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Mededeling ALV/KWA/61 
 
 
 
 
Onderwerp: Praktische schikkingen betreffende het aanrekenen van retributies 

bij de handel en keuring van aardappelpootgoed 
Referentie: Officieel bericht over de indexatie van de retributies voor de plant-

aardige sector zoals bepaald in artikel 15 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van 
de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale 
rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de 
sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van 
dat materiaal (Belgisch Staatsblad van 29 juni 2012) 

Bestemming:  Operatoren actief in de aardappelpootgoedproductie en –handel 
Correspondent: ir. Gilbert Crauwels 
Motivering: Teneinde de inning van de retributies vastgelegd voor de uitoefe-

ning van bepaalde beroepen in de sector van aardappelpootgoed 
en voor de keuring van dat materiaal op een geharmoniseerde wij-
ze te laten verlopen 

 
 
 
1. Inleiding 
   
Artikel 151 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 bepaalt dat de 
retributies met 5 % verhoogd worden op 1 juli van het jaar na het jaar waarin het indexcij-
fer van de consumptieprijzen 5 % gestegen is ten opzichte van het basisindexcijfer. Het 
basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 juli 2009. 
De index van de consumptieprijzen bedroeg op 1 juli 2009 110,97; op 1 maart 2011 was 
deze gestegen tot 116,91 en dit is een stijging van meer dan 5%. 
                                                
1 Art. 15. Het bedrag van de retributies wordt met 5 % verhoogd op 1 juli van het jaar na het jaar waarin het 
indexcijfer van de consumptieprijzen 5 % gestegen is ten opzichte van het basisindexcijfer. Het basisindexcij-
fer is het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 juli 2007.  
 
Na de eerste verhoging van de retributies, vermeld in het eerste lid, en bij iedere volgende verhoging, is het 
basisindexcijfer het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 juli van het jaar waarin de laatste verhoging 
werd ingevoerd 
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Vanaf 1 juli 2012 zullen de retributies vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering 
van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de 
rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de 
sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal dan ook 
met 5% verhoogd worden. 
 
De inning van deze geïndexeerde retributies zal voor de productie van gereglementeerd 
teeltmateriaal2 vanaf het seizoen 2012-2013 op de hieronder beschreven wijze verlopen. 
De afdeling Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (hier-
na de afdeling genoemd) is belast met alle hieraan verbonden acties. 
 
2. Geïndexeerde retributies 
 
2.1. Retributies voor de jaarlijkse erkenning 
 
Alle operatoren erkend op basis van het keuringsreglement pootgoed3 zijn een jaarlijks 
recht van 55 EUR verschuldigd vermeerderd met een supplement van 110 EUR voor de 
handelaar-bereiders die activiteiten uitvoeren voor andere pootgoedproducenten. 
 
De erkenning wordt uitdrukkelijk jaarlijks verlengd zolang de opgelegde voorwaarden ver-
vuld blijven en de aangegane verbintenissen gerespecteerd blijven. De erkenning wordt 
ingetrokken als de opgelegde voorwaarden niet meer vervuld zijn of de betrokkene vóór 
30 juni van het lopende erkenningsjaar een schriftelijk verzoek tot intrekking heeft inge-
diend. Deze operatoren moeten de vergoeding betalen binnen de dertig kalenderdagen 
na ontvangst van een factuur. 
 
2.2. Dossierkosten bij teeltinschrijvingen 
 
Bij de aanvraag tot inschrijvingen van teelten voor de vermeerdering van zaaizaad wordt 
een bedrag van 16,5 EUR aangerekend per teeltinschrijving; voor laattijdige inschrijvingen 
wordt dit bedrag verhoogd tot 19,8 EUR.  
 
Deze bedragen zullen pas aangerekend worden vanaf de teeltinschrijvingen voor de 
campagne 2013/2014 
 
2.3. Retributies veldkeuringen 
 
Voor veldkeuringen wordt een bedrag aangerekend van 3,30 EUR per 0,1 hectare of deel 
ervan.  
 
In het uitzonderlijke geval dat de operator over voldoende technische redenen beschikt, 
kan hij een aanvullende controle aanvragen. De aanvullende controle wordt door de con-
troleur uitgevoerd tegen een bedrag van 55 EUR. 
Indien de operator de resultaten van de veldkeuring betwist en een tegencontrole aan-
vraagt, zoals vastgelegd in de keuringsreglementen, wordt voor deze controle enkel de 
vergoeding van 55 EUR aangerekend indien de resultaten van de oorspronkelijke controle 
worden bevestigd. 
 

                                                
2 Al het materiaal dat onderhevig is aan het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende 
de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen. 
3 Ministerieel besluit van 1 juli 2011 tot vaststelling van een  keurings- en certificeringsreglement van 
pootaardappelen. 
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Eénmaal per jaar worden facturen opgesteld op basis van de door de afdeling afgeleverde 
veldkeuringsverslagen; deze retributies zullen toegepast worden vanaf de campagne 
2013/2014 
 
2.4. Retributies aangerekend voor virologische onderzoeken met betrekking tot 

definitieve goedkeuring van teelten 
 
Aan de producenten van ingeschreven pootgoedteelten wordt het tarief doorgerekend dat 
door de afdeling betaald is aan het laboratorium dat door de afdeling is aangeduid op ba-
sis van een overheidsopdracht voor het uitvoeren van virologische onderzoeken. De 
pootgoedproducenten worden jaarlijks op de hoogte gebracht van deze bedragen. 
 
Indien de operator de resultaten van het virologisch onderzoek betwist en een nieuw on-
derzoek aanvraagt, worden hiervoor enkel vergoedingen aangerekend indien de resulta-
ten van het oorspronkelijke onderzoek worden bevestigd. 
 
Eénmaal per jaar worden facturen opgesteld op basis van de door de afdeling betaalde 
factuur aan het laboratorium. 
 
2.5. Retributies bij partijkeuringen 
 
Bij de partijkeuring van gecertificeerd, gehercertificeerd of herbewerkt pootgoed wordt per 
schijf van 100 kg (of gedeelte ervan) een bedrag van 0,17 EUR aangerekend. Dit bedrag 
zal éénmaal per seizoen aangerekend worden op basis van de door de afdeling opgestel-
de certificeringsverslagen. 
Daarnaast worden er kosten voor de aflevering van certificeringscertificaten aangerekend. 
Per schijf van 10 blanco certificaten die door de afdeling afgeleverd worden, wordt een 
bedrag van 0,55 EUR aangerekend. Indien ze eveneens door de afdeling moeten inge-
vuld worden, zal een maakloon van 16,50 EUR gevraagd worden per individuele partij. 
Als individuele partij wordt beschouwd een hoeveelheid dat een homogene behandeling 
ondergaan heeft en hetzelfde kaliber heeft. 
Kleine aantallen certificaten (minder dan 10) die door de afdeling afgeleverd worden bij 
los vervoer van goedgekeurd pootgoed, worden niet in rekening gebracht. 
 
Ter gelegenheid van partijkeuringen wordt door de controleur een prestatieverslag (model 
in bijlage 3) opgesteld met vermelding van de behandelde partijen en de hiervoor ver-
schuldigde vergoeding op basis van de afgeleverde etiketten. Dit prestatieverslag dient 
als basis voor het opstellen van facturen, die tweemaandelijks verstuurd worden. 
 
De bovenvermelde vergoedingen zullen toegepast worden op partijkeuringen vanaf 1 juli 
2012. 
 
2.6. Diversen 
 
In de volgende gevallen wordt vanaf 1 juli 2012 een bedrag van 55 EUR per prestatie 
aangerekend: 
 
- bijkomende veldkeuring voor partijen voor vroege export; 
- bijkomende controles (splitsen van binnengebrachte hoeveelheden pootgoed in vrac 

en verklaringen ten laste van de aanvrager); 
- bijkomende bemonsteringen op het veld voor virologisch onderzoek in geval van her-

groei; 
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- overbodige of nutteloze verplaatsing te wijten aan de aanvrager; afspraken die 12 
werkuren op voorhand worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht. 

 
Deze bijzondere vergoedingen zullen afzonderlijk vermeld worden op het wekelijkse pres-
tatieverslag. Dit prestatieverslag dient als basis voor het opstellen van facturen, die twee-
maandelijks verstuurd worden. 
 
Voor blanco vignetten voor de kleine verpakkingen, zoals bepaald in het keuringsregle-
ment, afgeleverd door de afdeling na 1 juli 2012 wordt een bedrag van 0,33 EUR per 
schijf van 10 exemplaren aangerekend. Per zending van afgeleverde vignetten zal een 
factuur opgesteld worden.  
 
3. Betalingsprocedure 
   
De vergoedingen voor nieuwe erkenningen en alle andere vergoedingen moeten betaald 
worden binnen dertig kalenderdagen na het verzenden van de factuur (debetnota). 
 
Bij niet-betaling worden de maatregelen toegepast voorzien in het decreet van 19 mei 
2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij. 
Dit houdt in dat er eerst bij aangetekende brief een schriftelijke aanmaning wordt toege-
zonden. Vanaf de datum van verzending van de aanmaning kan het Agentschap voor 
Landbouw en Visserij beslissen dat er geen controle- en andere administratieve prestaties 
meer geleverd worden zolang de verschuldigde bedragen niet vereffend zijn. Bij niet-
betaling binnen de dertig dagen wordt de betrokken persoon of het betrokken bedrijf per 
aangetekende brief in gebreke gesteld, zelfs als de bijdrage het voorwerp uitmaakt van 
een betwisting voor de rechtbanken. 
 
4. Bijlagen 
 
- Uitreksel uit het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2012.Aangepaste bijlage II bij het Be-

sluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 
 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de natio- 
 nale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het  
 plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal 
- Model ‘Wekelijks prestatieverslag’ 

 
 
5. Toepassingsmodaliteiten 
 
Deze mededeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012. De omzendbrief 
ALV/KWA/34 van 1 juli 2009 met dit onderwerp wordt met ingang van die datum opgehe-
ven. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
N. VAN GINDERACHTER 
Administrateur-generaal 
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BIJLAGE II. Retributies voor kwaliteitscontroles en voor de uitoefening van 
bepaalde beroepen in de plantaardige sector 
 
A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
A.1 Jaarlijkse erkenning voor de uitoefening van het beroep of van de 
activiteit: (vanaf de erkenningen van het werkjaar 2012/2013) 
 
Basisbedrag voor registratie als een operator actief is 
in het voortbrengen, verhandelen en dienst verlenen met 
betrekking tot plantaardig teeltmateriaal:  55 EUR  

Supplement voor de erkenning van: 
handelaar-bereider zaaizaden: 330 EUR 
bereider mengsels van zaaizaden (1): 110 EUR 
uitvoerder van veldkeuringen onder officieel 
toezicht voor derden 

110 EUR 

staalnemer van zaaizaden: 110 EUR 
laboratorium voor de ontleding van zaaizaden: 110 EUR 
handelaar-bereider pootgoed (2): 110 EUR 
leverancier bosbouwkundig teeltmateriaal: 110 EUR 
leverancier gecertificeerd materiaal fruitgewassen: 110 EUR 
enthoutpark fruitgewassen: 110 EUR 
producent vegetatief teeltmateriaal wijnstokken: 110 EUR 
loontrieerder: 110 EUR 

 
(1) enkel als de betrokkene geen handelaar-bereider van zaaizaden is 
(2) enkel als de betrokkene activiteiten uitvoert voor andere 
pootgoedproducenten 
 
A.2 Etiketten of certificaten, uitgereikt door de bevoegde entiteit: (met 
ingang van 1 juli 2012) 
 
per schijf van 10 blanco exemplaren: 
 certificaten voor zaaizaad en aardappelpootgoed   0,55 EUR 
 vignetten voor kleine verpakkingen     0,33 EUR 
 etiketten voor fruitgewassen      0,33 EUR 
 etiketten voor bosbouwkundig teeltmateriaal   0,33 EUR 
  
als de etiketten of certificaten door de bevoegde entiteit ingevuld worden: 

per individuele partij:       16,50 EUR
      
 
A.3 De officiële verklaring van vastgestelde feiten tijdens een controle 
voor derden; overbodige verplaatsing die te wijten is aan de aanvrager: 
(met ingang van 1 juli 2012) 

per prestatie:         55  EUR 
 
B. ZAAIZADEN 
 
B.1 Inschrijving van de teelten: (vanaf de teeltinschrijvingen van het 
teeltjaar 2013) 

teelten die officieel (door de bevoegde entiteit) worden gekeurd: 
per perceel:       16,50 EUR  
per laattijdig ingeschreven perceel:    19,80 EUR 

teelten die onder officieel toezicht worden gekeurd: 
per perceel:       22 EUR  
per laattijdig ingeschreven perceel:    25,30 EUR 
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B.2 Controle van de teelten:(vanaf de veldkeuringen van het teeltjaar 2013) 
 
 veldkeuringen waarbij tellingen op het perceel uitgevoerd worden 

per bezoek en per 0,1 hectare of deel ervan:  2,2 EUR 
 veldkeuringen waarbij de algemene toestand beoordeeld wordt 
  per bezoek:        33 EUR 
 tegencontrole ten laste van de aanvrager:    55 EUR 
 aanvullende controle ten laste van de aanvrager:  55 EUR 
 
B.3 Verplichte tegemoetkoming voorzien in de keuringsreglementen 

zaaizaden(1): (met ingang van 1 juli 2012) 
   1°per verplaatsing:      55   EUR 

2°vermeerderd per behandelde partij met:      5,5 EUR 
  
(1) Er wordt geen retributie aangerekend voor de tegemoetkoming bij het 
transport van bruto zaaizaden. 
 
C. AARDAPPELPOOTGOED  
 
C.1 Inschrijving van de teelten: (vanaf de producties van het teeltjaar 
2013) 

per perceel:       16.5 EUR  
per laattijdig ingeschreven perceel:    19,8 EUR 

 
C.2 Controle van de teelten: (vanaf de producties van het teeltjaar 2013) 

per 0,1 hectare of deel ervan:     3,30 EUR 
tegencontrole ten laste van de aanvrager:   55   EUR 

  aanvullende controle ten laste van de aanvrager: 55   0EUR 
 
C.3 Ontledingen voor definitieve goedkeuring van teelten: 
 
het tarief dat door de bevoegde entiteit betaald is aan het door de 
bevoegde entiteit aangewezen laboratorium. Dat tarief geldt ook voor de 
tegencontrole ten laste van de aanvrager. 
 
C.4 Certificering: (met ingang van 1 juli 2012) 
 

per 100 kg (of gedeelte ervan) gecertificeerd, 
gehercertificeerd of herbewerkt pootgoed:    0,17 EUR 

 
D. BOSBOUWKUNDIG TEELTMATERIAAL (vanaf de producties van het werkjaar 
2012/13) 
 
 
bijdrage per partij of lot waarvan de herkomst en de kwaliteit 
gecertificeerd worden, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 2 juni 
2004 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het 
bosbouwkundig teeltmateriaal:  

jaarlijks per partij of lot:     11 EUR 
 
E. TEELTMATERIAAL EN PLANTGOED VAN FRUITGEWASSEN (vanaf de producties van 
het werkjaar 2012/13) 
 
 
bijdrage per partij waarvan de certificering aangevat wordt, zoals bepaald 
in artikel 8 van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot 
vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van 
fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt 
moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met het toezicht op en de 
controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de 
laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van 
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uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door de leveranciers bij te 
houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen: 

jaarlijks per partij:      11 EUR 
 

F. VEGETATIEF TEELTMATERIAAL VAN WIJNSTOKKEN (vanaf de producties van het 
werkjaar 2012/13) 
 
 
bijdrage per partij waarvan de certificering aangevat wordt, zoals bepaald 
in artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 
betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor 
wijnstokken: 

jaarlijks per partij:      11 EUR 
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Agentschap voor Landbouw en Visserij                                                       
Productkwaliteitsbeheer        
Ellipsgebouw, 4de verdieping   Wekelijks prestatieverslag ‘pootgoed’  
Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel 
Tel 02 552 74 56   Fax 02 552 74 01   jaar:                             operatornummer:             weeknummer:                       
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be            Naam :        bladzijde: 
 
Bestemming van de formulieren: het eerste exemplaar is bestemd voor het hoofdbestuur, de volgende exemplaren zijn voor de  dossierverantwoordelijke, de handelaar-bereider en de controleur. 
 
BEHANDELDE PARTIJEN 
Datum 
prestatie 

Verslagnummer 
Interventie 

Ras 
Klasse 
Kaliber 

Partijnummer 
 

Hoeveelheid Afgeleverde certificaten aantal 
voor 
facturatie 

maak-
loon type nummers aantal 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Datum:   Controleur, 
    Naam, nummer, handtekening: 
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Agentschap voor Landbouw en Visserij                                                        
Productkwaliteitsbeheer        
Ellipsgebouw, 4de verdieping   Wekelijks prestatieverslag ‘pootgoed’  
Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel 
Tel 02 552 74 56   Fax 02 552 74 01   jaar:                             operatornummer:             weeknummer:                      bladzijde: 
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be            Naam : 
 
Bestemming van de formulieren: het eerste exemplaar is bestemd voor het hoofdbestuur, de volgende exemplaren zijn voor de dossierverantwoordelijke, de handelaar-bereider en de controleur. 
 
Te betalen vergoedingen (Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007) 
 
Samenvatting van  ............  bladzijden, deze pagina inbegrepen. 
 
 
Omschrijving Tarief Aantal Bedrag 
Afgeleverde certificaten door de afdeling (per beginnende schijf van 10 etiketten) 
gebruikt voor certificering 

0,55 EUR   

Niet gebruikte certificaten 0,05 EUR   
Maakloon (per individuele partij) 16,50EUR   
Diversen (per datum; omschrijving in opmerking) 55,00 EUR   
Splitsen (per datum) 55,00 EUR   
ALGEMEEN TOTAAL   

 
 
Opmerkingen: ....................................................................................................................................................................................................  
 
 Datum:   Controleur, 
    Naam, nummer, handtekening: 
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