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Nieuw Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor
de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van
fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het
plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal
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Ministerieel besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van een technisch
controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal.
Ministerieel besluit betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de
voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan
leveranciers moeten voldoen, en de andere voorschriften voor officiële inspecties.
Ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema’s met de
voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met
uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met
betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze
materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de
laboratoria.
Ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema’s met de
voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de
voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander
document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de
leverancier bij te houden lijsten van siergewassen.
Ministerieel Besluit van 29 juni 2006 betreffende het begeleidende document dat
vereist is bij het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal van
wijnstokken.
Operatoren werkzaam binnen de sectoren van bosbouwkundig teeltmateriaal,
teeltmateriaal van fruitgewassen, teeltmateriaal en plantgoed van
groentegewassen, teeltmateriaal van siergewassen en teeltmateriaal van
wijnstokken
Marleen Sevenants - Ann Van Essche
Teneinde de nieuwe retributies vastgelegd voor de uitoefening van bepaalde
beroepen in de sector van teeltmateriaal voor bosbouw, fruitteelt, sierteelt,
wijnbouw en groenteteelt
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1 ALGEMEEN
De mededeling betreft de praktische schikkingen inzake het aanrekenen van retributies bij de handel en
keuring van teeltmateriaal voor bosbouw, fruitteelt, sierteelt, wijnbouw en groenteteelt, en is bestemd
voor de operatoren actief in deze sector.
Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018 van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juni 2018 houdende de vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de
rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister,
voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de
keuring van dat materiaal (volledige tekst in bijlage 1), wordt het Besluit van 19 januari 2007 houdende
de 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 opgeheven.
Met het nieuwe besluit wordt er voornamelijk de indexering van 5% 1 toegepast op de voorgestelde
bedragen De retributies worden bovendien ook beter afgestemd op de reële kostprijs en op de realiteit
van de vernieuwde werking.
De inning van de in het nieuwe besluit vastgelegde retributies zal voor de productie van
pootaardappelen van toepassing zijn vanaf 1 juli 2018. De afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en
Visserij van het Departement Landbouw en Visserij (hierna afdeling genoemd) is belast met alle hieraan
verbonden acties.

1

Overeenkomstig artikel 15 van het opgeheven besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 zou deze van toepassing worden op 1 juli 2018.
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2 VASTGESTELDE RETRIBUTIES
2.1 RETRIBUTIES VOOR DE JAARLIJKSE REGISTRATIE EN ERKENNING
Alle operatoren waarvoor de betreffende regelgeving 2 van toepassing is, zijn een jaarlijks recht van 60
euro verschuldigd voor registratie bij de afdeling. Voor operatoren die volgens de regelgeving tevens
door de afdeling erkend moeten worden voor de uitoefening van een bepaalde activiteit, wordt de
retributie voor registratie vermeerderd met een supplement voor de erkenning.
Leveranciers van fruitgewassen .die tevens leverancier zijn van gecertificeerd materiaal (prebasis-, basis
en gecertificeerd) betalen om die reden bovenop het basisbedrag voor registratie een supplement van
60 euro, waardoor het basisbedrag op 120 euro komt
In onderstaande tabel vindt u de bedragen voor de jaarlijkse registratie en erkenning voor de
uitoefening van het beroep of de activiteit.
Tabel 1: Bedragen voor de jaarlijkse registratie en erkenning voor de uitoefening van het beroep of de
activiteit
sector

activiteit

bosbouwkundig
teeltmateriaal
fruitgewassen
fruitgewassen

leverancier

sierteelt
teeltmateriaal en plantgoed
groenteplanten
vegetatief teeltmateriaal
wijnstokken

leverancier
leverancier van prebasis-,
basis-, of gecertificeerd
teeltmateriaal
leverancier
leverancier
producent

retributie
basisregistratie
(EUR)
60

supplement
retributie
erkenning
(EUR)
120

60
120

/
/

60
60

/
/

60

/

De erkenning is geldig van 1 januari tot en met 31 december. De erkenning wordt jaarlijks verlengd
zolang u aan de opgelegde voorwaarden voldoet en de aangegane verbintenissen respecteert. Bij
belangrijke wijzigingen van de installaties of bij een verandering van de betrokken verantwoordelijken
2
Al het materiaal dat onderhevig is aan de volgende besluiten:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig teeltmateriaal en het in de handel brengen van
bosbouwkundig teeltmateriaal,
- Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die
voor de fruitteelt worden gebruikt.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering
van groentezaad,
- Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen
- Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken.
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brengt u de bevoegde entiteit onmiddellijk daarvan op de hoogte. De bevoegde entiteit trekt de
erkenning in als de opgelegde voorwaarden niet meer vervuld zijn

2.2 RETRIBUTIES VOOR MATERIAAL UITGEREIKT DOOR DE AFDELING
2.2.1 Certificaten en etiketten
De afdeling rekent de certificaten/etiketten door hen uitgereikt aan aan een bedrag dat vergelijkbaar is
met de reële kostprijs.
Als de afdeling instaat voor het opmaken en invullen van de certificaten/etiketten, zit in het bedrag het
maakloon ingecalculeerd.
De bedragen zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Als u blanco certificaten/etiketten bij de afdeling wil aanvragen, doet u dit bij het begin van het seizoen.
U betaalt dan het overeenstemmende bedrag.
Als u bij het begin van het seizoen certificaten/etiketten bij de afdeling heeft aangekocht voor het zelf
invullen en/of (volledig) drukken, en u tijdens het seizoen toch aan de afdeling zou vragen om
certificaten op te maken, kan u hiervoor geen gebruik maken van de door u reeds aangekochte
certificaten. De afdeling zal hiervoor zijn eigen certificaten gebruiken en deze in rekening brengen bij
afgifte.
Tabel 3: Bedragen voor certificaten en etiketten.
retributie
blanco exemplaren (per
beginnende schijf van 10)
(EUR) (1)
etiketten voor
fruitgewassen
etiketten voor
bosbouwkundig
teeltmateriaal

0,4
0,4

retributie
opgemaakt en ingevuld door de
bevoegde entiteit (per
beginnende schijf van 10)
(EUR)
1,4
1,4

(1) aan te vragen en te betalen bij het begin van het seizoen
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2.3 RETRIBUTIES VOOR KEURINGSACTIVITEITEN
2.3.1 Retributies voor keuringsactiviteiten bosbouwkundig teeltmateriaal
Per vegetatieseizoen rekent de afdeling per partij of lot waarvan de herkomst en de kwaliteit
gecertificeerd wordt een bijdrage van 12 EUR aan. Het gaat hierbij om de productiepartijen die horen bij
een veldcontrole.
Voor de controle bij de oogst van zaadeenheden van erkend uitgangsmateriaal brengt de afdeling een
jaarlijks bedrag van 120 euro in rekening bij de eerste oogst van het seizoen.

2.3.2 Retributies voor keuringsactiviteiten teeltmateriaal en plantgoed van
fruitgewassen
Per vegetatieseizoen rekent de afdeling per partij of lot waarvan de herkomst en de kwaliteit
gecertificeerd wordt een bijdrage van 12 EUR aan.
Het gaat hierbij om de productiepartijen die horen bij een veldcontrole.
Voor de kwaliteitscontrole van prebasis-, basis- en gecertificeerd materiaal brengt de afdeling een
eenmalig een jaarlijks bedrag van 120 euro in rekening.

2.3.3 Retributies voor keuringsactiviteiten vegetatief teeltmateriaal van
wijnstokken
Per vegetatieseizoen rekent de afdeling per partij of lot waarvan de herkomst en de kwaliteit
gecertificeerd wordt een bijdrage van 12 EUR aan.
Het gaat hierbij om de productiepartijen die horen bij een veldcontrole.

2.4 RETRIBUTIES VOOR ACTIVITEITEN NIET GEBONDEN AAN DE
CERTIFICERING
De afdeling rekent een bedrag van 60 euro per prestatie aan voor elke controle voor derden, tegenexpertise op vraag van de operator, supplementaire controle of overbodige verplaatsing die te wijten is
aan de aanvrager.
Onder tegen-expertise op vraag van de operator wordt ook verstaan het nemen van monsters in het
kader van een beroep.

3 BETALING RETRIBUTIES
De keurmeesters schrijven de retributies verschuldigd voor de gedane verplaatsingen en interventies, de
behandelde partijen en de afgeleverde etiketten neer in een prestatieverslag. Dit prestatieverslag dient
als basis voor het opstellen van de facturen die de afdeling tweemaandelijks verstuurt (bijlage 2).
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Alle retributies worden binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de factuur gestort op de
rekening van het Vlaams Landbouwfonds.

4 INDEXERING RETRIBUTIES
De retributies zijn onderhevig aan de indexering van de consumptieprijzen.
Als het indexcijfer van de consumptieprijzen in minstens een van de maanden van eenzelfde
kalenderjaar met 5% of met een veelvoud van 5% is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer,
wordt op 1 juli van het jaar nadien het bedrag van de retributies overeenkomstig verhoogd met 5% of
met een veelvoud van 5%.
Voor de retributies, vermeld in bijlage 1 en 2, is het basisindexcijfer het indexcijfer van de
consumptieprijzen van januari 2017.
Voor de retributies, vermeld in bijlage 3 en 4, is het basisindexcijfer het indexcijfer van de
consumptieprijzen van juli 2017.

5 BIJLAGE
•

•

Bijlage 1: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende de vaststelling van de retributies
voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van
teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen
in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.
(publicatiedatum 26/06/2018)
Bijlage 2: Wekelijks prestatieverslag ‘meerjarige teelt’
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6 TOEPASSINGSMODALITEITEN
Deze mededeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 en is geldig tot er een aangepaste versie
wordt uitgegeven. De mededeling ALV/KWA/60 van 1 juli 2012 met dit onderwerp wordt met ingang
van die datum opgeheven.
Met vriendelijke groeten,
(ond ert ek_1 _digit ek)

Gilbert Crauwels
Afdelingshoofd
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