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Toelichting berekening restituties KKR

Stappen eindafrekening KKR-restitutie Toelichting

Stap 1: Uitgangspunten bepalen

Herleverpercentage

Op basis van de door Royal FloraHolland ingeschaalde mate van wederverkoop via Royal FloraHolland, wordt door Royal FloraHolland een KKR-

herleverpercentage vastgesteld (tussen 0% en 100%), waarmee enkele restituties al gedurende het kalenderjaar worden uitgekeerd. 

Hierop vindt jaarlijks achteraf een evaluatie plaats, die kan leiden tot hercalculatie van heffingen en restituties.

Inkoopomzet 

Dit is de omzet die op het KKR kopersnummer is geregistreerd, eventueel gecorrigeerd (afhankelijk van wederverkopen). 

Centraal bij de KKR staat het beperken van dubbele heffing over twee maal via Royal FloraHolland verhandeld product. De omzet die in dit proces 'dubbel' 

is, is de inkoopomzet (omdat deze later wordt wederverkocht). Bij een mismatch tussen inkopen en verkopen kan de inkoopomzet, en daarmee het 

restitutiebedrag, worden gecorrigeerd naar een omzet die hoort bij de aangetroffen verkoopomzet.

Verkoopomzet Verkopen die via de Royal FloraHolland-kanalen zijn geregistreerd op het KKR-kwekersaccount.

Ontvangen voorschot provisie

Afhankelijk van het toegekende herleverpercentage ontvangt men gedurende het jaar, op moment van inkopen, al een deel van de (later bij verkoop te 

betalen) provisie als voorschot retour. 

Dit automatische voorschot is: inkoopomzet x 0,75% x herleverpercentage  *

Reden daarvoor: Basisprovisie ledentarief is 1,50%, de maximale staffelkorting is 0,70% en de KKR-provisie is 0,05%.*

Omdat niet iedereen gedurende het jaar de maximale staffelkorting bereikt, wordt na afloop van het jaar het restant berekend.

                                                                                                                                                    * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden

Ontvangen voorschot promotiebijdrage 

(indien herleverpercentage =100%)

Indien het toegekende herleverpercentage 100% is, ontvangt men gedurende het jaar, op moment van inkopen, de (later bij verkoop te betalen) 

promotiebijdrage als voorschot retour. 

Dit automatische voorschot is: inkoopomzet x 0,20% *                                                     * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden

Stap 2: Volumevoordeel (staffelkorting provisie) bepalen
Verkoopomzet Verkopen die via de Royal FloraHolland-kanalen zijn geregistreerd op het KKR-kwekersaccount.

Ontvangen volumevoordeel (over provisie op verkoopomzet)

Automatisch ontvangen staffelkorting (het voordeel ten opzichte van de basisprovisie).

Verkoopomzet                                    Volumevoordeel (staffelkorting) *

≥ € 10 mln                                                             0,70%

€ 3 -10 mln                                                            0,45%

€ 1 - 3 mln                                                             0,20%

< € 1 mln                                                               0                                                                   * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden

Inkoopomzet

De omzet geregistreerd op het KKR-kopersnummer. 

Centraal bij de KKR staat het beperken van dubbele heffing over twee maal via Royal FloraHolland verhandeld product. Een deel van de provisie is betaald 

over de verkoop van andermans productie. Hiervoor is de inkoopomzet bepalend. Zonder andermans productie (inkoopomzet) waren de verkopen lager 

geweest. Hiermee wordt berekend hoe hoog de verkopen (en de staffelkorting) zouden zijn geweest, zonder de KKR-inkoopomzet.

In mindering te brengen
Bepalen welk deel van de staffelkorting betrekking had op de inkoopomzet (die via de KKR-kanalen is wederverkocht). De reeds ontvangen 

staffelkorting/volumevoordeel wordt in mindering gebracht op de restitutie.

Het opstellen van de jaarlijkse eindafrekening van de KKR-dienstverlening vindt plaats via de volgende stappen die hieronder zijn toegelicht:

1. Uitgangspunten bepalen

2. Volumevoordeel (staffelkorting provisie) over KKR-inkoopomzet bepalen

3. Saldo serviceheffing bepalen

4. Fustroulatie bepalen

5. Specificatie eindafrekening  opstellen

6. Vermogensbijdrage bepalen
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Stap 3. Saldo serviceheffing bepalen

Inkoopomzet
Kopers betalen over hun inkopen serviceheffing. KKR deelnemers betalen dit over hun inkoopomzet, tenzij ze hiervoor een vrijstelling hebben.

Ook hierop geldt een staffel: hoe hoger de inkoopomzet, hoe lager de betaalde serviceheffing. 

Betaald (A)

Afhankelijk van de inkoopomzet en het herleverpercentage wordt de betaalde serviceheffing berekend (bij herleverpercentage van 100% is geen 

serviceheffing betaald).

Betaalde serviceheffing, afhankelijk van omzet *

1,50%                                 (€ 0            -  100.000)

1,25%                                (€ 100.000 -  200.000)

0,30%                                (€ 200.000 -  300.000)

0,10%                                (€ 300.000 -  2,5 mln )

0,05%                                (€ 2,5 mln -   10 mln  )                                                                   * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden

Gecorrigeerde inkoopomzet

Centraal bij de KKR staat het beperken van dubbele heffing over twee maal via Royal FloraHolland verhandeld product. Uitgangspunt is dus dat de KKR-

inkoopomzet ook weer wordt verkocht via de Royal FloraHolland verkoopkanalen. Bij een mismatch tussen inkopen en verkopen, zoeken wij de KKR-

inkoopomzet die bij de aangetroffen verkoopomzet hoort (incl. BVO-opgave). In dat geval wordt de inkoopomzet gecorrigeerd. De restituties worden dan 

uitbetaald over de KKR-inkoopomzet (de gecorrigeerde inkoopomzet).

Te betalen (B) Over de correctie (dat deel van de inkoopomzet dat niet via KKR-kanalen  is wederverkocht) dient serviceheffing te worden betaald.

Saldo (A-B)

Hier zijn er vier mogelijkheden: 

- Bij een herleverpercentage van 100% is geen serviceheffing betaald. 

                  - Als de inkoopomzet niet gecorrigeerd wordt, is er geen naheffing nodig. Per saldo is de serviceheffing dan €0.

                  - Bij een correctie op de inkoopomzet moet serviceheffing over het correctiebedrag betaald worden, dit wordt in rekening gebracht.

- Bij een herleverpercentage kleiner dan 100% is wel serviceheffing betaald. 

                  - Als de inkoopomzet niet gecorrigeerd wordt, wordt de betaalde serviceheffing gerestitueerd.

                  - Bij een correctie op de inkoopomzet moet serviceheffing over het correctiebedrag betaald worden, de rest wordt gerestitueerd.

4. Fustroulatie bepalen

Fustroulatie van toepassing?

Voorwaarde fustroulatie: Gebruiker toont aan dat er geen handelingen plaatsvinden, anders dan het wederverkopen van al verpakt product. Voor 

acceptatie is een akkoord van de afdeling SC&LM van Royal FloraHolland nodig.

Bij de jaarlijkse evaluatie vindt de eindafrekening plaats op basis van de nacalculatie, het betreft restitutie van het verschil tussen fusthuur klant en 

fusthuur aanvoerder (drempel € 200). Voorwaarden zijn dat deelname aan fustroulatie voor deze Gebruiker in de overeenkomst is vastgelegd en dat de 

inkoop in hetzelfde fust via de Royal FloraHolland transactiekanalen is wederverkocht.

Aantal fusten ingekocht Bepalen per fustcode hoeveel fusten zijn ingekocht.

Rato fustroulatie Bepalen per fustcode voor hoeveel fusten de KKR van toepassing is (max 100%, maar eventueel naar rato van de KKR-wederverkopen)

Hoogte opslag van het kopersdeel Bepalen per fustcode: de opslag van het kopersdeel per fusteenheid (vanuit tarievenlijst Logistic Means)

Restitutie per fustcode (drempel €200) Uitkering totaal (drempel €200): opslag x aantal fusten KKR-inkoop
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5. Specificatie eindafrekening  opstellen → Input hiervoor zijn de voorgaande 4 stappen

Provisie ledentarief zie stap 2. Maximale restitutie is het ledentarief.

Volumevoordeel zie stap 2. Volumevoordeel/staffelkorting gedurende het jaar reeds verstrekt op provisie.

Ontvangen voorschot provisie zie stap 2. KKR-gebruikers ontvangen, afhankelijk van het toegekende herleverpercentage, gedurende het jaar een voorschot op provisie.

Ontvangen voorschot promotiebijdrage
zie stap 1. Bij een herleverpercentage van 100% ontvangt men gedurende het jaar een voorschot op de promotiebijdrage van

                   inkoopomzet x 0,2% *                                                                                     * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden

Promotiebijdrage zie stap 1. Betaald bedrag (via de verkoopomzet)

Inschrijfgeld
Afhankelijk van de inkoopomzet en het herleverpercentage wordt het betaalde inschrijfgeld berekend (bij herleverpercentage van 100% is geen 

inschrijfgeld betaald). Gerestitueerd wordt het saldo (betaald -/- te betalen).

Serviceheffing
zie stap 3. Afhankelijk van de inkoopomzet en het herleverpercentage wordt de betaalde serviceheffing berekend (bij herleverpercentage van 100% is 

geen serviceheffing betaald). Gerestitueerd wordt het saldo (betaald -/- te betalen).

Promotieheffing

Afhankelijk van de inkoopomzet en het herleverpercentage wordt de betaalde promotieheffing berekend (bij herleverpercentage van 100% is geen 

promotieheffing betaald, anders is het 0,19% x inkoopomzet  *). Gerestitueerd wordt het saldo (betaald -/- te betalen).

                                                                                                                                                 * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden

Kosten KKR
De kosten voor het gebruik van de dienst KKR zijn:  inkoopomzet x 0,05%  *. Deze worden in mindering gebracht op de restitutie. 

                                                                                                                                                  * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden

Fustroulatie zie stap 4. 

6. Vermogensbijdrage bepalen

Vermogensbijdrage

Leden/aanvoerders dragen vermogensbijdrage af, dit wordt vastgelegd in certificaten (afhankelijk van hun lidmaatschapsvorm). Centraal bij de KKR staat 

het beperken van dubbele heffing over twee maal via Royal FloraHolland verhandeld product. De omzet die 'dubbel' is, is de inkoopomzet. De 

vermogensbijdrage die over deze dubbele omzet is opgebouwd, is 0,5% x inkoopomzet  *. 

                                                                                                                                                  * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden

Totaal aan opgebouwde certificaten De certificaten zijn onderdeel van de financiële zekerheden van Royal FloraHolland. Via deze certificaten staat de KKR-deelnemer borg voor de inkopen. 

Hoogste week-inkoopomzet
De inkopen moeten ruim gedekt zijn door certificaten. Bij de eindafrekening wordt berekend over de week waarin de inkoopomzet het hoogst was, hoe 

hoog deze inkoopomzet was. 

Zekerhedenratio ≥ 1,2

De zekerhedenratio (de mate waarin de hoogste weekinkoop gedekt is door certificaten) moet minimaal 1,2 zijn. Dit is een voorwaarde voor restitutie van 

vermogensbijdrage:

            Het totaal aan certificaten

                                                                     ≥   1,2

          Hoogste week -inkoopomzet

Herleverpercentage
Het herleverpercentage is een maat voor de relatie tussen inkopen en verkopen binnen de dienst KKR. Dit is een onderdeel van de restitutie van de 

vermogensbijdrage. 

Berekening restitutie
Uitkering totaal (voorwaarde zekerhedenratio  1,2; drempel €5.000): 0,5% x inkoopomzet x herleverpercentage.*

                                                                                                                                                 * Voorbeeld, Situatie 2020, wijzigingen voorbehouden
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