding;
financiële ondersteuning van de vakopleiding;
Onder ‘‘ Bes teding van de middelen” zullen bovengenoemde thema’s nader worden
gemotiveerd.
Aandacht voor bovengenoemde thema’s is noodzakelijk voor de bestaande beroepsgroep
maar draagt tevens bij om het ambacht aantrekkingskracht te laten behouden voor de
huidige en volgende generatie schoorsteenvegers.
Tevens kan worden opgemerkt dat de beroepsgroep met hun dienst bijdraagt aan de
veiligheid. (schoorsteenbranden, koolmonoxidevergiftigingen, signaleren en
(laten)verwijderen van asbest etc.)
Doelstellingen
die worden nagestreefd:
- professionalisering van de branche en de beroepsuitoefenaars;
- verbeteren van de veiligheid;
- het vergroten van de aantrekkingskracht gericht op de continuering van de
uitoefening van het vak;
- het verbeteren van het imago door de vakbekwaamheid en verdiensten van het
schoorsteenvegersbedrijf onder de aandacht te brengen van organisaties en
particulieren;
Ontwikkelingen
in de branche:
Er is een aantal ontwikkelingen in de branche. O p een aantal relevante ontwikkelingen
wordt hieronder in het kort ingegaan. Een eerste ontwikkeling is dat het intellectuele
niveau in de branche is gestegen door de instroom van nieuwe hoger geschoolde
ondernemers, Dit houdt in dat de noodzaak zich aandient om de totale opleiding naar een
hoger niveau te tillen, tegelijkertijd te moderniseren en verder te verbreden.
De verbreding van activiteiten zoals het inbrengen van roestvrijstalen voeringen,
metselwerkzaamheden en vooral het reinigen van lucht- en ventilatiekanalen, blijkt na een
aarzelend begin niet alleen een belangrijke nieuwe markt te zijn, maar ook een gat in de
markt. Deze nieuwe markt kan de schoorsteenveger veel werk opleveren Ook vanuit het
oogpunt van de steeds hogere eisen op het gebied van hygiëne zal het schoonmaken van
luchtkanalen zowel in gebouwen als in particuliere woningen steeds belangrijker worden.
Veel aandacht is er inmiddels voor veilig werken op hoogte en aandacht voor
arbeidsomstandigheden, voor milieu en asbes t.
Genoemde ontwikkelingen versterken de noodzaak dat de branche als geheel
(georganiseerden en ongeorganiseerden) zich structureel blijft inspannen voor de
branche in brede zin.
Gesignaleerde knelpunten:
In het verlengde van de genoemde ontwikkeiingen in de branche liggen tevens de
knelpunten. Door concurrentie vanuit andere sectoren is de branche gedwongen nieuwe
markten te openen en zich door scholing en opleiding verder te professionaliseren om
daarmee ook het imago te verbeteren.
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OplossinEs
richtingen:
Als oplossingsrichting wenst de ASPB branchebreed te werken aan de structurele
professionalisering van de beroepsbeoefenaren en daarmee aan structurele verbetering van
de veiligheid en aan verbetering van het imago. De motivering van de oplossingsrichting
wordt verder uitgewerkt onder “Besteding van de middelen”.
Toelichting sectoraal belang:
De bestemmingsheffing is van sectoraal belang omdat de activiteiten branchebreed bij
zullen dragen aan de (de verbetering) van de professionalisering van de branche.
Concreet kan daarbij worden gedacht aan verhoging van het intellectuele niveau door
opleiding en scholing. Ook de bijdrage aan het instandhouden en vergroten van de
aantrekkingskracht van het vak kan van sectoraal belang worden geacht. Tot slot is
aandacht voor kwaliteitsverbetering van groot belang voor de toekomst van de sector.
Motivering -publiekrechtelijke regeling:
Uit de Ambachtss tatistieken (Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht, CRK)
blijkt dat per 1 januari 2002 van de 395 schoorsteenvegersondernemingen op
hoofdactiviteit er 224 zijn bestaande uit O en 1 werkzame personen (de zogenoemde
ZZP-ers) en 171 ondernemingen met 2 of meer werkzame persoon. In de branche is geen
O&O-fonds. Gevolg is dat de branche niet alle activiteiten kan financieren en het reëel is
een beroep te doen op branchebrede dus publieke middelen.
Branchebrede aanwending;van de bestemmingsheffing:
De bestemmingsheffing wordt branchebreed aangewend. Dat wil zeggen dat de
activiteiten ten gunste zullen komen van zowel georganiseerden en ongeorganiseerden.
Alléén op deze wijze kan het - eerder genoemde - gewenste doel gerealiseerd worden.
Besteding van de middelen:
De middelen die beschikbaar komen met de opbrengst van de bestemmingsheffing zullen
worden besteed aan:

De Vakopleidzng:
Zoais hierboven reeds is gezegd werkt de ASPB hard aan professionalisering,
modernisering en verhoging van het niveau van de branche. Een goede vakopIeiding is
daarvoor een belangrijke voorwaarde. Een goede opleiding biedt de schoorsteenvegers de
middelen om beter in te spelen op de eisen die de markt stelt en de concurrentie het
hoofd te bieden. Tevens biedt een goede opleiding de ondernemers in de branche de
middelen t e voldoen aan de moderne eisen die aan de vakuitoefening worden gesteld. Als
eerste activiteit zullen de (particuliere) gezel- en meesteropleidingen tegen het licht
worden gehouden Zij worden gemoderniseerd en verbreed en zodanig ingevuld dat ze
ook voldoen aan de nieuwe eisen van het ministerie van OC&W. Het idee is daarnaast
om de opleiding in modulen op te knippen. Deze activiteiten zullen starten in najaar 2002
en doorlopen in 2003.
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Uit ervaring is gebleken dat de gehanteerde cursusprijs erg hoog was voor de
ondernemers in de branche. Door de hoger wordende kosten van particulier opleiden en
examinering is de animo aan het teruglopen. Daar komt bij dat er momenteel hoger
geschoolden instromen in de opleidingen en het niveau van de opleidingen dringend
verhoogd moet worden. Als de omstandigheden zich niet zullen wijzigen is de
verwachting reëel dat na verdere verhoging van de cursusprijs nog minder cursisten zich
zouden inschrijven en de opleiding gedoemd zou zijn te verdwijnen. Dat zou desastreuze
gevolgen voor de branche betekenen. In deze branche is een gedegen opleiding van groot
belang. Een adequate opleidingsstructuur biedt bovendien de mogelijkheid bij
onderwerpen zoals milieu, arbeidsomstandigheden enz. aan te haken, zodat alle
betrokkenen in de branche ook op deze aspecten worden gewezen.

De ambachtelijke branches worden over het algemeen gekenmerkt door het feit dat ze
klein van omvang zijn. Het aantal leerlingen dat in deze branches aan de slag kan, is
vanzelfsprekend niet zo groot. Door deze geringere instroombehoefte zijn ook de
opleidingen niet zo groot. Dat maakt de opleidingen kwetsbaar.
Een branche zonder opleidingsbeleid komt zichzelf onherroepelijk tegen. Opleidingen
zorgen voor een voortdurende instroom van goed geschoolde mensen en ais
toegangspoort tot zelfstandige bedrijfsuitoefening. Bovendien is het noodzakelijk dat
ook zittende ondernemers en werknemers regelmatig cursussen volgen om bij te
blijven. (een levenlang leren)
Een van de kernthema’s van het HBA is onderwijs en scholing. Door de komst van de
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn er voor alle opleidingen veel
veranderingen t e onderscheiden, zowel in positieve al in negatieve zin. Zoals gezegd zijn
de branches veelal klein en de opleidingen smal. De oplossingen voor de ambachtelijke
HBA-opleidingen zijn neergelegd in de strategienota “Deltaplan ter versterking van
ambachtelijk beroepsonderwijs”. De evaluatie van de WEB is nog steeds niet helemaal
afgerond. Als het gaat om versterking en behoud van kleine opleidingen, dan staat het
onderwerp ”kleine opleidingen op de agenda van het Ministerie van OC&W, Bve-raad en
SER (advies”Koersen op vernieuwing”, juli 2002). Zolang de discussie over de
problematiek van “kleine opleidingen” niet is afgerond staat het MBA voor behoud van
de opleiding en is het HBA bereid om de hiervoor noodzakelijke financiële middelen in
te zetten mocht de opleiding een te klein aantal leerlingen opleveren. Annulering van een
opleiding geeft een negatieve terugslag op de branche. Daarom vindt het HBA het in het
belang van de branche en van de sector gerechtvaardigd om subsidie te verlenen op de
opleiding zodat de drempel voor cursisten verlaagd wordt en de instroom verhoogd. Juist
in deze branche is het van groot belang mensen op te leiden op tenminste
startkwalificatieniveau 2, zeker nu Nederland ambities heeft te gaan behoren tot de
koplopers van Europa waarin de beschikbaarheid en ontwikkeling van kennis en een leven
lang leren een grote rol spelen bij het realiseren van duurzame economische groei.
Bekostiging via een CAO is binnen de branche niet haalbaar. Het HBA zal in 2003 uit de
opbrengst van onderhavige bestemmingsheffing subsidie verstrekken. Subsidieverlening
door het HBA is gebonden aan de door het dagelijks bestuur van het HBA vastgestelde
beleidsregels.
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Draagvlak:
Binnen de ASPB bestaat breed draagvlak voor de aanvraag voor een bestemmingsheffing
schoorsteenvegersbedrijf. De aanvraag is aan de orde geweest tijdens de ledenvergadering
van het de ASPB op 4 juli 2002. Alle leden hebben unaniem ingestemd met de aanvraag.
Gelet op het grote belang voor de branche van de onderwerpen die (deels) met de
middelen vanuit de bestemmingsheffing zullen worden gefinancierd heeft het HBA
conform het verzoek van de ASPB besloten.

Representativiteit
Voor de representativiteit van de ASPB wordt mede verwezen naar
aansluitingprocedure. In 1990 is de schoorsteenvegersbranche op verzoek van de
ASPB onder de werkingssfeer van het HBA gebracht. De ASPB is de enige
brancheorganisatie die zich specifiek op de schoorsteenvegers richt.
Uit de Ambacht sst at ist ieke n (Cent raal Re gistratiekant oor D et ai1handel-Ambacht,
CRK) blijkt dat per 1 januari 2002 395 schoorsteenvegersondernemingen,van de
503 geregistreerde ondernemingen het schoorsteenvegersbedrij f als hoofdactiviteit
uitoefenen. ASPB / MKB-NederIand hebben 139 leden. Bij de georganiseerde
ondernemers zijn 634 werkzame personen betrokken. In de gehele branche zijn op
hoofdactiviteit 1.117 werkzame personen werkzaam. ASPB / MKB-Nederland
organiseren derhalve 56,8% van werkzame personen4 in de branche,
Uit onderzoek eind jaren 80 is bekend dat de omzet van ASPB leden circa 75% van
de totale brancheomzet uitmaakt. In de branche hebben zich geen noemenswaardige
wijzigingen voorgedaan. Aangenomen mag dan ook worden dat de omzetverdeling
tussen het georganiseerde en ongeorganiseerde deel in de branche vrijwel gelijk is
gebleven.
Het HBA komt tot de conclusie dat de ASPB als een representatieve organisatie is.

Raming van de opbrengst:
De opbrengst van de heffing wordt voor 2003 geraamd op circa € 29.800,-.
Voor heffingcjaar 2002 werd de opbrengst geraamd op € 29.800,--. In 2001 is aan
ondernemers in het schoorsteenvegersbedrijf geen heffing opgelegd.
Heffingsstructuur
Het bestuur van het HBA heeft bij onderhavige heffingsverordening gekozen voor een
gedifferentieerde heffingsstructuur. Er is geen vast basisbedrag. De kleine
ondernemingen betalen € 120,OO. Voor de hele kleine ondernemingen met maximaal i
werkzame persoon bedraagt de heffing de helft. Aan grote ondernemingen wordt een
heffing van € 180,OO opgelegd. Hierdoor worden de lasten voor onderhavige
brancheprojecten naar draagkracht over de ondernemers in de branche verdeeld.
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Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de werkzaamheden en
projecten die het HBA voor deze branche uitvoert, laat uitvoeren of subsidieert. Het
betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de sociaal-economische
ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden, projecten en subsidies zijn
niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle ondernemingen in de onderhavige
sector verricht. Naar het oordeel van het HBA vallen de werkzaamheden, subsidies en
projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in artikel 87 van het EG-verdrag.
Verwezen zij naar de uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag van 13 juli 2000. Zo dit
wel het geval mocht zijn, zal de steun per onderneming nooit meer bedragen dan
€ 100.000 over drie jaar. Melding kan op grond van 'de minimis' steun achterwege blijven.
Artikelsgewijs
Artikel 3
De bestemmingsheffing wordt opgelegd naast de op grond van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 opgelegde heffing.
Artikel 4
Dit artikel biedt de mogelijkheid om de ondernemers die lid zijn van een
ondernemersorganisatie een aftrek toe te staan, zoals bedoeld in artikel 126, zesde lid, van
de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo). De organisatie waarvan de leden in ieder geval in
aanmerking komen voor de georganiseerdenaftrek is genoemd in het eerste lid. O m te
voorkomen dat leden van andere organisaties die een wezenlijke rol spelen in de sociaaleconomische belangenbehartiging van ondernemers in het schoorsteenvegersbedrijf
daarvan uitgesloten worden, is het derde lid opgenomen. De tekst correspondeert met de
bepaling zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van het Besluit beleidsregel
Schilthuisaftrek van de SER. Het dagelijks bestuur bepaalt of een organisatie aan de in het
tweede lid genoemde criteria voldoet.
Onder bruto heffing wordt verstaan het saldo na vermindering op grond van aanvang of
beëindiging van de bedrijfsuitoefening in de loop van het heffingsjaar en vermindering op
grond van artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003.
Artikel 5
Bij cumulatie van bestemmingsheffingen wordt de bestemmingsheffing voor de
hoofdactiviteit gehandhaafd en de bestemmingsheffing(en) voor de nevenactiviteit (en)
kwijtgescholden, indien het betreft een kleine onderneming waarin in de regel dezelfde
persoon alle handelingen verricht die tot de bedrijfsuitoefening behoren waarvoor de
heffingen worden opgelegd.
In dit verband wordt onder hoofdactiviteit verstaan het bedrijf waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd, dat van het totaal der in de onderneming uitgeoefende
bestemmingsheffingsplichtige bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van de
Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten het grootste deel uitmaakt.
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Artikel 7
Ten aanzien van de bestemmingsheffing zijn de artikelen 5 tot en met 14 van de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 van overeenkomstige
toepassing verklaard. Deze bepalingen regelen onder meer de wijze waarop de heffing
wordt opgelegd en de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
Artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 bevat een
hardheidsclausule. Een lage omzet is op zichzelf in principe geen grond voor
vermindering. Indien de ondernemer kiest voor een kleinschalige bedrijfsuitoefening
heeft dit als consequentie dat de kosten in relatie tot de opbrengst relatief hoog zijn. Een
recente start van de onderneming kan aanreiding zijn om de heffing te verminderen als de
omzet achter blijft bij de bij de start van de onderneming door de ondernemer geraamde
omzetprognose. De reden voor toepassing van de hardheidsclausule is dat de start van
een bedrijf in de regel gepaard gaat met hoge investerings- en andere aanloopkosten - die
zijn begroot op grond van de geraamde omzetprognose - terwijl de klantenkring nog
moet worden opgebouwd. De achterblijvende omzet oefent dan een te grote druk uit op
het resultaat. Niet voor vermindering komen in aanmerking die ondernemers die, hoewel
hoge aanloopkosten zijn gemaakt, een kleinschalige bedrijfsuitoefening met lage omzet
beogen.
De ondernemer moet zelf om toepassing van de hardheidsclausule verzoeken.
De onderlinge rangorde van de verschillende verminderings- en aftrekregelingen is als
volgt:
artikel 5 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
1.
artikel 5 Heffingsverordening schoorsteenvegersbedrijf 2003;
2.
artikel 12 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
3.
artikel 4 Heffingsverordening schoorsteenvegersbedrijf 2003.
4.
De bruto heffing is het saldo na toepassing van de eerste 3 verminderings- en
aft re kregelingen.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
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Ontwerp-HefSingsverordening textielreinigingsbedrìd2003

Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober
2002, houdende regels terzake van de door het hoofdbedrijfschap aan de ondernemers
die het textielreinigingsbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing
textielreinigingsbedrijf voor het jaar 2003 (Heffingsverordening textielreinigingsbedrijf 2003).

Het best uur van het Ho ofdbedrijf s chap Ambachten;
Gelet op de artikelen 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede
en derde lid van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Commissie textielreinigingsbedrijf;
Besluit:
$1

BEGRIPSBEPALING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1
In de verordening wordt verstaan onder:
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
a.
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die
gezamenlijk een onderneming drijven.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven
waarin het textielreinigingsbedrijf wordt uitgeoefend.
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DEHEFFING

Artikel 3
1. Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening
een onderneming drijven waarin het textielreinigingsbedrijf wordt uitgeoefend,
wordt voor het jaar 2003 een heffing opgelegd ten behoeve van de stimulering van de
marktontwikkeling door de realisatie van projecten die in het belang zijn van de
gehele branche.
2. De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal vestigingen waarin door de
ondernemer het textielreinigingsbedrijf wordt uitgeoefend. De heffing bedraagt
€ 272 voor iedere vestiging waarin het textieireinigingsbedrijf wordt uitgeoefend.
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Artikel 4
1. Aan de ondernemer die lid is van de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers
(Netex)en over het jaar 2002 aan deze organisatie contributie heeft betaald, wordt op
de bruto heffing een aftrek toegestaan van 50%, met een maximum van 50% van de
betaalde contributie over 2002 (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan
indien uit de door de in de eerste volzin genoemde organisatie verstrekte opgave
blijkt dat de contributie is betaald.
2. O p het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie
wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet
rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid is en die:
krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot
a,
ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam
een taak heeft te vervullen,
voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3
b.
tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan
c.
het gewogen aantal niet -onbet ekend is,
met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
d.
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit
de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook
buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regeimatig
overleg met de overheid, en
haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
e.
organisaties, landelijk ontplooit.
4. De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het
bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5 . Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks
bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.
$3

VERMINDERING VAN HEFFING

Artikel 5
1. Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere door het HBA
opgelegde bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil,
indien de uitoefening van het textielreinigingsbedrijf kan worden aangemerkt als een
nevenactiviteit ten opzicht van die andere bedrijfsuitoefening of
bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2. De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging waarin één
persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
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Artikel 6
Vermindering als bedoeld in artikel 5 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager
toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde
voorwaar den wordt voldaan.
cj 4

OVERIGE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 7
De artikelen 5 tot en met 14 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen, alsmede de bevoegdheid
om de overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd
aan de voorzitter.
Artikel 9
Deze Verordening treedt in werking met ingang van î januari 2003.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening textielreinigingsbedrijf
2003.

Deze verordening zal in bet Verordenìngenblad Bedrfsorganìsatìe worden geplaatst.
Den Haag, 2 oktober 2003
voorzitter
secretaris

TOELICHTING
De Commissie textielreigingsbedrijf heeft fot taak:
voor ieder begrotingsjaar een jaarplan vast te stellen, dat het beleids- en
activiteitenprogramma van de commissie voor de sociaal-economische ontwikkeling
van de textielreinigingsbranche en de behartiging van het gemeenschappelijk belang
van de ondernemingen in de branche en de daarbij betrokken personen bevat;
de uitvoering van het in onderdeel 1 bedoelde jaarplan, voor zover de commissie
daartoe bevoegd is;
het dagelijks bestuur voor ieder begrotingsjaar schriftelijk te adviseren over de
begroting voor de dienst textielreinigingsbedrijf en de aan de ondernemers die het
textielreinigingsbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffingen;
het dagelijks bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren
over subsidie ten laste van het budget van de commissie;
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het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren over de
uitoefening van de taak van het hoofdbedrijfschap voor zover het betreft de
textielreinigingsbranche.

De leden van de commissie worden door het dagelijks bestuur benoemd op voordracht
van de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (Netex), FNV-Bondgenoten en de
CNV Bedrijvenbond.
Representativiteit
De Netex is de enige brancheorganisatie op het: gebied van chemische reiniging van
textielwaren. D e representativiteit van Netex / MKB-Nederland is op grond van een
door het CRK o p 18 maart 2002 uitgevoerde bestandsvergelijking als volgt. In de branche
zijn 532 ondernemingen ingeschreven. Hiervan zijn er 256 georganiseerd (48,1%). Bij
deze georganiseerde ondernemers zijn 1649 werkzame personen werkzaam. Het totaal
aantal werkzame personen in de branche bedraagt 3427. De representativiteit op grond
van aantal werkzame personen komt derhalve op 48,1%. Het EIM heeft een berekening
gemaakt van het aandeel in de brancheomzet van de georganiseerde bedrijven. Hieruit
blijkt dat de georganiseerde bedrijven in de branche 55,4% van de totale brancheomzet
vertegenwoordigen. Er is dan ook sprake van een voldoende representatief draagvlak
voor onderhavige heffing.

De heffing
De werkzaamheden van de commissie worden betaald uit de opbrengst van de
bestemmingsheffing. De door het bestuur van het HBA vastgestelde Beleidsnota HBA
geldt voor de commissie als leidraad.
Per heffingsjaar 2003 wordt de grondslag van de heffing gewijzigd. De heffing wordt niet
meer per onderneming, maar per vestiging opgelegd. Hierdoor worden de lasten voor
onderhavige brancheprojecten beter naar draagkracht over de ondernemers in de branche
verdeeld, zodat er sprake is van een evenredige lastentoedeling voor de collectieve
branchedoelen.

De bestemmingsheffing bedraagt conform het advies van de Commissie
textielreinigingsbedrijf, € 272,- per vestiging.

Besteding
De opbrengst van de heffing zal voor de volgende projecten worden aangewend

.

Promotie actie 2003
In het vervolg op het ingezette communicatiebeleid van de afgelopen 3 jaar, wordt
ook voor 2003 een promotieactie ingepland. De doelstellingen van deze actie zijn
ongewijzigd t e weten:
H e t verbeteren van het imago van de branche.
Het prikkelen van ondernemers tot meer reclameactiviteiten.
Het stimuleren van een hogere bezoekfrequentie aan stomerijbedrijvedde
gebruiksintensiteit van stomerijdiensten, door consumenten
De evaluatie van de laatste actie (voorjaar 2002) was bijzonder positief. Er waren ruim
400 deelnemers en meer dan 2000 inzendingen.

-

-
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Het concept van de nieuwe actie gaat uit van:
Communicatie van de actie door en in de stomerij.
Verhogen bezoekers frequentie (klantenbinding).
Dienstverlening buiten piekperioden.
Daarbij zullen er twee mailingen naar stomerijen worden gepland voor een maximale
deelname, wordt er Point of Sale Material gemaakt (o.a. posters) en wordt er een
bonusactie opgezet. De looptijd zal zo'n 6 maanden beslaan. Vanwege de hoge
kosten zal de radioreclame ditmaal achterwege blijven.

-

-

.

Technologisch Onderzoek
Voorgesteld wordt een kostenbijdrage t e doen aan een nader onderzoek omtrent de
praktische toepasbaarheid van het reinigingsmiddel koolwaterstoffen dit omvat
onder meer:
Onderzoek naar de mate van stoomverneveling in de trommel tijdens de wasgang
op verschillende momenten van het reinigingsproces in eventuele combinatie van
specifieke detergenten en/of spotting agents.
Daarnaast wordt het reinigingsresultaat van de Pure Green methode zowel
technisch als economisch kwalitatief en kwantitatief bepaald bij een
praktij kopstelling in Nederland, waar dit momenteel wordt toegepast.
Tenslotte wordt alle nieuwste buitenlandse informatie over deze
reinigingsmethoden verzameld.
De uitvoering van dit project vindt plaats via het Technologisch kenniscentrum
Textielverzorging.

-

-

-

.

Worksopdag 2003
De afgelopen jaren is de Worksopdag formule een uitstekend ontmoetingspunt
gebleken om stomerijen nader te informeren over met name nieuwe technologische
ontwikkelingen. Er was steeds sprake van een ongehoord hoog aantal bezoekers
(zeker ook van jonge ondernemers) en een hoge tevredenheid over het geboden
informatieaanbod.
Derhalve wordt voorjaar 2003 deze dag wederom georganiseerd waarbij onder andere
aandacht zal zijn voor:
De praktische inzetbaarheid van reinigingsmiddelen.
Het technologisch onderzoeksprogramma 2003/2004

-

-

Het HBA acht de desbetreffende activiteiten, liggende op het terrein van research,
milieu en promotie van essentieel belang voor de branche als geheel. Het HBA heeft
als doel het bevorderen van een sociaal-economische ontwikkeling in de aangesloten
branches, die een positieve bijdrage levert aan de sociaal-economische ontwikkeling
van de samenleving als geheel. De voorgestelde activiteiten dragen direct bij aan het
bereiken van deze doelstelling. Het HBA heeft daarom aan het verzoek van de
organisaties in de branche gevolg gegeven.
De branche projecten zijn mede gericht op een verhoging van de bijdrage van de branche
aan het Nationaal inkomen, de werkgelegenheid en de kwaliteit van de werkgelegenheid.
-~
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Het betreft terreinen, waarop de Netex de afgelopen jaren reeds activiteiten heeft
ontplooid, maar door onvoldoende budget uit de (vrijwillige) contributiebijdragen
kunnen deze niet met de noodzakelijke impact worden uitgevoerd. Omdat het zaken
betreft die in het belang zijn van de gehele branche (ook van de ongeorganiseerde
ondernemers) wordt een beroep gedaan op (aanvullende) collectieve financiering.

Heff ingsopbrengst
De opbrengst van de heffing wordt voor 2003 geraamd op 127.500,--.Voor 2002 wordt
de opbrengst bij een heffing van € 272 per onderneming geraamd op E 104.400,--.
Blijkens de jaarrekening 2001 bedroegen de heffingsbaten in dat jaar eveneens bij een
heffing van € 272 per onderneming € 112.559,--.
Het aantal ondernemingen op hoofd- en nevenactiviteit bedraagt per 1 januari 2002: 528;
per 1 januari 2001: 597; per 1 januari 2000: 655; per 1 januari 1999: 664 (Bron Centraal
Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht)

Steunmeiding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van de
commissie en de Werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert, laat uitvoeren
of subsidieert. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden,
projecten en subsidies zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBA vallen
de werkzaamheden, subsidies en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 87 van het EG-verdrag. Verwezen zij naar de uitspraak van het Gerechtshof te
Den Haag van 1 3 juli 2000.
Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per onderneming nooit meer bedragen dan
€ iOO.OOO over drie jaar. Melding kan op grond van ‘de minimis’ steun achterwege blijven.

ARTIKELSGEWIJZETOELICHTING
Artikel 2
In de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten is het
textielreinigingsbedrijf als volgt gedefinieerd: het bedrijf van het chemisch reinigen,
verven, ontvlekken, oppersen, als nieuw opmaken of detacheren van textielwaren, leder
of bont.
Artikel 3
De bestemmingsheffing wordt opgelegd naast de op grond van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 verschuldigde heffing.
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Artikel 4
Dit artikel biedt de mogelijkheid om de ondernemers die lid zijn van een
ondernemersorganisatie een aftrek toe te staan, zoals is bedoeld in artikel 126, zesde lid,
van de Wet o p de bedrijfsorganisatie. Leden van de Nederlandse Vereniging van
Textielreinigers (Netex) kunnen ingevolge het eerste lid in ieder geval in aanmerking
komen voor georganiseerdenaftrek. O m t e voorkomen dat leden van andere organisaties
die een wezenlijke rol spelen in de sociaal-economische belangenbehartiging van
ondernemers die het textielreinigingsbedrijf uitoefenen daarvan uitgesloten worden, is
het derde lid opgenomen. De tekst correspondeert met de bepaling zoals opgenomen in
artikel 2, eerste lid, onderdeel b van het Besluit beleidsregel Schilthuisaftrek van de SER.
Het dagelijks bestuur bepaalt of een organisatie aan de in het tweede lid genoemde
criteria voldoet.
Onder bruto heffing wordt verstaan het saldo na vermindering op grond van aanvang of
beëindiging van de bedrijfsuitoefening in de loop van het heffingsjaar en vermindering op
grond van artikel 12-van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003.
Artikel 5
Bij cumulatie van bestemmingsheffingen wordt de bestemmingsheffing voor de
hoofdactiviteit gehandhaafd en de bestemmings heffing (en) voor de nevenactiviteit (en)
kwijtgescholden, indien het betreft een kleine onderneming waarin in de regel dezelfde
persoon alle handelingen verricht die tot de bedrijfsuitoefeningen behoren waarvoor de
heffingen worden opgelegd.
In dit verband wordt onder hoofdactiviteit verstaan het bedrijf waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd, dat van het totaal der in de onderneming uitgeoefende
bestemmingsheffingplichtige bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van de
Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten, het grootste deel uitmaakt.
Artikel 8
Ten aanzien van de bestemmingsheffing is een aantal bepalingen van de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 van overeenkomstige
toepassing verklaard. Deze bepalingen regelen onder meer de wijze waarop de heffing
wordt opgelegd en de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
Artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 bevat een
hardheidsclausule. Een lage omzet is op zichzelf in principe geen grond voor
vermindering. Indien de ondernemer kiest voor een kleinschalige bedrijfsuitoefening
heeft dit de consequentie dat de kosten in relatie tot de opbrengst relatief hoog zijn. Een
recente start van de onderneming kan aanleiding zijn om de heffing te verminderen als de
omzet achter blijft bij de bij de start van de onderneming door de ondernemer beraamde
omzetprognose. De reden voor toepassing van de hardheidsclausule is dat de start van
een bedrijf in de regel gepaard gaat met hoge investerings- en andere aanloopkosten - die
zijn begroot op grond van de beraamde omzetprognose - terwijl de klantenkring nog
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moet worden opgebouwd. De achterblijvende omzet oefent dan een te grote druk uit op
het resultaat. N i e t voor vermindering komen in aanmerking die ondernemers die, hoewel
hoge aanloopkosten zijn gemaakt, een kleinschalige bedrijfsuitoefening met lage omzet
beogen.
De ondernemer moet zelf om toepassing van de hardheidsclausule verzoeken.
De onderlinge rangorde van de verschillende verminderings- en aftrekregelingen is als
volgt:
1. artikel 5 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
2. artikel 5 Heffingsverordening textielreinigingsbedrijf 2003;
3. artikel 12 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
4. artikel 4 Heffingsverordening textielreinigingsbedrijf 2003.

De bruto heffing is het saldo na toepassing van de eerste 3 verminderings- en
aft rekre gelin gen.
Den Haag, 2 oktober 2002,
voorzitter
secretaris
Ontwerp-Heffingsverortleair~gc~rnrn~issk
voetverzorging 2003

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober 2002, houdende
vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Commissie voemerzorging voor
het jaar 2003 (Heffingsverordening Commissie voetverzorging 2003).

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en
derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Commissie voetverzorging;
Besluit:
BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
a.
de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die
b.
gezamenlijk een onderneming drijven.
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Artikel 2
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven,
waarin het voetverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend.
§2

DE HEFFING

Artikel 3
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening
1.
het voetverzorgingsbedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2003 een heffing
opgelegd ten behoeve van projecten die versteviging van de branchestructuur ten
doel hebben.
De heffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal vestigingen waarin door
2.
de ondernemer het voetverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend. De heffing bedraagt
E 29,- voor iedere vestiging waarin het voetverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend.
In afwijking van het tweede lid bedraagt de heffing, indien de ondernemer het
3.
bedrijf uitshitend anders dan in een vestiging uitoefent, € 29,- per onderneming.

Artikel 4
1. Aan de ondernemer die lid is van ProVoet, Landelijke Organisatie voor de
Voetverzorger/Pedicure, en over het jaar 2002 aan deze organisatie contributie heeft
betaald, wordt op de bruto heffing een aftrek toegestaan van € 12,- ongeacht het
aantal vestigingen, met dien verstande dat de aftrek niet meer bedraagt dan de helft
van de heffing of de helft van de betaalde contributie over 2002 (exclusief BTW). De
aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de in de eerste volzin genoemde
organisaties verstrekte opgave is gebleken dat de contributie is betaald.
2. Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie
wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet
rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten
minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een
taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3
tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het
gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van
ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van
ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de
mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het
arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten
die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met
de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige
organisaties, landelijk ontplooit.
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4. De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het
bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5 . O p een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks
bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.

§3

VERMINDERING VAN HEFFING

Artikel 5
1. Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te
betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil. indien
de uitoefening van het voetverzorgingsbedrij f kan worden aangemerkt als een
nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of
bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of
2.
onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor
bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 6
Vermindering als bedoeld in artikel 5 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager
toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde
voorwaarden wordt voldaan.
§4

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 7
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten
2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen alsmede de bevoegdheid
om de overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd
aan de voorzitter.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van i januari 2003.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening Commissie voetverzorging
2003.

Deze verordening zal worden afgekondigd in bet Verordeningenblad Bedrìjfsorgunzsatie.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
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TOELICHTING
Algemeen
De Commissie Voetverzorging heeft blijkens het besluit van het bestuur van het
Hoofdbedrijfschap Ambachten van 5 juni 1996 tot taak:
1. voor ieder begrotingsjaar een jaarplan vast te stellen, dat het beleids- en
activiteitenprogramma van de commissie voor de sociaal-economische
ontwikkeling van de voetverzorgingsbranche en de behartiging van het
gemeenschappelijk belang van de ondernemingen in de branche en de daarbij
betrokken personen bevat;
2. de uitvoering van het in onderdeel 1. bedoelde jaarplan, voor zover de commissie
daartoe bevoegd is;
3. het dagelijks bestuur voor ieder begrotingsjaar schriftelijk te adviseren over de
begroting voor de dienst voetverzorging en de aan de ondernemers die het
voetverzorgingsbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffingen;
4. het dagelijks bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren
over subsidie ten laste van het budget van de commissie;
5 . het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren over de
uitoefening van de taak van het hoofdbedrijfschap voor zover het betreft de
voetverzorgingsbranche.
De leden van de Commissie voetverzorging worden door het Dagelijks Bestuur benoemd
op voordracht van ProVoet, Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure. De
werkzaamheden van de commissie worden betaald uit de opbrengst van de
bestemmingsheffing.
In 1995 is de Tweede beleidsnota voetverzorging vastgesteld. Deze beleidsnota vormt
tezamen met de door het bestuur van het HBA vastgestelde Beleidsnota HBA het
uitgangspunt voor de werkzaamheden van de commissie.
In 2003 zal de commissie zich onder meer bezig houden met subsidiëring van
beroepspraktijkplaatsen, promotie activiteiten, ICT, ontwikkeling bedrijfscertificatie en
beroepscompetentieprofielen.

De activiteiten zijn in het belang van de branche als geheel. De activiteiten zijn tevens in
het algemeen belang. Het belang van een goede voetzorg in Nederland kan niet worden
ontkend. Ook een gezonde en goed functionerende branche draagt bij aan de
werkgelegenheid en het nationaal inkomen.
Het gemeenschappelijk belang blijkt uit het feit dat de voorgenomen activiteiten worden
ondernomen voor de branche als geheel en niet voor de individuele branchegenoten.
Het streven in de voetverzorging is de totstandkoming van bedrijfscertificatie. In de
voetverzorging betekent zulks dat er overeens temming wordt bereikt over eisen, te
stellen aan de uitoefening van het vak en de inrichting van de praktijk etc.
Overigens wordt door de overheid het publiek belang van bedrijfscertificatie uit hoofde
van bevordering van de doorzichtigheid van de markt en de kwaliteitsbevordering van
goederen en diensten onderkend.
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Representativiteit
De representativiteit van de organisatie ProVoet / MKB-Nederland is op grond van een
door het CRK op 18 maart 2002 uitgevoerde bestandsvergelijking als volgt. In de branche
zijn 7492 ondernemingen ingeschreven. Hiervan zijn er 4613 georganiseerd (61,6%).
Er is dan ook sprake van een voldoende representatief draagvlak voor onderhavige
heffing.
Heffing
De bestemmingsheffing bedraagt conform het advies van de Commissie voetverzorging,
evenals in 2002, € 29 per vestiging of ambulante onderneming.
De heffing wordt per vestiging opgelegd. Omdat 96% van het totaal aantal
ondernemingen O of 1 werkzame persoon in de onderneming heeft, is nadere
differentiatie van de heffing niet zinvol.
Heffingsopbrengst
De opbrengst van de heffing wordt voor 2003 geraamd op € 162.900. Voor 2002 werd de
opbrengst geraamd op e 162.900. Blijkens de jaarrekening 2001 bedroegen de
heffingsbaten in dat jaar € 166.582,72.
Per 1 januari 2002 waren 7538 ondernemingen en 7566 vestigingen waarin het
voetverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend ingeschreven bij het HBA;
per 1 januari 2001: 7490 resp. 7516;
per 1 januari 2000: 7618 resp. 7641;
per 1 januari 1999: 7674 resp. 7695;
per 1 januari 1998: 7714 resp. 7795.
Steunmelding
Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing worden betaald de apparaatskosten van de
commissie en de werkzaamheden en projecten die de commissie uitvoert, laat uitvoeren
of subsidieert. Het betreft werkzaamheden en projecten die in het belang zijn van de
sociaal-economische ontwikkeling van de branche als geheel. De werkzaamheden,
projecten en subsidies zijn niet selectief. Zij worden namelijk ten behoeve van alle
ondernemingen in de onderhavige sector verricht. Naar het oordeel van het HBA vallen
de werkzaamheden, subsidies en projecten niet onder het begrip steun als bedoeld in
artikel 87 van het EG-verdrag. Verwezen zij naar de uitspraak van het Gerechtshof te
Den Haag van 13 juli 2000.
Zo dit wel het geval mocht zijn, zal de steun per onderneming nooit meer bedragen dan
100.000over drie jaar. Melding kan op grond van de minimis steun achterwege blijven.
Artikelsgewijs
Artikel 3
De bestemmingsheffing wordt opgelegd naast de op grond van de Heffingsverordening
Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 opgelegde heffing.
In het derde lid is tot uitdrukking gebracht dat ook ondernemers die hun bedrijf niet in
een vestiging uitoefenen - zoals ambulante ondernemers - heffingplichtig zijn. Voor deze
ondernemers is de heffing gelijk aan de heffing voor ondernemers die één vestiging
exploiteren.
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Artikel 4
Dit artikel biedt de mogelijkheid om de ondernemers die lid zijn van een
ondernemersorganisatie een aftrek toe te staan, zoals bedoeld in artikel 126, zesde lid, van
de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo). De organisatie waarvan de leden in ieder geval in
aanmerking komen voor de georganiseerdenaftrek is genoemd in het eerste lid. Om te
voorkomen dat leden van andere organisaties die een wezenlijke rol spelen in de sociaaleconomische belangenbehartiging van ondernemers in het voetverzorgingsbedrijf daarvan
uitgesloten worden, is het derde lid opgenomen. De tekst correspondeert met de bepaling
opgenomen in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van het Besluit beleidsregel
Schilthuisaftrek van de SER. Het dagelijks bestuur bepaalt of een organisatie aan de in het
tweede lid genoemde criteria voldoet.
De aftrek is bepaald op € 12,- per onderneming, ongeacht het aantal vestigingen. Volgens
artikel 126 W b o kan aftrek worden toegestaan tot een deel van de betaalde contributie.
Vastgesteld is dat de aftrek niet meer kan bedragen dan 50% van de betaalde contributie.
Voorts kan de aftrek niet meer bedragen dan de helft van de heffing. O m voor aftrek in
aanmerking te komen moet de verschuldigde contributie over 2002 zijn betaald.
Onder bruto heffing wordt verstaan het saldo na vermindering op grond van aanvang of
beëindiging van de bedrijfsuitoefening in de loop van het heffingsjaar en vermindering op
grond van artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003.
Artikel 5
Bij cumulatie van bestemmingsheffingen wordt de bestemmingsheffing voor de
hoofdactiviteit gehandhaafd en de bestemmingsheffing(en) voor de nevenactiviteit (en)
kwijtgescholden, indien het betreft een kleine onderneming waarin in de regel dezelfde
persoon alle handelingen verricht die tot de bedrijfsuitoefening behoren waarvoor de
heffingen worden opgelegd.
In dit verband wordt onder hoofdactiviteit verstaan het bedrijf waarvoor een
bestemmingsheffing is opgelegd, dat van het totaal der in de onderneming uitgeoefende
bestemmingsheffingsplichtige bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van de
Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten het grootste deel uitmaakt.
Artikel 7
Ten aanzien van de bestemmingsheffing zijn de artikelen 5 tot en met 14 van de
Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 van overeenkomstige
toepassing verklaard. Deze bepalingen regelen onder meer de wijze waarop de heffing
wordt opgelegd en de termijn waarbinnen de heffing moet zijn betaald.
Artikel 12 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 bevar een
hardheidsclausule. Een lage omzet is op zichzelf in principe geen grond voor
vermindering. Indien de ondernemer kiest voor een kleinschalige bedrijfsuitoefening
heeft dit ais consequentie dat de kosten in relatie tot de opbrengst relatief hoog zijn. Een
recente start van de onderneming kan aanleiding zijn om de heffing te verminderen als de
omzet achter blijft bij de bij de start van de onderneming door de ondernemer geraamde
omzetprognose. De reden voor toepassing van de hardheidsclausule is dat de start van
een bedrijf in de regel gepaard gaat met hoge investerings- en andere aanloopkosten - die
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zijn begroot op grond van de geraamde omzetprognose - terwijl de klantenkring nog
moet worden opgebouwd. De achterblijvende omzet oefent dan een te grote druk uit op
het resultaat. Niet voor vermindering komen in aanmerking die ondernemers die, hoewel
hoge aanloopkosten zijn gemaakt, een kleinschalige bedrijfsuitoefening met lage omzet
beogen.
D e ondernemer moet zelf om toepassing van de hardheidsclausule verzoeken.

De onderlinge rangorde van de verschillende verminderings- en aftrekregelingen is als
volgt:
i.
2.
3.
4.

artikel 5 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
artikel 5 Heffingsverordening Commissie voetverzorging 2003;
artikel 12 Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003;
artikel 4 Heffingsverordening Commissie voetverzorging 2003.

De bruto heffing is het saldo na toepassing van de eerste 3 verminderings- en
aftrekregelingen.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
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