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RETRIBUTIES IN EURO TE BETALEN VOOR HET VLAAMS GEWEST VANAF 1/07/2018
Het bedrag van de retributie, is afhankelijk van de plantensoort en de klasse waartoe het ras behoort. De plantensoorten zijn
ingedeeld in vier klassen:
1.
2.
3.
4.

klasse A: maïs, suikerbiet;
klasse B: tarwe, gerst, aardappel, vlas, koolzaad voor oliewinning, niet-doorlevende grassen;
klasse C: doorlevende grassen en andere doorlevende landbouwsoorten;
klasse D: landbouwsoorten die niet vermeld worden onder klasse A, B en C en groentesoorten.
KLASSEN
TE INNEN BEDRAGEN PER RAS (in euro)

A
suikerbiet

A
maïs

B

C

D

/

/

25

1. neerlegging van de aanvraag tot inschrijving
nieuw ras

237

instandhoudingsras van landbouwgewassen of van
groentegewassen (1) (2)

50

voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras (3)

/

2. onderzoek naar OHB, voorschot per onderzoeksperiode (4)

710

3. onderzoek naar de CGW, per onderzoeksdoeleinde en per onderzoeksperiode (5)
eerste en tweede onderzoeksperiode

1540

1660

1185

1185

830

derde en volgende onderzoeksperiode

1540

1660

1185

710

830

4. jaarlijks behoud van de inschrijving
eerste jaar

118

118

118

118

tweede jaar

237

237

237

189

derde jaar

356

356

356

237

vierde jaar en volgende jaren, per jaar

474

356

356

237

instandhoudingsras van landbouwgewassen of van
groentegewassen (1) (2)(alle jaren na inschrijving)

0

0

0

0

voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras (3)
(alle jaren na inschrijving)

/

/

/

0

(1) instandhoudingsras van landbouwgewassen: een ras als vermeld in artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 2
juni 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw
die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door
genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die
landrassen en rassen;
(2) instandhoudingsras van groentegewassen: een ras als vermeld in artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 2
december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van
groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door
genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de
commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en
voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen;
(3) voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras: een groenteras als vermeld in artikel 2, 5°, van het
ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van
landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden
gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde
hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere
omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.
(4) Indien, voor het OHB-onderzoek beroep wordt gedaan op een buitenlandse dienst, is het bedrag beschouwd als
een voorschot op het verschuldigde bedrag, dit laatste zijnde het bedrag betaald door de gewestelijke overheid
aan de buitenlandse dienst.
(5) Indien een bijkomstig onderzoek aangevraagd wordt bv. resistentie/tolerantie Rhizoctonia of cysteaaltjes bij
suikerbieten wordt het bedrag vermeerderd met 20%.
Voor meer details, zie het 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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