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1 ALGEMEEN
De mededeling betreft de praktische schikkingen inzake het aanrekenen van retributies bij de handel en
keuring van pootaardappelen 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,
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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 een indexering van 5% 1 toegepast op de voorgestelde bedragen, en
worden de retributies beter afgestemd op de reële kostprijs en op de realiteit van de vernieuwde
werking zoals o.a. het digitaal indienen van teeltinschrijvingen. en bemonsteringsaanvragen.
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.

2 VASTGESTELDE RETRIBUTIES
Retributies voor de jaarlijkse registratie en erkenning
Alle operatoren waarvoor het keuringsreglement inzake pootaardappelen 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.
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

pootaardappelen
pootaardappelen
pootaardappelen
pootaardappelen

producent – bereider
bereider
verdeler in kleine verpakkingen
voortbrengen, verhandelen en
dienst verlenen voor zover
geen activiteit binnen sector
pootaardappelen waarvoor een
erkenning nodig is

1
2

retributie
basisregistratie
(EUR)
60
60
60
60

supplement
retributie
erkenning
(EUR)
120
360
120
/

Overeenkomstig artikel 15 van het opgeheven besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 zou deze van toepassing worden op 1 juli 2018.
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen
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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
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.

2.1 RETRIBUTIES VOOR MATERIAAL UITGEREIKT DOOR DE AFDELING
2.1.1

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 en voorgedrukte 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.

certificaten en etiketten voor
pootaardappelen
vignetten voor kleine
verpakkingen

retributie
blanco exemplaren
(per beginnende
schijf van 10)
(EUR) (1)

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

0,6

2,0

retributie
voorgedrukt door de
bevoegde entiteit,
ingevuld door
operator (per
beginnende schijf van
10) (1)
(EUR)
1,0

/

/

0,4

(1) aan te vragen en te betalen bij het begin van het seizoen
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2.1.2 Ander materiaal
U kan bij de afdeling ook ander materiaal zoals sluitstrips aankopen. De reële kostprijs wordt dan in
rekening gebracht.

2.2 RETRIBUTIES VOOR KEURINGS- EN CERTIFICERINGSACTIVITEITEN
2.2.1 Retributies voor teeltinschrijvingen, veldkeuringen en andere verplaatsingen
De bedragen voor de teeltinschrijvingen, veldkeuringen en andere verplaatsingen vindt u terug in
onderstaande tabel.
Teeltinschrijvingen moeten bij de afdeling toekomen voor de in de regelgeving 3 vastgestelde datum.
Voor teeltinschrijvingen die na deze datum toekomen, rekent de afdeling een supplement aan omwille
van de laattijdigheid.
Vaste bedragen worden vastgelegd voor plaatsingen die gebeuren op uw vraag.
Tabel 4: Bedragen voor teeltinschrijvingen, veldkeuringen en andere verplaatsingen.
activiteit
normale inschrijving ter keuring,
elektronisch door inschrijver
laattijdige inschrijving ter keuring,
elektronisch door inschrijver
normale inschrijving ter keuring,
elektronisch door bevoegde entiteit
laattijdige inschrijving ter keuring,
elektronisch door bevoegde entiteit
veldkeuring
bijkomende controle veldkeuring op
vraag van aanvrager
tegencontrole veldkeuring op vraag
van aanvrager
verplaatsing op vraag van aanvrager
(1)
onnodige verplaatsing te wijten aan
de aanvrager

retributie (EUR)
officiële veldkeuring
8

eenheid

13

perceel

24

perceel

30

perceel

2,4
60

bezoek per 10 are of deel ervan
perceel

60

perceel

30

verplaatsing

60

verplaatsing

perceel

(1) verplaatsing voor opmaak transportdocumenten, …

3
Het ministeriële besluit van 30 april 2017 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en
groentegewassen
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2.2.2 Retributies voor partijkeuringen
Bij de partijkeuring van gecertificeerd, gehercertificeerd of herbewerkt pootgoed wordt per schijf van
100 kg (of gedeelte ervan) een bedrag van 0,25 EUR aangerekend.
De afdeling beschouwt een partij als een hoeveelheid pootaardappelen van eenzelfde ras met een zelfde
klasse, zelfde kaliber en behandeld met eenzelfde chemische stof.
Tabel 5: Bedrag voor partijkeuringen
activiteit

partijkeuring

retributie (EUR)
0,25

eenheid
100 kg

2.2.3 Retributies voor ontledingen voor definitieve goedkeuring - virologische
onderzoeken
Het Departement Landbouw en Visserij is overgegaan tot de erkenning van de laboratoria die instaan
voor de uitvoering van de virologische testen op basis van het ministerieel besluit van 24 mei 2017 tot
wijziging van het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en
certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen, betreffende de erkenning van
laboratoria.
U bepaalt zelf welk erkend laboratorium voor u de virologische testen zal uitvoeren.
De uit te voeren onderzoeken zijn afhankelijk van de vereiste testen en de grootte van de percelen.
De tarieven voor de virologische testen van de door het Departement Landbouw en Visserij erkende
laboratoria zijn u meegedeeld via de mededeling Dept. LV/AKKV/KWA/TPT/2017/18.
U ontvangt voor de uitgevoerde onderzoeken een factuur van het door u aangeduide laboratorium.

2.3 RETRIBUTIES VOOR ACTIVITEITEN NIET GEBONDEN AAN DE
CERTIFICERING
De afdeling rekent een bedrag van 60 EUR 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.
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3 BETALING RETRIBUTIES
De keurmeesters schrijven de retributies verschuldigd voor de behandelde partijen en de afgeleverde
etiketten alsook de gedane interventies neer in een prestatieverslag. Dit prestatieverslag dient als basis
voor het opstellen van de facturen die de afdeling tweemaandelijks verstuurt (bijlage 2).
Alle retributies, met uitzondering deze voor de virologische onderzoeken, 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 ‘Pootaardappelen’
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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/61 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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