Tarieven pootaardappelen seizoen 2019-2020
Omschrijving

Tarief

Toelichting

1. Veldkeuring
a. Veldkeuring (klasse S t.m. B)
Per bedrijf

€

73,00 per bedrijf

Per perceel

€

34,60 per perceel

Basis- en gecertificeerd pootgoed

€

37,40 per ha.

Per perceel

€

68,10 per ha.

Voor hectaretarief geldt een minimum van

€

35,00 per perceel

b. Veldkeuring klasse PB1 t.m. PB4

Voor telers die meer dan 20 percelen PB1 t.m. PB4 (kleiner dan 0,5 ha.) hebben, wordt voor de eerste 20 kleinste percelen het
minimumtarief berekend en wordt voor de volgende percelen het hectaretarief toegepast.
d. Registratie percelen ( PB1 en traditionele PB2 en PB3) zonder veldkeuring.
Per bedrijf
€
107,00 per bedrijf
Per perceel
e. Extra keuring
f.

€
€

3,00 per perceel
70,00 per extra keuring

Herkeuring (op kosten van ongelijk)
Erwinia-toets aan plant

€

256,00 monster

Overige herkeuringen

€

140,00 per herkeuring

g. Overige tarieven
Bedrijfsinspectie kwekersmateriaal

€

58,50 per uur

Meer beteelde oppervlakte dan aangegeven

€

70,00 per perceel (toeslag op het tarief, met een max. van € 500)

Te late aangifte

€

70,00 per perceel (toeslag op het tarief, met een max. van € 500)

Toeslag hulp niet digitale aangifte

€

50,00 per bedrijf voor max. één uur ondersteuning.

Standaard, monster van 200 knollen

€

83,55 uitslag vóór 1 december

Volgende monsters van 200 knollen van een partij

€

Toeslag versneld, per bemonsterd perceel

€

32,00 uitslag binnen 4 weken na rooimelding/aanvraag

Toeslag spoed, per bemonsterd perceel

€

100,00 uitslag binnen 2 weken na rooimelding/aanvraag

2. Monsteronderzoek
a. Virusonderzoek (PCR):
(na 1 nov. uitslag 4 weken na monstername)
118,90 per monster

Heronderzoek of nadien onderzoek virus ( op basis van 4 x 50 samenvoegingen):
- eerste monster van 200 knollen van een partij

€

153,75 uitslag 2-3 weken na aanvraag

- volgende monsters van 200 knollen van een partij

€

118,90 per monster

Heronderzoek na aanvullend virusonderzoek ( op basis van 8 x 25 samenvoegingen):
- eerste monster van 200 knollen van een partij

€

307,50 uitslag 2-3 weken na aanvraag

- volgende monsters van 200 knollen van een partij

€

237,80 per monster
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b. Bruinrot:
Bruinrot extensief; 1 monster per partij

€

86,25 per monster van 200 knollen

Bruinrot intensief; 1 monster per 25 ton

€

80,55 per monster van 200 knollen

Bruinrot intensief; 1 monster per 75 ton

€

80,55 per monster van 200 knollen

Bruinrot kwekersmateriaal (tot 1 nov.)

€

49,75 per monster

Bruinrot kwekersmateriaal (na 1 nov.)

€

99,50 per monster

Toeslag spoedaanvraag bruinrot (zonder virusonderzoek)

€

100,00 per aanvraag

Bemonstering en onderzoek Potatopol monsters

€

123,20 per monster

c. Meloidogyne chitwoodi onderzoek
Standaard monster van 200 knollen

€

95,00 per monster

d. Rhizomanie
Bemonstering
Laboratoriumonderzoek
Verklaring, zonder bemonstering/onderzoek
Rhizomanieverklaring achteraf

€
€
€
€

43,00
44,65
55,00
94,00

e. PMTV-onderzoek
PMTV-onderzoek in combinatie met virusonderzoek
Achteraf bemonsteren en PMTV-onderzoek

€
€

102,50 per monster
256,25 per monster

Kiemproef

€

47,60 per monster

Aanvullend Erwinia in combinatie met virusonderzoek

€

35,00 per monster

Diagnostisch onderzoek

€

56,60 per monster

Diagnostisch onderzoek met PCR

€

131,50 per monster

Aanvraag vervroegde vrijgave

€

160,00 per aanvraag

Aanvraag corrigeren samenvoeging percelen

€

160,00 per aanvraag

Aanvraag aflevering basispootgoed als A

€

50,00 per perceel

f.

per monster
per monster
per verklaring
per verklaring

Overige onderzoeken

g. Aanvullende tarieven

3. Certificering
a. Certificering partijen
Certificering

€

3,10 per ton

Hercertificering

€

2,75 per ton

Volgcertificering transportdocument

€

1,40 per ton

Certificeringsbon of verzamelcertificaat

€

16,40 per stuk

Korting digitaal aanvragen

€

2,05 per stuk

Certificeringsbon of verzamelcert. zonder partijbeoord.

€

7,25 per stuk

Certificaten

€

3,80 per 100 stuks

Snijden van certificaten

€

1,44 per 100 stuks

Overgehouden certificaten

€

2,51 per 100 stuks (indien meer dan 10 % van

Herkeuring op partijkeuring

€

144,00 per partij

Korting telebedrukken

€

321,85 per 100.000 certificaten

aanvraag en meer dan € 2,50)

b. Certificering miniknollen/plantjes
Audit
Certificaten

op offertebasis
€

10,75 per 100 stuks (exclusief verzendkosten)

€

35,00 minimum per opdracht

4. Informatieverstrekking
a. (Standaard)informatie over percelen aan gemachtigde

€

1,60 per perceel per jaar
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b. (Standaard)informatie over partijen aan gemachtigde

€

c. Uitslaglijst veldkeuring aardappelen

€

24,60 per stuk

d. Keuringsreglement

€

16,60 per stuk

e. Informatiegids

€

6,70 per stuk

f.

€

6,70 per stuk

Statuten en reglementen

5,85 per partij per jaar

g. Afgifte standaardverklaring

€

55,00 per verklaring

h. Afgifte niet-standaardverklaring

€

160,00 per verklaring

€

249,00 per onderzoek

5. Overige tarieven
a. Expertiseonderzoek
Binnenland
Buitenland

op offertebasis

b. Hygiëneprotocol
Pootgoedtelers

€

100,00 per bedrijf

Centrale verwerkers aardappelen

€

400,00 per bedrijf

c. Gekleurde kistenlabels

€
€

8,85 per 100 stuks
35,00 minimum per opdracht

