Wat doet het PT
voor de hovenierssector?

U bent als hovenier of groenvoorziener aangesloten bij het
Productschap Tuinbouw (PT). Deze organisatie behartigt uw belangen.
U betaalt heffing aan het productschap. Wat doet het productschap
daar precies mee? Krijgt u waar voor uw geld?

Wat doet het PT?

Het Productschap Tuinbouw (PT) komt op voor het gezamenlijk belang van alle bedrijven in de Nederlandse tuinbouw:

veredelaars, vermeerderaars, plantenkwekers, telers, veilingen,
handelaren, fabrikanten, hoveniers, detaillisten en hun werk-

nemers. Het productschap probeert al het werk in deze keten
van producent tot consument zo goed mogelijk te laten ver-

lopen. Dit gebeurt in samenwerking met de brancheorganisaties
en vakbonden.

Het PT bepleit bij de overheid gunstige voorwaarden voor

het uitoefenen van uw bedrijf. Zo zijn er meerjarenafspraken

met de overheid afgesloten om bijvoorbeeld het verbruik van
gewasbeschermingsmiddelen en energie terug te dringen.

Het PT probeert de regelingen zó bij te buigen dat de bedrijven
in de hovenierssector ze praktisch kunnen uitvoeren.

Verder legt het productschap geld op tafel voor tal van

activiteiten voor hoveniers. Geld voor bijvoorbeeld promotie,
onderwijs, voorlichting en onderzoek. Met deze activiteiten

wil het Productschap Tuinbouw de positie van de Nederlandse
hovenierssector versterken.

van de hoveniersbranche goed naar voren te laten te komen

in de promotiecampagnes. Verder werkt het HIC mee aan de

Entente Florale, een groenwedstrijd voor gemeenten. Ook is de
promotieorganisatie actief om jongeren via de ‘Nationale Wat
Wil Je Worden Manifestatie’ te interesseren voor het vak als

hovenier of groenvoorziener. De ﬁnanciering van het Hoveniers
Informatiecentrum gebeurt met geld van de sector via de
hefﬁng van het Productschap Tuinbouw.

Promotie

Kwaliteitsondersteuning

aan het werk: het Hoveniers Informatiecentrum (HIC) in Houten

systeem in huis waarmee ze zich kan proﬁleren naar de klant.

Voor de promotie van het hoveniersvak is een speciaal bureau
(www.hoveniersinfo.nl). Het HIC streeft ernaar het gezicht

Met het label ‘Groenkeur’ heeft de branche een kwaliteits-

Groenkeur is een transparant en samenhangend systeem van

Wat voor organisatie is het PT?

Het Productschap Tuinbouw is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Hierin regelen werkgevers en werknemers hun
eigen zaken praktisch zonder overheidsbemoeienis. Als het

productschap een verordening instelt is die voor alle bedrijven

in de sector van kracht. In de speciale hovenierscommissie zitten
vertegenwoordigers uit de sector, benoemd door de Vereniging
van Hoveniers en Groenvoorzieners. Namens de werknemers

zijn de bonden CNV en FNV vertegenwoordigd in de commissie.

Wie betaalt, bepaalt

De tuinbouw betaalt zelf voor het werk van het productschap.
De hoveniers en groenvoorzieners zorgen samen jaarlijks voor
kwaliteitslabels (certiﬁcatieschema’s) voor de hele sector. Het
productschap heeft dit initiatief ﬁnancieel ondersteund.

Arbeid en scholing

Goed opgeleid personeel is onontbeerlijk voor de sector. Het

PT laat regelmatig onderzoeken hoe het met de arbeidsmarkt
in de tuinbouw gesteld is. Hiermee worden eventuele knel-

punten in beeld gebracht. Ook wijst het PT jongeren op de vele

een kleine 1 miljoen euro. Hiervan is een deel bestemd voor

algemene activiteiten van het PT. De rest komt uitsluitend ten
goede aan de hovenierssector. De Sectorcommissie hoveniers

van het productschap – met daarin de vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven – bepaalt wat er met dit geld gebeurt. Bijna

de helft van de totale opbrengst wordt besteed aan promotie
en marketing. Alle bedrijven in de hovenierssector betalen
verplicht mee aan de hefﬁng van het productschap.

mogelijkheden van het werken in de tuinbouw. Scholing en

Hoeveel betaalt u?

mee bezig houdt. Het productschap levert bijvoorbeeld een

bedrag en daarnaast een percentage over de omzet aan het

arbeidsomstandigheden zijn zaken waar het PT zich eveneens
ﬁnanciële bijdrage om de kwaliteit van het onderwijs op peil
te houden en naadloos aan te laten sluiten op de praktijk.

Bedrijven in de hovenierssector betalen jaarlijks een basis-

PT. Vanaf 2006 bedraagt de basisheffing 135 euro. Het percentage heffing over de omzet loopt uiteen. Bedrijven met een

‘Samen staan we sterk. Het PT
zorgt dat er met gelijke maten
gemeten wordt, óók in de
hovenierssector.’
Jochem Morbeck, hovenier

Voor informatie of suggesties over:

bel naar:

Besteding hefﬁng

PT, Arie van Woerden

Betalen hefﬁng

PT, Team BBH

Promotie

Hoveniers

079-347 06 51

079-347 04 38

Informatiecentrum
030-659 55 50

Arbeid/Scholing
omzet tot en met 2.250.000 euro betalen een heffing van

0,031 procent. Voor 0ndernemers met een omzet tussen de

PT, Jan Boon

079-347 04 22

2.250.000 en de 4.500.000 komt de hefﬁng uit op 0,02 procent.

Het Productschap Tuinbouw is gevestigd:

0,01 procent. Hoveniers en groenvoorzieners die per jaar

Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer

Boven een omzet van 4.500.000 euro bedraagt de heffing

45.500 euro of minder omzetten, hoeven alleen de basishefﬁng

te betalen. Ondernemers die niet fulltime hoveniersactiviteiten
uitvoeren kunnen onder voorwaarden een korting op de
basisheffing krijgen.

Hoe heeft u invloed?

U heeft zelf invloed op het beleid. Bent u aangesloten bij de

VHG, dan kunt u hier terecht met problemen en suggesties. De
VHG sluist deze zonodig door naar het productschap. Bent u

geen lid, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het PT.
Bedenk wel dat een voorstel de meeste kans van slagen heeft
als uw collega’s hier ook warm voor lopen.

Overtuig uzelf

Heeft u vragen of wensen, schroom dan niet het productschap

te bezoeken, te bellen, te e-mailen of te schrijven. Hoveniers en

groenvoorzieners zijn altijd welkom om in de documentatie van

het PT te komen grasduinen. Ook op internet (www.tuinbouw.nl)
kunt u veel informatie vinden. Het voordeel van uw aansluiting
bij het PT is dat u hierdoor kunt proﬁteren van een organisatie

met veel invloed en kennis. Bij het productschap zijn medewerkers dag-in-dag-uit in de weer voor de tuinbouw.

Louis Pasteurlaan 6

Telefoon: 079-347 07 07
Fax: 079-347 04 04

e-mail: info@tuinbouw.nl

Internet: www.tuinbouw.nl

