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 A. SECTOR POOTAARDAPPELEN 

 
Elke professionele marktdeelnemer die actief is in  het voortbrengen, het verhandelen of de verlening van een dienst met 
betrekking tot pootaardappelen, betaalt de volgende retributies: 

A1. Eénmalige retributie 
Administratiekost bij een aanvraag tot registratie over de sectoren heen: 84 euro (eenmalig per operator ongeacht 
het aantal sectoren). 

A2. Jaarlijkse retributies 
retributie In EURO  
basisregistratie 84,00 vanaf jaar registratie+1 
supplement registratie voor de activiteit:   
 producent-bereider 168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
 bereider 504,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
 verdeler in kleine verpakkingen 168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
supplement erkenning voor de activiteit:   
 producent van in-vitro materiaal 84,00 jaarlijks per supplementaire erkenning 
 afgifte plantenpaspoorten 

(RNQP’s) – administratiekost 
55,00 jaarlijks per operator administratiekost voor 

de afgifte en het beheer van de erkenning 
plantenpaspoorten (RNQP’s)1, ongeacht het 
aantal sectoren waarin hij actief is 

 afgifte plantenpaspoorten 
(RNQP’s) – controleonderzoek op 
de erkenningsvoorwaarden  

28,00 jaarlijks per operator één controleonderzoek 
op de voorwaarden voor het behoud van de 
erkenning afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s), 
ongeacht het aantal sectoren waarin hij actief 
is 

A3. Retributie per prestatie / bestelling 
activiteit In EURO eenheid 
certificaten en etiketten, opgemaakt en ingevuld door 
de bevoegde entiteit 

1,60 per beginnende schijf van 10 stuks 

vignetten voor kleine verpakkingen, opgemaakt en 
ingevuld door de bevoegde entiteit 

1,40 per beginnende schijf van 10 stuks 

opstellen en afleveren fytosanitair certificaat voor 
uitvoer, voor wederuitvoer of een pre-uitvoercertificaat:  

  

 voor het eerste certificaat 51,03 per certificaat 
 voor elk bijkomend afgeleverd 

certificaat op hetzelfde moment 
aangevraagd 

34,02 per certificaat 

 bijkomend als de controletijd 
langer duurt dan een half uur 
per certificaat 

34,00 per bijkomend gepresteerde half uur 

 Bijkomende onderzoeken  88,50 per bijkomend onderzoek (inclusief 
verplaatsingen) op het veld, van de partij of 
van de zending, buiten de onderzoeken in 
het kader van de keuring en de etikettering 
van kwaliteit van het materiaal, aangevraagd 
door de professionele marktdeelnemer  

                                                             
 
1 RNQP: gereguleerde niet quarantaineorganismen zoals bepaald in Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen 
(EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 
69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad 



 
 

OVERZICHT RETRIBUTIES PLANTAARDIG TEELTMATERIAAL 2023 - pagina 4 van 17 
 

normale inschrijving ter keuring voor officiële 
veldkeuring 

11,00 per perceel 

laattijdige inschrijving ter keuring voor officiële 
veldkeuring 

18,00 per perceel 

veldkeuring   
 perceel ≤ 0,5 ha 17,00 per perceel per bezoek 
 perceel > 0,5 ha 3,00 per 10 are of deel ervan per bezoek 
bijkomende controle veldkeuring op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer 

84,00 per perceel 

tegencontrole veldkeuring op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer 

84,00 per perceel 

verplaatsing op verzoek van de professionele 
marktdeelnemer* 

42,00 per verplaatsing 

onnodige verplaatsing te wijten aan de professionele 
marktdeelnemer 

84,00 per verplaatsing 

partijkeuring 0,004 per kg per partij 
andere activiteiten 84,00 per verplaatsing voor controle voor derden, 

tegenexpertise op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer, overbodige 
verplaatsing die te wijten is aan de 
professionele marktdeelnemer 

* verplaatsing voor de opmaak van transportdocumenten, afleveren vervangpaspoorten bij splitsen van partijen, 
verplaatsing voor het nemen van een aanvullend monster of monster voor beroep 
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 B. SECTOR ZAAIZADEN VAN LANDBOUW- EN GROENTEGEWASSEN 
 

Elke professionele marktdeelnemer die actief is in het voortbrengen, het verhandelen of de verlening van een dienst met 
betrekking tot zaaizaden van groenvoedergewassen, granen, bieten, groenten en oliehoudende planten en 
vezelgewassen, betaalt de volgende retributies: 

B1. Eénmalige retributie 
Administratiekost bij een aanvraag tot registratie over de sectoren heen: 84 euro (eenmalig per operator ongeacht 
het aantal sectoren). 

B2. Jaarlijkse retributies 
retributie In EURO  
basisregistratie 84,00 vanaf jaar registratie+1 
supplement registratie voor de activiteit:   
 handelaar-bereider 504,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
 bereider van mengsels 168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
 verdeler in kleine verpakkingen 168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
 verantwoordelijke voor standaardzaad 168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
 repelaar-stockeerder 168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
supplement erkenning voor de activiteit:   
 loontrieerder 168,00 jaarlijks per supplementaire erkenning 
 veldkeuring onder officieel toezicht 168,00 jaarlijks per supplementaire erkenning 
 staalname onder officieel toezicht 168,00 jaarlijks per supplementaire erkenning 
 zaadontleding onder officieel toezicht 168,00 jaarlijks per supplementaire erkenning 
 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 

administratiekost 
55,00 de administratiekost voor de afgifte en het 

beheer van de erkenning plantenpaspoorten. 
Aangerekend jaarlijks éénmaal per operator 
ongeacht het aantal sectoren waarin hij actief 
is en enkel als de activiteiten waardplanten 
van RNQP’s 2 betreffen 

 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 
controleonderzoek op de 
erkenningsvoorwaarden 

28,00 jaarlijks per operator één controleonderzoek 
op de voorwaarden voor het behoud van de 
erkenning afgifte plantenpaspoorten 
(RNQP’s) ongeacht het aantal sectoren en 
enkel als de activiteiten waardplanten van 
RNQP’s betreffen 

B3. Retributie voor deelname aan opleidingen, examens en bijscholing om activiteiten onder officieel toezicht uit te 
voeren 
activiteit In EURO eenheid 
opleiding erkende bedrijfskeurmeester 210,00 per deelnemer 
opleiding erkende bedrijfsstaalnemer 210,00 per deelnemer 
opleiding erkende bedrijfszaadanalist 210,00 per deelnemer 
Inschrijving voor examen voor erkenning 70,00 per deelnemer 
bijscholing 35,00 per deelnemer 

 

                                                             
 
2 Waardplanten van RNQP’s: soorten of geslachten waarop gereguleerde niet quarantaineorganismen (RNQP’s) niet of onder een 
bepaalde drempelwaarde mogen voorkomen zoals bepaald in bijlage IV van Verordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 
november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie. 
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B4. Retributie per prestatie / bestelling 
activiteit In EURO eenheid 
certificaten en etiketten, opgemaakt en ingevuld door de 
bevoegde entiteit 

1,60 per beginnende schijf van 10 stuks 

vignetten voor kleine verpakkingen, opgemaakt en 
ingevuld door de bevoegde entiteit 

1,40 per beginnende schijf van 10 stuks 

opstellen en afleveren fytosanitair certificaat voor 
uitvoer, voor wederuitvoer of een pre-uitvoercertificaat:  

  

 voor het eerste certificaat 51,03 per certificaat 
 voor elk bijkomend afgeleverd certificaat op 

hetzelfde moment aangevraagd 
34,02 per certificaat 

 bijkomend als de controletijd langer duurt dan 
een half uur per certificaat 

34,00 per bijkomend gepresteerde half uur 

 bijkomende onderzoeken  88,50 per bijkomend onderzoek (inclusief 
verplaatsingen) op het veld, van de partij of 
van de zending, buiten de onderzoeken in 
het kader van de keuring en de etikettering 
van kwaliteit van het materiaal, aangevraagd 
door de professionele marktdeelnemer  

normale inschrijving ter keuring voor officiële veldkeuring 11,00 per perceel 
laattijdige inschrijving ter keuring voor officiële 
veldkeuring 

18,00 per perceel 

normale inschrijving ter keuring voor veldkeuring onder 
officieel toezicht 

20,00 per perceel 

laattijdige inschrijving ter keuring voor veldkeuring onder 
officieel toezicht 

25,00 per perceel 

veldkeuring   
 perceel ≤ 0,5 ha 17,00 per perceel per bezoek 
 perceel > 0,5 ha 3,00 per 10 are of deel ervan per bezoek 
bijkomende controle veldkeuring op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer 

84,00 per perceel 

tegencontrole veldkeuring op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer 

84,00 per perceel 

verplaatsing op verzoek van de professionele 
marktdeelnemer* 

42,00 per verplaatsing 

onnodige verplaatsing te wijten aan de professionele 
marktdeelnemer 

84,00 per verplaatsing 

partijkeuring 8,00 per partij 
partijbemonstering (ISTA/certificering/andere)** 21,00 per partij 
verplaatsing voor de verplichte tegemoetkomingen 
(monstername en partijkeuringen)*** 

84,00 per verplaatsing 

andere activiteiten 84,00 per verplaatsing voor controle voor derden, 
tegenexpertise op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer, overbodige 
verplaatsing die te wijten is aan de 
professionele marktdeelnemer 

* Verplaatsing voor de opmaak van transportdocumenten, verplaatsing voor het officieel overnemen van veldkeuringen 
onder officieel toezicht tijdens de veldkeuringsperiode, verplaatsing voor het opnieuw sluiten van zakken van gecertificeerd 
hennepzaad, verplaatsing voor bijkomende tegemoetkomingen andere dan de verplichte tegemoetkomingen. 
** Onder ‘andere’ wordt onder andere verstaan de bemonsteringen in het kader van een tegenanalyse. 
*** Dit is voorzien in het ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement 
voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. 
 
  



 
 

OVERZICHT RETRIBUTIES PLANTAARDIG TEELTMATERIAAL 2023 - pagina 7 van 17 
 

 C. SECTOR BOSBOUWKUNDIG TEELTMATERIAAL 
 
Elke professionele marktdeelnemer die actief is in het voortbrengen, het verhandelen of de verlening van een dienst met 
betrekking tot bosbouwkundig teeltmateriaal, betaalt de volgende retributies: 

C1. Eénmalige retributie 
Administratiekost bij een aanvraag tot registratie over de sectoren heen: 84 euro (eenmalig per operator ongeacht 
het aantal sectoren). 

C2. Jaarlijkse retributies 
retributie In EURO  
basisregistratie 84,00 vanaf jaar registratie+1 
supplement registratie voor de activiteit:   
 leverancier 168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
supplement erkenning voor de activiteit:   
 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 

administratiekost 
55,00 De administratiekost voor de afgifte en het 

beheer van de erkenning plantenpaspoorten. 
Aangerekend jaarlijks éénmaal per operator 
ongeacht het aantal sectoren waarin hij actief is 
en enkel als de activiteiten waardplanten van 
RNQP’s3 betreffen. 

 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 
controleonderzoek op de 
erkenningsvoorwaarden* 

28,00 jaarlijks per operator één controleonderzoek op 
de voorwaarden voor het behoud van de 
erkenning afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) 
ongeacht het aantal sectoren en enkel als de 
activiteiten waardplanten van RNQP’s betreffen 

* Deze controle wordt uitgevoerd door het FAVV in het kader van het samenwerkingsakkoord van 5/1/20214. De 
retributie voor deze controle wordt dus niet geïnd door het Vlaams Gewest maar rechtstreeks door het FAVV conform het 
KB van 10/11/2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9/12/2004 houdende de financiering van 
het FAVV.  

                                                             
 
3 Waardplanten van RNQP’s: soorten of geslachten waarop gereguleerde niet quarantaineorganismen (RNQP’s) niet of onder een 
bepaalde drempelwaarde mogen voorkomen zoals bepaald in bijlage IV van Verordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 
november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie. 
4 het samenwerkingsakkoord van 5/1/2021 tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling 
van de opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
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C3. Retributie per prestatie / bestelling 
activiteit In EURO eenheid 
etiketten , opgemaakt en ingevuld door de bevoegde 
entiteit 

1,80 per beginnende schijf van 10 stuks 

opstellen en afleveren fytosanitair certificaat voor 
uitvoer, voor wederuitvoer of een pre-
uitvoercertificaat:  

  

 voor het eerste certificaat* 51,03 per certificaat 
 voor elk bijkomend afgeleverd certificaat op 

hetzelfde moment aangevraagd* 
34,02 per certificaat 

 bijkomend als de controletijd langer duurt dan 
een half uur per certificaat* 

34,00 per bijkomend gepresteerde half uur 

 bijkomende onderzoeken * 88,50 per bijkomend onderzoek (inclusief 
verplaatsingen) op het veld, van de partij of van 
de zending, buiten de onderzoeken in het kader 
van de keuring en de etikettering van kwaliteit 
van het materiaal, aangevraagd door de 
professionele marktdeelnemer  

afleveren van basiscertificaat bij oogst 8,00 per basiscertificaat 
controlebijdrage** 17,00 per partij of lot op het veld 
controle op de fytosanitaire toestand voor de RNQP’s* 28,00 per gepresteerd half uur 
tegencontrole op de fytosanitaire toestand voor de 
RNQP’s 

28,00 per gepresteerd half uur 

andere activiteiten 84,00 per verplaatsing voor controle voor derden, 
tegenexpertise op verzoek van de professionele 
marktdeelnemer, overbodige verplaatsing die te 
wijten is aan de professionele marktdeelnemer 

* Deze controle wordt uitgevoerd door het FAVV in het kader van het samenwerkingsakkoord van 5/1/20215. De 
retributie voor deze controle wordt dus niet geïnd door het Vlaams Gewest maar rechtstreeks door het FAVV conform het 
KB van 10/11/2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9/12/2004 houdende de financiering van 
het FAVV. 
** in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van 
bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal  

                                                             
 
5 het samenwerkingsakkoord van 5/1/2021 tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling 
van de opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
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 D. SECTOR TEELTMATERIAAL EN PLANTGOED VAN FRUITGEWASSEN 
 
Elke professionele marktdeelnemer die actief is in het voortbrengen, het verhandelen of de verlening van een dienst met 
betrekking tot teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, betaalt de 
volgende retributies: 

D1. Eénmalige retributie 
Administratiekost bij een aanvraag tot registratie over de sectoren heen: 84 euro (eenmalig per operator ongeacht 
het aantal sectoren). 

D2. Jaarlijkse retributies 
retributie In EURO  
basisregistratie 84,00 vanaf jaar registratie+1 
supplement registratie voor de activiteit:   
 leverancier van prebasis-, basis- of 

gecertificeerd teeltmateriaa 
168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 

supplement erkenning voor de activiteit:   
 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 

administratiekost 
55,00 De administratiekost voor de afgifte en het 

beheer van de erkenning plantenpaspoorten. 
Aangerekend jaarlijks éénmaal per operator 
ongeacht het aantal sectoren waarin hij actief 
is en enkel als de activiteiten waardplanten 
van RNQP’s6 betreffen. 

 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 
controleonderzoek op de 
erkenningsvoorwaarden* 

28,00 jaarlijks per operator één controleonderzoek 
op de voorwaarden voor het behoud van de 
erkenning afgifte plantenpaspoorten 
(RNQP’s) ongeacht het aantal sectoren en 
enkel als de activiteiten waardplanten van 
RNQP’s betreffen 

* Bij operatoren waarbij geen officiële certificering wordt uitgevoerd, voert het FAVV deze controle uit in het kader van 
het samenwerkingsakkoord van 5/1/20217. Bij deze operatoren van CAC-materiaal wordt de retributie voor deze controle 
dus niet geïnd door het Vlaams Gewest maar rechtstreeks door het FAVV conform het KB van 10/11/2005 betreffende 
retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9/12/2004 houdende de financiering van het FAVV. 

  

                                                             
 
6 Waardplanten van RNQP’s: soorten of geslachten waarop gereguleerde niet quarantaineorganismen (RNQP’s) niet of onder een 
bepaalde drempelwaarde mogen voorkomen zoals bepaald in bijlage IV van Verordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 
november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie. 
7 het samenwerkingsakkoord van 5/1/2021 tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling 
van de opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
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D3. Retributie per prestatie / bestelling 
activiteit In EURO eenheid 
etiketten, opgemaakt en ingevuld door de bevoegde 
entiteit 

1,80 per beginnende schijf van 10 stuks 

opstellen en afleveren fytosanitair certificaat voor 
uitvoer, voor wederuitvoer of een pre-uitvoercertificaat:  

  

 voor het eerste certificaat* 51,03 per certificaat 
 voor elk bijkomend afgeleverd certificaat op 

hetzelfde moment aangevraagd* 
34,02 per certificaat 

 bijkomend als de controletijd langer duurt dan 
een half uur per certificaat* 

34,00 per bijkomend gepresteerde half uur 

 bijkomende onderzoeken* 88,50 per bijkomend onderzoek (inclusief 
verplaatsingen) op het veld, van de partij of 
van de zending, buiten de onderzoeken in 
het kader van de keuring en de etikettering 
van kwaliteit van het materiaal, aangevraagd 
door de professionele marktdeelnemer  

keurings- en controleactiviteiten bij grootfruit   
 schattingen onderstammen 0,60 per begonnen are 
 controle op de fytosanitaire toestand 

onderstammen voor de RNQP’s 
0,50 per begonnen are 

 tegencontrole op de fytosanitaire toestand 
onderstammen voor de RNQP’s 

0,50 per begonnen are 

 schattingen moederbomen 0,50 per begonnen are 
 controle op de fytosanitaire toestand van 

moederbomen voor de RNQP’s 
0,30 per begonnen are 

 tegencontrole op de fytosanitaire toestand van 
moederbomen voor de RNQP’s 

0,30 per begonnen are 

 controle op de fytosanitaire toestand van 
fruitbomen voor de RNQP’s* 

2,00 per 1000 bomen of een deel ervan 

 tegencontrole op de fytosanitaire toestand van 
fruitbomen voor de RNQP’s 

2,00 per 1000 bomen of een deel ervan 

 administratieve controle van gecertificeerde 
fruitbomen 

6,00 per lot 

keurings- en controleactiviteiten bij kleinfruit   
 controle op de fytosanitaire toestand voor de 

RNQP’s* 
4,00 per partij of lot op het veld 

 tegencontrole op de fytosanitaire toestand voor 
de RNQP’s 

4,00 per partij of lot op het veld 

 controle op andere voorwaarden** 13,00 per partij of lot op het veld 
andere activiteiten 84,00 per verplaatsing voor controle voor derden, 

tegenexpertise op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer, overbodige 
verplaatsing die te wijten is aan de 
professionele marktdeelnemer 

* Bij operatoren waarbij geen officiële certificering wordt uitgevoerd, voert het FAVV deze controle uit in het kader van het 
samenwerkingsakkoord van 5/1/20218. Bij deze operatoren van CAC-materiaal wordt de retributie voor deze controle dus 
niet geïnd door het Vlaams Gewest maar rechtstreeks door het FAVV conform het KB van 10/11/2005 betreffende 
retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9/12/2004 houdende de financiering van het FAVV. 
** de voorwaarden, vermeld in het 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.  

                                                             
 
8 het samenwerkingsakkoord van 5/1/2021 tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling 
van de opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
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 E. SECTOR VEGETATIEF TEELTMATERIAAL VOOR WIJNSTOKKEN 
 
Elke professionele marktdeelnemer die actief is in het voortbrengen, het verhandelen of de verlening van een dienst met 
betrekking tot vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, betaalt de volgende retributies: 
 

E1. Eénmalige retributie 
Administratiekost bij een aanvraag tot registratie over de sectoren heen: 84 euro (eenmalig per operator ongeacht 
het aantal sectoren). 
 

E2. Jaarlijkse retributies 
retributie In EURO  
basisregistratie 84,00 vanaf jaar registratie+1 
supplement registratie voor de activiteit:   
 leverancier 168,00 jaarlijks per supplementaire registratie 
supplement erkenning voor de activiteit:   
 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 

administratiekost 
55,00 De administratiekost voor de afgifte en het 

beheer van de erkenning plantenpaspoorten. 
Aangerekend jaarlijks éénmaal per operator 
ongeacht het aantal sectoren waarin hij actief 
is en enkel als de activiteiten waardplanten 
van RNQP’s9 betreffen. 

 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 
controleonderzoek op de 
erkenningsvoorwaarden 

28,00 jaarlijks per operator één controleonderzoek 
op de voorwaarden voor het behoud van de 
erkenning afgifte plantenpaspoorten 
(RNQP’s) ongeacht het aantal sectoren en 
enkel als de activiteiten waardplanten van 
RNQP’s betreffen 

 

E3. Retributie per prestatie / bestelling 
activiteit In EURO eenheid 
etiketten , opgemaakt en ingevuld door de bevoegde 
entiteit 

1,80 per beginnende schijf van 10 stuks 

opstellen en afleveren fytosanitair certificaat voor 
uitvoer, voor wederuitvoer of een pre-uitvoercertificaat:  

  

 voor het eerste certificaat 51,03 per certificaat 
 voor elk bijkomend afgeleverd certificaat op 

hetzelfde moment aangevraagd 
34,02 per certificaat 

 bijkomend als de controletijd langer duurt dan 
een half uur per certificaat 

34,00 per bijkomend gepresteerde half uur 

 bijkomende onderzoeken  88,50 per bijkomend onderzoek (inclusief 
verplaatsingen) op het veld, van de partij of 
van de zending, buiten de onderzoeken in 
het kader van de keuring en de etikettering 
van kwaliteit van het materiaal, aangevraagd 
door de professionele marktdeelnemer  

controle op de fytosanitaire toestand voor de RNQP’s 17,00 per partij of lot op het veld 
                                                             
 
9 Waardplanten van RNQP’s: soorten of geslachten waarop gereguleerde niet quarantaineorganismen (RNQP’s) niet of onder een 
bepaalde drempelwaarde mogen voorkomen zoals bepaald in bijlage IV van Verordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 
november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie. 
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tegencontrole op de fytosanitaire toestand voor de 
RNQP’s 

8,00 per partij of lot op het veld 

andere activiteiten 84,00 per verplaatsing voor controle voor derden, 
tegenexpertise op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer, overbodige 
verplaatsing die te wijten is aan de 
professionele marktdeelnemer 
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 F. SECTOR TEELTMATERIAAl VOOR SIERGEWASSEN EN ANDERE VOOR OPPLANT BESTEMDE 
PLANTEN VOOR SIERDOELEINDEN 

 
Elke professionele marktdeelnemer die actief is in het voortbrengen, het verhandelen of de verlening van een dienst met 
betrekking tot teeltmateriaal voor siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden, betaalt 
de volgende retributies: 

F1. Eénmalige retributie 
Administratiekost bij een aanvraag tot registratie over de sectoren heen: 84 euro (eenmalig per operator ongeacht 
het aantal sectoren). 

F2. Jaarlijkse retributies 
retributie In EURO  
supplement erkenning voor de activiteit:   
 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 

administratiekost 
55,00 De administratiekost voor de afgifte en het 

beheer van de erkenning plantenpaspoorten. 
Aangerekend jaarlijks éénmaal per operator 
ongeacht het aantal sectoren waarin hij actief 
is en enkel als de activiteiten waardplanten 
van RNQP’s10 betreffen. 

 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 
controleonderzoek op de 
erkenningsvoorwaarden* 

28,00 jaarlijks per operator één controleonderzoek 
op de voorwaarden voor het behoud van de 
erkenning afgifte plantenpaspoorten 
(RNQP’s) ongeacht het aantal sectoren en 
enkel als de activiteiten waardplanten van 
RNQP’s betreffen 

* Deze controle wordt uitgevoerd door het FAVV in het kader van het samenwerkingsakkoord van 5/1/202111. De 
retributie voor deze controle wordt dus niet geïnd door het Vlaams Gewest maar rechtstreeks door het FAVV conform het 
KB van 10/11/2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9/12/2004 houdende de financiering van 
het FAVV. 

F3. Retributie per prestatie 
activiteit In EURO eenheid 
opstellen en afleveren fytosanitair certificaat voor 
uitvoer, voor wederuitvoer of een pre-uitvoercertificaat:  

  

 voor het eerste certificaat* 51,03 per certificaat 
 voor elk bijkomend afgeleverd certificaat op 

hetzelfde moment aangevraagd* 
34,02 per certificaat 

 bijkomend als de controletijd langer duurt dan 
een half uur per certificaat* 

34,00 per bijkomend gepresteerde half uur 

 bijkomende onderzoeken * 88,50 per bijkomend onderzoek (inclusief 
verplaatsingen) op het veld, van de partij of 
van de zending, buiten de onderzoeken in 
het kader van de keuring en de etikettering 
van kwaliteit van het materiaal, aangevraagd 
door de professionele marktdeelnemer  

keurings- en controleactiviteiten op bloembollen: 4,00 per partij of lot op het veld 

                                                             
 
10 Waardplanten van RNQP’s: soorten of geslachten waarop gereguleerde niet quarantaineorganismen (RNQP’s) niet of onder een 
bepaalde drempelwaarde mogen voorkomen zoals bepaald in bijlage IV van Verordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 
november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie. 
11 het samenwerkingsakkoord van 5/1/2021 tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling 
van de opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 



 
 

OVERZICHT RETRIBUTIES PLANTAARDIG TEELTMATERIAAL 2023 - pagina 14 van 17 
 

 controle op de fytosanitaire toestand voor de 
RNQP’s* 

4,00 per partij of lot op het veld 

 tegencontrole op de fytosanitaire toestand voor 
de RNQP’s 

4,00 per partij of lot op het veld 

 controle op andere voorwaarden** 13,00 per partij of lot op het veld 
keurings- en controleactiviteiten op teeltmateriaalen 
plantgoed van siergewassen andere dan bloembollen: 

  

 Controle op de fytosanitaire toestand voor de 
RNQP’s* 

28,00 per gepresteerd half uur 

 tegencontrole op de fytosanitaire toestand voor 
de RNQP’s 

28,00 per gepresteerd half uur 

andere activiteiten 84,00 per verplaatsing voor controle voor derden, 
tegenexpertise op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer, overbodige 
verplaatsing die te wijten is aan de 
professionele marktdeelnemer 

* Deze controle wordt uitgevoerd door het FAVV in het kader van het samenwerkingsakkoord van 5/1/202112. De 
retributie voor deze controle wordt dus niet geïnd door het Vlaams Gewest maar rechtstreeks door het FAVV conform het 
KB van 10/11/2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9/12/2004 houdende de financiering van 
het FAVV. 
** de voorwaarden, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 betreffende het in de handel 
brengen van teeltmateriaal van siergewassen 

 
  

                                                             
 
12 het samenwerkingsakkoord van 5/1/2021 tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling 
van de opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
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 G. SECTOR TEELTMATERIAAL EN PLANTGOED VAN GROENTEGEWASSEN 
 
Elke professionele marktdeelnemer die actief is in het voortbrengen, het verhandelen of de verlening van een dienst met 
betrekking tot teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, betaalt de volgende retributies: 

G1. Eénmalige retributie 
Administratiekost bij een aanvraag tot registratie over de sectoren heen: 84 euro (eenmalig per operator ongeacht 
het aantal sectoren). 

G2. Jaarlijkse retributies 
RETRIBUTIE In EURO  
basisregistratie 84,00 vanaf jaar registratie+1 
supplement erkenning voor de activiteit:   
 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 

administratiekost 
55,00 De administratiekost voor de afgifte en het 

beheer van de erkenning plantenpaspoorten. 
Aangerekend jaarlijks éénmaal per operator 
ongeacht het aantal sectoren waarin hij actief 
is en enkel als de activiteiten waardplanten 
van RNQP’s13 betreffen. 

 Afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 
controleonderzoek op de 
erkenningsvoorwaarden 

28,00 jaarlijks per operator één controleonderzoek 
op de voorwaarden voor het behoud van de 
erkenning afgifte plantenpaspoorten 
(RNQP’s) ongeacht het aantal sectoren en 
enkel als de activiteiten waardplanten van 
RNQP’s betreffen 

G3. Retributie per prestatie 
activiteit In EURO eenheid 
opstellen en afleveren fytosanitair certificaat voor 
uitvoer, voor wederuitvoer of een pre-uitvoercertificaat:  

  

 voor het eerste certificaat 51,03 per certificaat 
 voor elk bijkomend afgeleverd certificaat op 

hetzelfde moment aangevraagd 
34,02 per certificaat 

 bijkomend als de controletijd langer duurt dan 
een half uur per certificaat 

34,00 per bijkomend gepresteerde half uur 

 Bijkomende onderzoeken  88,50 per bijkomend onderzoek (inclusief 
verplaatsingen) op het veld, van de partij of 
van de zending, buiten de onderzoeken in 
het kader van de keuring en de etikettering 
van kwaliteit van het materiaal, aangevraagd 
door de professionele marktdeelnemer  

controle op de fytosanitaire toestand voor de RNQP’s 28,00 per gepresteerd half uur 
tegencontrole op de fytosanitaire toestand voor de 
RNQP’s  

28,00 per gepresteerd half uur 

andere activiteiten 84,00 per verplaatsing voor controle voor derden, 
tegenexpertise op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer, overbodige 
verplaatsing die te wijten is aan de 
professionele marktdeelnemer 

                                                             
 
13 Waardplanten van RNQP’s: soorten of geslachten waarop gereguleerde niet quarantaineorganismen (RNQP’s) niet of onder een 
bepaalde drempelwaarde mogen voorkomen zoals bepaald in bijlage IV van Verordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 
november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie. 
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 H. SECTOR TEELTMATERIAAL VAN HOP 
 
Elke professionele marktdeelnemer die actief is in het voortbrengen, het verhandelen of de verlening van een dienst met 
betrekking tot teeltmateriaal van hop, betaalt de volgende retributies: 

H1. Eénmalige retributie 
Administratiekost bij een aanvraag tot registratie over de sectoren heen: 84 euro (eenmalig per operator ongeacht 
het aantal sectoren). 
 

H2. Jaarlijkse retributies 
retributie In EURO  
basisregistratie 84,00 vanaf jaar registratie+1 
supplement erkenning voor de activiteit:   
 afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 

administratiekost 
55,00 De administratiekost voor de afgifte en het 

beheer van de erkenning plantenpaspoorten. 
Aangerekend jaarlijks éénmaal per operator 
ongeacht het aantal sectoren waarin hij actief 
is en enkel als de activiteiten waardplanten 
van RNQP’s14 betreffen. 

 Afgifte plantenpaspoorten (RNQP’s) – 
controleonderzoek op de 
erkenningsvoorwaarden 

28,00 jaarlijks per operator één controleonderzoek 
op de voorwaarden voor het behoud van de 
erkenning afgifte plantenpaspoorten 
(RNQP’s) ongeacht het aantal sectoren en 
enkel als de activiteiten waardplanten van 
RNQP’s betreffen 

 

H3. Retributie per prestatie 
activiteit In EURO eenheid 
opstellen en afleveren fytosanitair certificaat voor 
uitvoer, voor wederuitvoer of een pre-uitvoercertificaat:  

  

 voor het eerste certificaat 51,03 per certificaat 
 voor elk bijkomend afgeleverd certificaat op 

hetzelfde moment aangevraagd 
34,02 per certificaat 

 bijkomend als de controletijd langer duurt dan 
een half uur per certificaat 

34,00 per bijkomend gepresteerde half uur 

 Bijkomende onderzoeken  88,50 per bijkomend onderzoek (inclusief 
verplaatsingen) op het veld, van de partij of 
van de zending, buiten de onderzoeken in 
het kader van de keuring en de etikettering 
van kwaliteit van het materiaal, aangevraagd 
door de professionele marktdeelnemer  

controle fytosanitaire toestand van moederplanten 2,00 per 1000 planten of een deel ervan 
tegencontrole fytosanitaire toestand van moederplanten  2,00 per 1000 planten of een deel ervan 
controle fytosanitaire toestand van voor opplant 
bestemde planten 

0,50 per 250 planten of een deel ervan 

                                                             
 
14 Waardplanten van RNQP’s: soorten of geslachten waarop gereguleerde niet quarantaineorganismen (RNQP’s) niet of onder een 
bepaalde drempelwaarde mogen voorkomen zoals bepaald in bijlage IV van Verordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 
november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie. 
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tegencontrole fytosanitaire toestand van voor opplant 
bestemde planten 

0,50 per 250 planten of een deel ervan 

partijbemonstering in het kader van fytosanitaire 
controle 

21,00 per partij 

andere activiteiten 84,00 per verplaatsing voor controle voor derden, 
tegenexpertise op verzoek van de 
professionele marktdeelnemer, overbodige 
verplaatsing die te wijten is aan de 
professionele marktdeelnemer 

 
U kan onze privacyverklaring terugvinden op  www.vlaanderen.be/landbouw/privacy 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy
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