
 

 

RECHTEN TE BETALEN VOOR HET KWEKERSRECHT 

Om het bedrag van de rechten te  bepalen worden de plantensoorten in drie klassen ingedeeld. 

Klas A: tarwe, gerst, haver, aardappel, suikerbiet; 

Klas B: rogge, spelt, maïs, grassen, voedergewassen, oliehoudende planten en vezelgewassen, roos, 
anjer, chrysant, tulp, fresia, azalea, rododendron, begonia, sla, tomaat, witloof, erwt, boon, wortel, 
schorseneer, bloemkool, ajuin, prei, selder; 

Klas C: landbouwgewassen, uitgezonderd die onder klassen A en B, tuinbouwgewassen en sierplanten 
uitgezonderd die onder klas B, fruitbomen en  fruitheesters, aardbei, sier- en bosbomen, sierheesters. 

TE INNEN RECHTEN (EUR) 
KLASSEN  

A B C 

I De neerlegging en de behandeling van de aanvraag:    

a) Voor de neerlegging en inschrijving van de aanvraag 150 150 150 

b) Voor het beroep op het recht van voorrang 50 50 50 

c) Indien geen rasbenaming wordt voorgesteld bij de neerlegging 
van de aanvraag, maar wel afzonderlijk 50 50 50 

d) Bij het voorstellen van een nieuwe benaming 50 50 50 

e) Voor het rasonderzoek (*)    

Voor de eerste onderzoeksperiode 445 345 250 

Voor de tweede en elke volgende onderzoeksperiode 295 225 150 

Voor de controle op de instandhouding van het ras 295 225 150 

II Het behoud van de geldigheid van het kwekersrecht:    

a) Jaarlijkse rechten:    

Eerste jaar  75 75 75 

Tweede jaar  150 125 100 

Derde jaar  225 175 125 

Vierde jaar  295 225 150 

Vijfde tot dertigste jaar 370 275 175 

b) Bijkomend recht in geval van betaling van achterstallig 
jaarlijks recht (in % van het betrokken jaarlijks recht) 20 % 20 % 20 % 

III Bij aflevering en inschrijving in rassenregister van:    

a) Licenties, per neerlegging  62 62 62 

b) Dwanglicenties  62 62 62 

IV Bij inschrijving van een overdracht van kwekersrecht in 
rassenregister  62 62 62 

V Bij aflevering van:    

a) Afschrift van inschrijving in het rassenregister 37 37 37 

b) Afschrift van de aanvraag om een kwekerscertificaat 37 37 37 

c) Getuigschrift dat er geen inschrijving bestaat 37 37 37 

VI Bij alle andere inschrijvingen of schrapping in het register der 
aanvragen of in het rassenregister, per vermelding 62 62 62 

VII Herstel in de rechten wanneer een termijn voor een handeling in 
een procedure voor de Dienst niet in acht genomen werd 350 350 350 
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