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Registratie Naktuinbouw
Producenten en handelaren van teeltmateriaal van tuinbouwgewassen zijn door Europese en nationale regelgeving
verplicht zich te registreren bij een bevoegde autoriteit. In Nederland is Naktuinbouw de bevoegde autoriteit die toezicht
houdt op bedrijven met teeltmateriaal en plantgoed van groente-, bloemisterij- en boomkwekerijgewassen. Bij
Naktuinbouw zijn ongeveer 3.800 bedrijven geregistreerd. Dit zijn veredelaars, vermeerderaars, producenten,
bewerkingsbedrijven en handelsbedrijven. Naast het uitvoeren van wettelijk toezicht zet Naktuinbouw zich in om de
kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw te bevorderen. De focus ligt daarbij op teeltmateriaal en
plantgoed. Deze kwaliteit bevorderende activiteiten stoelen onder meer op certificeringsreglementen en de autorisatie
van geregistreerden voor het gebruik van een collectief kwaliteitsmerk (zoals Naktuinbouw Elite en Naktuinbouw Select
Plant). Naktuinbouw is een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) en staat onder toezicht van de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de NVWA.
Sinds 1993 is Naktuinbouw belast met de uitvoering van de zogeheten plantenpaspoortregeling. De uitvoering van en
het toezicht op deze regeling is volledig geïntegreerd in de keuringen van Naktuinbouw. Daartoe is Naktuinbouw
gemachtigd door de overheid. Aldus is een voor de bedrijven efficiënt werkend stelsel van toezicht en controle ontstaan.
Produceert een bedrijf planten die niet bestemd zijn om voor de teelt van gewassen of ter vermeerdering te dienen, maar
die wel volgens wettelijke voorschriften plantenpaspoortplichtig zijn, dan zal dit bedrijf geregistreerd moeten zijn bij
Naktuinbouw. Het bedrijf wordt dan door Naktuinbouw ingedeeld in de categorie producent van ‘eindproduct’.
Registratie gedurende het jaar
Registratie of opzegging van bedrijven kunnen op ieder tijdstip in het jaar gerealiseerd worden. Voor facturatie van
keuringsbijdragen geldt de datum dat de registratie is gestart, of de opzegging is verwerkt. De te betalen
keuringsbijdragen worden naar rato betaald.
Bedrijven die handelen in plantenpaspoortplichtige eindproducten worden, op basis van de Europese
Plantgezondheidsverordening die 14 december 2019 van kracht werd, geregistreerd bij Naktuinbouw.
Bedrijven kunnen op ieder tijdstip in het jaar geregistreerd worden; er wordt een vast basisbedrag in rekening gebracht.
Uitgangspunten Tarieven 2021
De tarieven zijn vastgesteld door het Stichtingsbestuur van Naktuinbouw op 6 november 2020.
De tarieven worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
In deze tarievenlijst zijn de keuringstarieven opgenomen, voor zowel de wettelijke keuringen als ook voor de kwaliteit
bevorderende certificeringen, waaraan door de bedrijven op vrijwillige basis kan worden deelgenomen. De tarievenlijst
kent dan ook de indeling “publieke taken” voor de wettelijke keuringen en “private activiteiten” voor de
certificeringskeuringen en kwaliteitsplus-systemen. De overheid (LNV) ziet erop toe dat deze laatste activiteiten
uitsluitend worden uitgeoefend binnen kaders van openbaar belang, wat onder meer betekent dat Naktuinbouw geen
winststreven mag hebben voor deze activiteiten en de inkomsten uit private activiteiten gescheiden moet verantwoorden
van die uit wettelijke taakvervulling. Dit alles is geregeld in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen die op
Naktuinbouw van toepassing is.
Wenst u nader geïnformeerd te worden over de tarieven van Naktuinbouw (waaronder laboratoriumbepalingen,
toetsingen, opplantingen, sortimentbeschrijving, identiteitsonderzoek) dan kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling van Naktuinbouw, als op bladzijde 20 van deze tarievenlijst vermeld.
Uiteraard kunt u ook veel informatie vinden op de website van Naktuinbouw: www.naktuinbouw.nl/tarieven waar ook
deze tarievenlijst is geplaatst.
De in deze tarievenlijst genoemde uurtarieven zijn per persoon, per uur. De minimaal in rekening te brengen tijd (voor
kwaliteitskeuringen en plantenpaspoortinspecties) waarover vergoeding wordt berekend, bedraagt een half uur per
bezoek.
Ter informatie staan in deze tarievenlijst ook de tarieven die Naktuinbouw hanteert voor fytosanitaire import en
exportinspecties. Deze tarieven zijn geen tarieven van Naktuinbouw maar van LNV en worden gepubliceerd in de
“Regeling Tarieven Plantenziektenwet en Keuringsdiensten” die u kunt vinden op overheid.nl.
In het geval van fytosanitaire import en exportinspecties wordt de feitelijk bestede hoeveelheid inspectieminuten in
rekening gebracht. Voor inspectietarieven import/export, zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2021, zie pagina 1
van deze tarievenlijst: Fytosanitaire import & exportinspecties
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Vaststelling Areaalomvang
Perceelsaangifte
In de sectoren Boomkwekerij- en Groentegewassen (vollegrondsteelten) moet het geregistreerde productiebedrijf
jaarlijks bij aanvang van het teeltseizoen aan Naktuinbouw een teeltopgave doen.
Alle percelen die voor productie van plantmateriaal worden gebruikt, moeten digitaal worden opgegeven, in ARE, via
mijnNaktuinbouw.
Voor Boomkwekerijgewassen / Vaste Planten geldt dat deze opgave vóór 1 april 2021 moet worden opgegeven via
mijnNaktuinbouw.
* Voor bedrijven, die verhoudingsgewijs een beperkt oppervlakte hebben van gewassen uit een andere sector dan de
sector waarin ze het meest actief zijn geldt, dat de keuze voor registratie in welke sector, ter beoordeling is aan het
management van Naktuinbouw.
Verwerking van perceelsaangifte op papier
Voor de verwerking van teeltaangiftes die bij aanvang van het teeltseizoen schriftelijk worden ingediend, in plaats van
digitaal via mijnNaktuinbouw, gelden per bedrijf de volgende tarieven:
•
Bijdrage per aangifte, per keer: € 54
•
Hier bovenop wordt de verwerking hiervan op uurbasis in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 54 per
uur. De minimale tijd waarover het uurtarief wordt berekend, bedraagt een kwartier per aangifte.
Opgave geteelde gewassen
Geregistreerde bedrijven moeten bij team Administratie Keuringen binnen twee weken na planten, zaaien of opkomst
zaad aangeven welke gewassen er op de percelen aanwezig zijn. Teeltaangifte vindt minimaal plaats op gewasniveau,
tenzij anders door Naktuinbouw aangegeven.
Digitale opgave moet worden ingezonden binnen twee weken na het zaaien/planten/poten van de gewassen.
Alle administratieve kosten die voortvloeien uit het niet tijdig inzenden van de informatie worden in rekening gebracht met
een minimum van € 54. De minimale tijd waarover dit administratieve uurtarief wordt berekend, bedraagt een kwartier.
Beschikbaar stellen van de perceel informatie en gewasgegevens
Bij het niet (tijdig) beschikbaar stellen van deze informatie over de percelen en gewassen, minimaal op geslachtsniveau,
nodig voor de uit te voeren veldkeuring, zal Naktuinbouw deze informatie ambtshalve vaststellen, middels een
bedrijfsbezoek door de keurmeester tegen het geldende keurings-uurtarief.
Perceelsoppervlakte (altijd in are aangegeven)
Bruto oppervlakte:
Oppervlakte van perceelrand tot perceelrand, plus kopakkers
Niet meegerekend: oppervlakte erf, bebouwing, vaste kuilhoek, overwinteringstunnels en –kassen, bassins,
verharde paden breder dan 2 meter
Netto oppervlakte:
Werkelijk beteelde oppervlakte gewas (inclusief loop en rijpaden smaller dan 2 meter).
Nameting
In geval van twijfel / discussie over door het bedrijf opgegeven omvang van het beteelde areaal, voert Naktuinbouw een
nameting (onder andere via GPS) uit. Waar nodig wordt vervolgens een correctie aangebracht aan de opgegeven
oppervlakte beteelde areaal.
Onderzoeksverklaring AM
Voor zover percelen in volle grond worden beteeld en op die percelen niet eerder (recentelijk) een keuring door
Naktuinbouw is uitgevoerd, moet bij de aangifte een kopie van een geldige AM-onderzoek-verklaring en schets worden
meegezonden. Er is geen onderzoek-verklaring vereist indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat op een perceel,
gedurende 12 jaar geen aardappelen zijn geteeld, of dat het perceel in een aardappel-teeltverbod gebied ligt.
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Partijaangifte materiaal met rechtstreekse afzet aan eindgebruiker
Bedrijven kunnen apart partijaangifte doen bij Naktuinbouw van materiaal met als doel rechtstreekse levering of directe
verkoop aan eindgebruikers. Dit zijn particulieren, gemeentes en evenementenbedrijven. Na akkoord van Naktuinbouw
blijft het perceel, of aaneengesloten perceelgedeelten buiten de areaalheffing. Het gaat hier expliciet om complete
planten die vallen onder de categorie ‘siergewassen’. Voor andere gewassen zoals bijvoorbeeld bosbouwkundig
materiaal, fruitgewassen en groentegewassen geldt dit niet. Gedurende het gehele productieproces en verhandeling is
dit materiaal strikt gescheiden van teeltmateriaal. De betreffende partijen zijn hiervoor duidelijk op een aparte wijze
gelabeld. Voor de keurmeester moet het bij de keuring altijd duidelijk zijn om welk type materiaal het gaat.
Het materiaal blijft verplicht fytosanitair gekeurd.
Maakt u van de mogelijkheid gebruik om voor dit type materiaal partijaangifte te doen, dan verzoeken wij dit uiterlijk vóór
1 april 2021 te doen.
Naktuinbouw rekent voor de keuring van materiaal met rechtstreekse afzet aan eindgebruiker ongeacht omvang van het
areaal een basisbijdrage van € 300,- per bedrijf. De areaalbijdrage over het betreffende perceel of aaneengesloten
perceelgedeelte komt te vervallen. De uren die de keurmeester besteedt aan deze controles kosten evenals de overige
keuringen € 102,- per uur. Tot slot is hier nog een bezoektarief per bedrijfsbezoek van € 57,- op van toepassing. De
genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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Toelichting indeling bedrijven in de verschillende categorieën bij Naktuinbouw
Algemeen
Onderstaande definities gelden voor de sectoren die zijn opgenomen in deze tarievenlijst. De tarieven die gelden voor de
verschillende categorieën zijn opgenomen in de tarievenlijst van de betreffende sector.
Categorie Handelsbedrijf
Bedrijven die uitsluitend als activiteit hebben: ‘het inkopen en verkopen van teeltmateriaal’. Hieronder vallen ook de
groothandelsbedrijven. Handelsbedrijven die uitsluitend kamerplanten en/of perkplanten in het verkeer brengen dienen
zich te registreren bij KCB.
Als bedrijven vanwege de kwaliteitskeuring/handelsrichtlijn/ZPW bij Naktuinbouw geregistreerd moeten zijn, dan kan
Naktuinbouw deze bedrijven niet aan een andere kwaliteitsdienst overdragen.
Categorie Productiebedrijf
Bedrijven die als activiteit hebben: ‘het produceren en in de handel brengen van teeltmateriaal’.
Dit zijn ook bedrijven die (eventueel in opdracht) een handeling uitvoeren aan planten of zaden, zoals: stekken,
bewortelen, enten, in vitro maken (weefselkweek). Bij contractteelt is er sprake van teelt voor derden.
Partijen teeltmateriaal mogen worden opgegeven door zowel een contractgever als een contractnemer. Het bedrijf dat de
teelt opgeeft bij Naktuinbouw, moet zijn/worden geregistreerd bij Naktuinbouw. Productiebedrijven die daarnaast ook
teeltmateriaal inkopen/verkopen worden als productiebedrijf geregistreerd en betalen de daarvoor geldende
keuringsbijdrage.
Categorie Bewerkingsbedrijf
Bedrijven die als belangrijkste activiteit hebben: ‘het toevoegen van waarde aan planten, zonder dat zelf te produceren of
verhandelen’ (bijvoorbeeld het prepareren van bollen).
Categorie Bemiddelingsbedrijf
Bedrijven die als belangrijkste activiteit hebben: ‘het bemiddelen tussen aankoop en verkoop van teeltmateriaal’ voor
bedrijven.
Dit bedrijf brengt vraag en aanbod samen via gespecialiseerde medewerkers. Het kan ook een (centrale)
inkooporganisatie zijn, als een: veiling, bemiddelingsbureau, inkooporganisatie en Cash & Carry.

Eindproducten
Categorie productiebedrijf Eindproducten
Bedrijven die ‘plantenpaspoortplichtige eindproducten’ van tuinbouwgewassen produceren, en niet al voor de productie
van teeltmateriaal zijn geregistreerd, worden ook geregistreerd bij Naktuinbouw.
Zodat Naktuinbouw (namens NVWA) planten gezondheidsinspecties kan uitvoeren en benodigde plantenpaspoorten kan
afgeven. De tarieven gelden voor bedrijven die eindproducten produceren.
Voor het betreffende materiaal op deze bedrijven gelden de volgende tarieven:
1. Basisbijdrage categorie eindproducten
Bijdrage voor Productiebedrijf Eindproducten,
inclusief autorisatie afgifte plantenpaspoort; voor verhandeling is een
overeenkomst met Naktuinbouw nodig om onder voorwaarden zelfstandig
plantenpaspoorten uit te kunnen schrijven.

€

300,00

2. Uurtarief
Alle benodigde tijd, inclusief voorbereiding, voor administratieve controles,
veldkeuringen, partijkeuringen, specifieke controles, rapportage, per uur

€

102,00

€

57,00

€

35,00

De minimaal in rekening te brengen tijd waarover de vergoeding in rekening wordt gebracht,
bedraagt een half uur per bezoek.

3. Bijdrage per keuringsbezoek
Als op één bezoeklocatie voor meerdere bedrijven wordt gekeurd,
geldt een afwijkend bezoektarief:
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OMZETOPGAVE /JAAROPGAVE

Bloemisterijgewassen
Jaaropgave areaal, financiële omzet verhandeld teeltmateriaal, omzet handelsbedrijven
1. Geregistreerde bedrijven ontvangen in maart 2021 een formulier voor omzetopgave of areaalopgave over 2020.
2. De financiële omzet van de hoeveelheid verhandeld teeltmateriaal 2020 is grondslag voor de keuringsbijdrage 2021.
3. De Jaaropgave omzet verhandeld teeltmateriaal, omzet handelsbedrijven of areaalopgave digitaal insturen vóór 1 juli
2021.
4. Als de vereiste opgave, als genoemd bij punt 3 en 4, over 2020 niet tijdig in het bezit van Naktuinbouw is, wordt door
Naktuinbouw de omzet ambtshalve vastgesteld. Voor administratieve kosten wordt dan € 102,00 extra in rekening
gebracht.
5. In maart wordt op basis van voorgaand jaar een voorschot in rekening gebracht.

Boomkwekerijgewassen
1. Voor de basisbijdrage voor handelsbedrijven geldt dat de financiële omzet in zaden en plantmateriaal
Boomkwekerijgewassen 2020 grondslag is voor de keuringsbijdrage 2021.
2. De omzetopgave over het voorafgaande boekjaar digitaal insturen vóór 1 april 2021
3. Doet een handelsbedrijf geen omzetopgave, dan wordt het hoogste tarief basisbijdrage in rekening gebracht.

Groentegewassen
Jaaropgave financiële omzet groentezaden / groenteplanten
1. De jaaropgave financiële omzet groentezaden/groenteplanten over het voorafgaande boekjaar digitaal insturen vóór
1 juli 2021.
2. Als de vereiste opgave over 2020 niet tijdig in het bezit van Naktuinbouw is, wordt door Naktuinbouw de omzet
ambtshalve vastgesteld. Voor administratieve kosten wordt dan € 102,00 extra in rekening gebracht.
3. In maart wordt op basis van voorgaand jaar een voorschot in rekening gebracht.

Toelichting omzetopgaven
Bepalingen ten aanzien van omzetopgaven:
Financiële omzetopgaven moeten op de volgende wijze worden aangeleverd bij Naktuinbouw:
- Bij omzetbedragen hoger dan € 8,8 miljoen moet verplicht een accountantsverklaring worden verstrekt.
- Bij omzetbedragen van € 700.000,00 tot € 8,8 miljoen moet een verklaring van een erkend boekhoudbureau worden
bijgevoegd.
- Bij omzetbedragen tot € 700.000,00 volstaat het ingevulde omzetopgaveformulier.

Omzet is gedefinieerd als het totaal van alle door de geregistreerde voor levering (vanuit Nederland) van teeltmateriaal
gefactureerde bedragen, exclusief BTW. Een geregistreerde kan in speciale gevallen een verzoek tot korting indienen bij
Naktuinbouw. Dit gebeurt als door de geregistreerde ten opzichte van Naktuinbouw aannemelijk wordt gemaakt dat een
substantieel deel van de omzet door het bedrijf wordt gerealiseerd via gelijktijdige verkoop van geheel niet aan het zaad
of de planten gerelateerde materie (bijvoorbeeld geschenkverpakkingen, sierpotten, boeken, et cetera). Vervolgens
beoordeelt Naktuinbouw het verzoek. Als (onder andere via door de geregistreerde te overleggen bewijsmateriaal) blijkt
dat inderdaad hiervan sprake is, wordt een overeenkomstig bedrag in mindering gebracht op de omzetopgave.
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VERSTREKKING INFORMATIE AAN KWEKERSRECHTHOUDERS
als bedoeld in artikel 64 van de Zaaizaad- en plantgoedwet
Per verzoek: € 163,00 administratiekosten en € 139,00 rapportagekosten per ras
Overige werkzaamheden (zoals de fysieke controle op de bedrijven) worden op uurbasis in rekening gebracht tegen een
uurtarief van € 102,00 per uur, met een minimum van € 263,00 (geldt alleen voor Boomkwekerijgewassen).
Een raseigenaar moet vóór aanvang van het groeiseizoen schriftelijk een aanvraag doen bij Naktuinbouw om informatie
te krijgen over de bedrijven die kwekersrechtelijk beschermde rassen telen. De aanvrager dient aan te tonen dat hij
kwekersrechthouder is.
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SECTOR BLOEMISTERIJGEWASSEN
Algemeen
Basisbijdrage
Voor elk bedrijf (met de leverantie(s) van teeltmateriaal) dat als geregistreerde is ingedeeld in de sector
Bloemisterijgewassen is een jaarlijkse basisbijdrage voor algemeen toezicht vastgesteld.
Bijdrage
Productiebedrijven (omzet groter dan € 100.000,00)
Productiebedrijven (omzet minder dan € 100.000,00)
Handelsbedrijven
Detail / bewerking / overige bedrijven
-

Tarief
€
700,00
€
350,00
€
269,00
€
108,00

Plantenpaspoort
Bedrijven die plantenpaspoortplichtig teeltmateriaal verhandelen kunnen op basis van een overeenkomst met
Naktuinbouw (onder voorwaarden) zelfstandig plantenpaspoorten uitschrijven. Voor deze overeenkomst wordt een
plantenpaspoortbijdrage in rekening gebracht:
Productie en/of handelsbedrijven (omzet groter dan € 100.000,00)
€
808,00
Productie en/of handelsbedrijven (omzet minder dan € 100.000,00)
€
269,00
Administratieve controle
Alle benodigde tijd, inclusief voorbereiding en rapportage
Er is géén bezoektarief van toepassing.

uur

€

102,00

Bijdrage per keuringsbezoek

per bezoek:

€

57,00

per uur

€

102,00

Als op één bezoeklocatie voor meerdere bedrijven wordt gekeurd,
geldt een afwijkend bezoektarief à € 34,00 per bedrijf.

Uurtarief
Voor alle keuringen en specifieke controles:

De minimaal in rekening te brengen tijd waarover de vergoeding in rekening wordt gebracht,
bedraagt een half uur per bezoek.

Gewasgroepen Bloemisterijgewassen
Naktuinbouw hanteert één registratie per type bedrijf. Een bedrijf dat bijvoorbeeld is geregistreerd als productiebedrijf
wordt dus niet (ook) geregistreerd als handelsbedrijf.
Onderstaand tarief geldt voor alle leveranties van teeltmateriaal die door het productiebedrijf in het (handels)verkeer zijn
gebracht. Deze bijdrage is van toepassing voor zover het teeltmateriaal betreft waarover nog geen andere
keuringsbijdrage is betaald.

Snijbloemen
Bijdrage

Eenheid

Berekend over de omzet van verhandelde jonge planten/stekken

omzet

Tarief/percentage
0,12%

Kamerplanten / Perkplanten
Bijdrage
Araceae, Marantaceae, Musaceae,
Orchidaceae en Bromeliaceae
Berekend over de omzet van verhandelde jonge planten/stekken
intensieve en extensieve teelt / opkweek en moerplanten

Eenheid

Tarief/percentage

omzet

0,03%

Exacum, Impatiens, Kalanchoë, Poinsettia, Argyranthemum, Cyclamen,
Begonia, Verbena, Solanaceae, Pelargonium en overige perkplanten
Berekend over de omzet verhandelde jonge planten/stekken

omzet

0,18%

Overige kamerplanten
Berekend over de omzet verhandelde jonge planten/stekken

omzet

0,12%
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Bloemzaadgewassen / Bloemzaailingen
Over het verkoopbedrag bloemzaden/bloemzaailingen wordt een bijdrage berekend volgens het hieronder aangegeven
tarief.
Bijdrage omzet bloemzaden
Berekend over de omzet

Eenheid
omzet

Bijdrage productiebedrijven bloemzaailingen
Berekend over de omzet

omzet

Tarief/percentage
0,12%

0,12%

Bol-, Knol- en Wortelstokgewassen
Bijdrage

Eenheid

Alstroemeria
Berekend over de omzet verhandelde planten voor
snijbloemproductie en verhandelde perkplanten

omzet

Freesia, Nerine
Bijdrage berekend over het areaal (kasteelt en buitenteelt)

Tarief/percentage
0,35%

100 m2

€

Eenheid

Tarief/percentage

1,43

Kasrozen
Bijdrage
A.

Bijdrage over omzet afgeleverde kasrozenplanten
(zetlingen, stenten, stekken en dergelijk
met uitzondering van halfjarige struiken,
afkomstig van Naktuinbouw gekeurde bedrijven)

omzet

0,35%

B.

Rozenpoule plus
Bijdrage voor keuring cultivarhout op een ander bedrijf dan van de geregistreerde bestemd voor de productie van
de onder A bedoelde kasrozenplanten:

a.

Bijdrage per keuringsbezoek

per bezoek:

€

57,00

per uur

€

102,00

Als op één bezoeklocatie voor meerdere bedrijven wordt gekeurd,
geldt een afwijkend bezoektarief à € 34,00 per bedrijf.

b.

Uurtarief
Voor alle keuringen, specifieke controles en monsternames:

De minimaal in rekening te brengen tijd waarover de vergoeding in rekening wordt gebracht,
bedraagt een half uur per bezoek.

c.
Toetsingskosten monsters
Voor tarieven Select Plant Kasrozen, zie pagina 17 Private activiteiten.

kosten volgens tarievenlijst laboratorium

Handelsbedrijven teeltmateriaal Bloemisterijgewassen
Voor de categorie handelsbedrijven geldt dat deze bedrijven uitsluitend teeltmateriaal In- en Verkopen.
Deze groep van bedrijven betaalt een bijdrage over de totale opgegeven jaaromzet in teeltmateriaal
van in de Naktuinbouw-keuring ondergebrachte Bloemisterijgewassen
€
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0,05%

SECTOR BOOMKWEKERIJGEWASSEN
Algemeen
1. Basisbijdrage productiebedrijven
Naktuinbouw hanteert één registratie per type bedrijf. Een bedrijf dat bijvoorbeeld is geregistreerd als productiebedrijf
wordt dus niet (ook) geregistreerd als handelsbedrijf.
Voor elk bedrijf dat is geregistreerd in de sector boomkwekerijgewassen geldt een
Jaarlijkse basisbijdrage, inclusief:
- de eerste 50 are areaalheffing
- administratieve controle (maximaal 1 uur)
2. Basisbijdrage voor handelsbedrijven
Bijdrage:
- Berekend over omzet tot € 100.000,00
- Berekend over omzet van € 100.000,00 tot € 1.000.000,00
- Berekend over omzet boven € 1.000.000,00

€

Eenheid
omzet
omzet
omzet

300,00

Tarief
€
300,00
€
816,00
€ 1.636,00

(omzet in andere gewasgroepen kan buiten beschouwing worden gelaten)

Dit is inclusief de administratieve controles (maximaal 1 uur).
Doet een handelsbedrijf geen omzetopgave, dan wordt het hoogste tarief in rekening gebracht.
3. Basisbijdrage bewerkingsbedrijf en /of bemiddelingsbedrijf
Inclusief administratieve controles (maximaal 1 uur)
Voor indeling in een van deze categorieën, zie pagina 7 toelichting.
4.

Bijdrage per keuringsbezoek

bezoek

5. Uurtarief
Voor administratieve controles, veldkeuringen,
partijkeuringen en specifieke controles:

€

300,00

€

57,00

€

102,00

De minimale in rekening te brengen tijd, waarover de vergoeding wordt berekend,
bedraagt een half uur per bezoek.

6. Bijdrage productiebedrijven over bruto perceel areaal (zie pagina 7 toelichting)
Bijdrage over de omvang van het bruto met (keuringsplichtige) Boomkwekerijgewassen en/of Vaste planten beteelde
areaal:
Bedrijfsomvang

Eenheid

a. Berekend van 0 - 50 are
b. Berekend van 50 - 200 are
c. Berekend van 200 - 1500 are
d. Berekend over areaal > 1500 are

are
are
are
are

Tarief
Uitsluitend basisbijdrage
€
1,00
€
0,88
€
0,67

7. Plantenpaspoort labels en/of leveranciersdocumenten Boomkwekerijsector
(met een minimum van 25 stuks)
op basis van kostprijs, rechtstreeks via drukkerij

Voor bedrijven, die verhoudingsgewijs een beperkt oppervlakte hebben van gewassen uit een andere sector dan de
sector Boomkwekerijgewassen geldt, dat registratie hiervan ter beoordeling is aan het management van Naktuinbouw.

Bacterievuurcontroles bufferzones
Benodigde tijd voor controles op bacterievuur in de bufferzones wordt in rekening gebracht.
Facturatie vindt plaats per zone aan deelnemer, óf per zone aan collectief, volgens het daarvoor geldende tarief.
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Certificering Boomkwekerijgewassen
Voor deelname op vrijwillige basis in Certificering van Boomkwekerijgewassen zijn aanvullende tarieven, bovenop de
basistarieven, van toepassing:
Algemene tarieven certificering
1. Bijdrage per keuringsbezoek
Bezoektarief

per bezoek

€

57,00

2. Uurtarief
Specifieke certificeringscontroles

per uur

€

102,00

uur
uur
kilometer

€
€
€

102,00
70,00
0,41

3. Controles buiten Nederland
Specifieke controles buiten Nederland
Reistijd
Kilometers
Reis- en/of verblijfskosten

op basis van kostprijs

Specifieke tarieven certificering
A. Bosbouwkundig teeltmateriaal
Registratie van inzamelaars, handelaren en producenten,
die met zaden of planten van de richtlijnsoorten (11029/105) werken

Eenheid
per jaar/
per bedrijf

Basiscertificaten voor bosbouwkundig teeltmateriaal
en inzamelingsdocument voor niet bosbouwkundige doeleinden

Tarief
€

218,00

Eenheid:
per basiscertificaat

€

38,00

Inzamelingscontrole
Bosbouwkundige doeleinden:
Ingezamelde hoeveelheden zaden (voor toezicht en controle inzameling)
- naaldhoutgewassen
- loofhout (Quercus en Castanea)
- loofhout (Fagus)
- loofhout (Alnus, Betula)
- overig loofhout (groen)
- overig loofhout (droog)

Eenheid

Tarief

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

€
€
€
€
€
€

Niet-bosbouwkundige doeleinden:
Ingezamelde hoeveelheden zaden (melding en administratieve controle)
- loofhout (Castanea)
- loofhout (Fagus)
- loofhout droog (Carpinus)

Eenheid

Tarief

kilo
kilo
kilo

€
€
€

Controle /aantal partijen geteelde planten
Bosbouwkundig teeltmateriaal
Niet bosbouwkundige doeleinden

Eenheid
per partij

Tarief
€
28,00
geen partijbijdrage

Door Naktuinbouw afgegeven leverancierscertificaat
(als deze elektronisch aangeleverd worden bij Naktuinbouw
worden geen kosten doorberekend)

Eenheid
per stuk

Tarief
€
10,76

B. Fruitgewassen
a.
Onderstammen, moerhoeken, per jaar
b.
Bijdrage per geteelde plant grootfruitgewassen, per jaar
c.
Bijdrage natoetsing op virus moerbedden
d.
Kosten voor waarmerkstrookjes

16,50
0,82
1,53
16,50
1,53
3,18

0,82
1,53
3,18

Eenheid
Tarief
are
€
2,65
per 1.000 stuks
€
10,00
are
€
1,02
op basis van kostprijs, rechtstreeks via drukkerij

Voor Select Plant Laan- en Sierbomen, Select Plant Hosta of Elite Grootfruit, zie pagina 17 Private activiteiten
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SECTOR GROENTEGEWASSEN
Groentezaden
a. Bijdrage voor selectiebedrijven
Bijdrage per instand gehouden ras, per jaar
(voor zover aangemeld of toegelaten tot de NL/EU-rassenlijst)
Bijdrage instandhoudingscontrole amateurrassen, per jaar, per ras

€

77,00

€

13,00

b. Bijdrage omzet groentezaden afgeleverd in het professionele circuit
Over de groothandels- en/of exportomzet, omzet aan professionele handelaren, (eind) gebruikers en
conservenfabrieken van groentezaden (inclusief zaaipeulvruchten) en zaden van kruiden wordt een bijdrage
berekend:
Bijdrage
Eenheid
Tarief/percentage
- Minimum bijdrage per bedrijf
€
200,00
- Berekend over een omzet tot € 1.500.000,00
omzet
0,21%
- Berekend van € 1.500.000,00 tot € 3.000.000,00
omzet
€ 3.150,00 + 0,16%
- Berekend boven € 3.000.000,00
omzet
€ 5.550,00 + 0,13%
c. Bijdragen groentezaden/zaden van kruiden afgeleverd t.b.v. particuliere eindgebruikers
Bij verhandeling via en/of aan wederverkopers (depothouders c.q. andere
niet bij Naktuinbouw geregistreerde wederverkopers) (dat wil zeggen
na aftrek van kortingen en retouren) geldt een bijdrage:
Berekend over de totaalomzet:
omzet
- Minimum bijdrage per bedrijf

€

0,60%
53,00

€

54,00

d. Certificering cichorei voor de industrie
Bestede tijd en materiaalkosten worden in rekening gebracht.
e. Autorisatie EU-Beproevingszaadregeling
Voor deelname/autorisatie per ras (inclusief eventuele verlenging)

Uitgezaaide controleproeven zijn in dit tarief niet inbegrepen en worden separaat in rekening gebracht op basis van tarieven
Rassenonderzoek.

g. Autorisatie erkenningssysteem Aaltjesvrij Alliumzaad
Vaste bijdrage
Per sticker/label

stuks

€
€

539,00
0,14

Voor bedrijven die niet in dit erkenningssysteem zijn opgenomen, gelden afwijkende tarieven (extra kosten
op uurbasis van € 102,00 worden in rekening gebracht en eventuele laboratoriumkosten worden doorberekend).

Groenteplanten
Bijdrage
Eenheid
A. A1. Bijdrage keuring groenteplanten* (geteeld onder glas)
Berekend over omzet tot € 25.000,00
omzet
Berekend over de omzet > € 25.000,00
omzet
(betreft omzet verminderd met de inkoopwaarde van zaden die gebruikt zijn

Tarief/percentage
€

153,00
0,55%

voor de opkweek van groenteplanten en verminderd met de kosten voor de
toepassing van ‘Tracer’, mits aantoonbaar apart gefactureerd).

Deze omzetbijdrage is niet verschuldigd over de omzet verhandeld teeltmateriaal geteeld in vollegrond (zie B).
B. Keuringstarief groenteplanten geteeld in de vollegrond
Bijdragen voor aspergeplanten (niet-Select Plant), prei en rabarber:
Basisbijdrage per jaar, per bedrijf
Areaalbijdrage

are

Voor Select Plant Aspergeplanten zie pagina 17 Private activiteiten
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€
€

54,00
3,16

Plantuitjes
Bijdrage
a. Areaalbijdrage (minimum per perceel € 15,00)
b. Afleveringstarief
c. Overige inspecties/controles/gewasbemonstering
d. Keuringsdocumenten
e. Labels (via webshop Naktuinbouw: www.shopnaktuinbouw.nl )
Onderzoekskosten laboratorium

Eenheid
are
100 kilo
uur

Tarief
€
0,75
€
0,48
€
102,00
op basis van kostprijs
op basis van kostprijs
tarieven laboratorium

Voor extra keuringen Valse Meeldauw en Select Plant Plantuitjes zie pagina 17 Private activiteiten

Plantsjalotten
Bijdrage
a. Basisbijdrage per geregistreerde
b. Areaalbijdrage (minimum per perceel € 15,00)
c. Afleveringstarief
d. Labels en keuringsdocumenten

Eenheid
are
100 kilo

Tarief
€
183,00
€
0,85
€
1,48
op basis van kostprijs

Plantknoflook
Bijdrage
a. Areaalbijdrage (minimum per bezoek € 75,00)
b. Plombering

Eenheid
are
100 kilo

Tarief
€
1,99
€
6,89

Eenheid
are
are
are
are
uur
per jaar

Tarief
€
6,73 + uurtarief
€
5,81
€
2,09
€
1,22 + uurtarief
€
102,00
€
296,00

uur

€

Softfruit
(aardbei, framboos, braam, blauwe bes)
Bijdrage, areaalbijdrage voor:
a. Vermeerderingsteelt bedekte teelten
b. Vermeerderingsteelt buiten teelten
c. Wachtbedplanten en/of trayplanten buiten
d. Pluggen, minitrays (bedekt)
e. Keuring van zaadgewassen
f. Deelname certificering per bedrijf (excl. Elite)
Overige tarieven
Grondbemonstering
Bodemonderzoek LX-aaltjes
Virustoetsingen
Kistkaartjes en overige documenten

102,00

volgens tarieven laboratorium
volgens tarieven laboratorium
op basis van kostprijs, rechtstreeks via drukkerij

Voor specifieke controles Softfruit buiten Nederland zie pagina 17 Private activiteiten

Bewerkings-/Bemiddelingsbedrijf
Basisbijdrage
Voor indeling in deze categorie: zie de pagina 7 toelichting.

€

300,00

Plantenpaspoort
Bedrijven die plantenpaspoortplichtig teeltmateriaal verhandelen hebben een overeenkomst met Naktuinbouw nodig om
onder voorwaarden zelfstandig plantenpaspoorten uit te schrijven. Voor deze overeenkomst wordt een
plantenpaspoortbijdrage in rekening gebracht:
omzet minder dan € 100.000,00
€
269,00
omzet groter dan € 100.000,00
€
808,00
Administratieve controle en overig keuringswerkzaamheden
uur
Alle benodigde tijd, inclusief voorbereiding en rapportage wordt per uur in rekening gebracht.
Voor de uitvoering van de administratieve controle is géén bezoektarief van toepassing.
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€

102,00

FYTOSANITAIRE IMPORT- EN EXPORTINSPECTIES
Tarieven vastgesteld door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tarieven Import en Exportinspecties
De tarieven voor import-, exportinspecties worden door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
vastgesteld, in de Staatscourant gepubliceerd (Regeling tarieven Plantenziektenwet).
Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2021 totdat een wijziging door het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit is gepubliceerd.
Aan de publicatie van deze tarieven via deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is geldend.
De belangrijkste tarieven op een rijtje:
Jaarlijks registratietarief
Basistarief inspectie-aanvraag via e-CertNL/CLIENT import
Inspectietarief per minuut
Certificaat via e-CertNL per zending*
Opmaak certificaat bij niet aanleveren via e-CertNL
Opmaak certificaat, tarief per orderregel e-CertNL
Invoeren aanvraag CLIENT import
Invoeren aanvraag tarief per regel CLIENT import
Documentcontrole reduced checks per zending*****
Replacement aanvraag
Certificaattarief (waarmerken op kantoor)**
Versturen certificaten per aangetekende post

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

63,00
76,50
1,70
6,30
30,60
0,85
30,60
1,70
11,69
55,00
17,00
10,00

Toeslagen
Toeslag CLIENT import per aanvraag
Toeslagen voor vroege ochtend/avonden/zaterdag***
Toeslagen voor zon- en feestdagen
Toeslag inspectieaanvragen per fax-email
Spoedtarief opslag op basistarieven****

:
:
:
:
:

€

2,15
50%
100%
50%
50%

Laboratoriumonderzoek
Monsteronderzoek of morfologische insectenonderzoek (extern)
Monsteronderzoek in laboratorium Naktuinbouw

: conform tarieven NVWA
: conform tarieven laboratorium

*
**
***
****
*****

tarief af te dragen aan NVWA voor gebruik e-CertNL
waarmerken op kantoor is gelijk aan 10 inspectieminuten
vroege ochtend is voor 07.00 uur; avond is na 19.00 uur
inspecties na 15.30 uur aangevraagd voor de volgende dag en inspecties aangevraagd op dezelfde dag
Aangevuld met tarief import reduced check < 100%; zie tarievenlijst website KCB
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Private activiteiten liggen in het directe verlengde van de wettelijke voorschriften. Voor deelname van bedrijven aan een
kwaliteit-plus-systeem of certificeringskeuringen, gelden bovenop de tarieven voor wettelijke keuringen de volgende
bijdragen.

Certificering - Naktuinbouw Select Plant teeltmateriaal van:
Freesia, Alstroemeria, Bouvardia, Rosa, Laan- en Sierbomen, Hosta
Bijdrage
a.
Eenmalige toetredingsbijdrage voor nieuwe deelnemers
b.
Jaarlijkse bijdrage deelname
c.
Bijdrage per uur
d.
Bezoektarief
e.
Per partijrapport/certificaat/partijverklaring per stuk**
f.
Herkomstverklaring Convallaria
g.
Kilometers
h.
Toetsingskosten monsters

Eenheid

Tarief
€
539,00
€
215,00
€
102,00
€
57,00
€
10,50
€
10,50
€
0,41

uur
bezoek

kilometer

tarieven Naktuinbouw laboratoria

** Vanaf seizoen 2021 kunnen bedrijven zelf Hosta verklaringen downloaden. Daarvoor brengt Naktuinbouw geen kosten in rekening.

Aspergeplanten
Bijdrage
a. Eenmalige toetredingsbijdrage voor nieuwe deelnemers
b. Jaarlijkse bijdrage deelname
c. Areaalbijdrage
d. Bemonstering aspergeplanten op FOA **
e. Labels
f. Onderzoekskosten aspergeplanten op aanwezigheid FOA
** er worden drie monsters per hectare genomen.

Eenheid

Tarief
€
539,00
€
215,00
€
5,35
€
102,00
op basis van kostprijs
tarieven laboratorium

are
uur

Plantuitjes
Bijdrage
a. Extra keuring op valse meeldauw
b. Overige inspecties/controles/gewasbemonstering
c. Select Plant Certificaten
d. Labels (via webshop Naktuinbouw: www.shopnaktuinbouw.nl )
e. Onderzoekskosten laboratorium
f. Administratiekosten voor deelnemers die opkweken in het buitenland

Eenheid
uur
uur

uur

Tarief
€
102,00
€
102,00
op basis van kostprijs
op basis van kostprijs
tarieven laboratorium
op basis van tarief administratie

Specifieke controles buiten Nederland
Vinden Naktuinbouw (Select Plant-)beoordelingen buiten Nederland plaats, dan worden de volgende bijdragen in
rekening gebracht:
a.
b.
c.
d.

Bijdrage per uur
Reistijd
Kilometers
Reis- en/of verblijfskosten

€
€
€

uur
uur
kilometer

102,00
70,00
0,41

op basis van feitelijke kostprijs
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Certificering - Naktuinbouw Elite Grootfruit en Softfruit
Bijdrage
a.
Eenmalige toetredingsbijdrage voor nieuwe deelnemers
b.
Jaarlijkse bijdrage deelname
c.
Auditkosten
d.
Bezoektarief
e.
Bijdrage projecten (alleen grootfruit)
f.
Bijdrage voor handelsbedrijven aan Projecten Grootfruit

Eenheid

Tarief
€
539,00
€
215,00
€
102,00
€
57,00
€
51,50
€ 1.250,00

uur
per bezoek
per hectare

Overige keuringsactiviteiten
Groentezaden; Bemonsterings- en plomberingskosten
Plombering- en bemonsteringstarieven (de tarieven zijn exclusief verpakkingsmateriaal en/of verzendkosten)
Bijdrage (bij eenheden geldt een maximale grootte van 50kg)
1. Plombering (certificering, respectievelijk aanvragen van labels
aan partijen zaad);
Basisbedrag per partij vermeerderd
- per eenheid (t/m 100 eenheden) met
- per eenheid (101 t/m 500 eenheden) met
- per eenheid (boven 500 eenheden) met

Eenheid

Tarief

partij
eenheid
eenheid
eenheid

€
€
€
€

22,60
0,39
0,29
0,22

2. Bemonstering (niet gecertificeerd of gelabeld):
Basisbedrag per partij vermeerderd
- per eenheid (t/m 100 eenheden) met
- per eenheid (101 t/m 500 eenheden) met
- per eenheid (boven 500 eenheden) met

partij
eenheid
eenheid
eenheid

€
€
€
€

22,60
0,39
0,29
0,22

3. Plombering van partijen voor Oranje (ISTA) certificaten
Basisbedrag per partij vermeerderd
- per eenheid (t/m 100 eenheden) met
- per eenheid (101 t/m 500 eenheden) met
- per eenheid (boven 500 eenheden) met

partij
eenheid
eenheid
eenheid

€
€
€
€

33,35
0,39
0,29
0,22

4. Voor het trekken van extra monsters bij plomberingen
en bemonsteringen als bedoeld onder 1,2 en 3 is
verschuldigd per monster

monster

€

4,28

5. Bemonstering van partijen zaad voor niet-geregistreerden:
Minimum per partij
Vermeerderd per eenheid
Extra te trekken monster(s)

partij
eenheid
monster

€
€
€

97,00
0,82
8,62

6. Bemonstering contractteeltpartijen
Vast bedrag
Minimum per partij
Per partij plus

baal
partij
partij

€
€
€

0,39
97,00
28,56

Groenteplanten
1. Extra bemonsteringen tomatenplanten op Pepinomozaïekvirus
2. Toetsing tomatenplanten op Pepinomozaïekvirus en/of
komkommerplanten op komkommerbontvirus

uur

€
102,00
tarieven laboratorium

Algemeen
Verstrekking Naktuinbouw verklaringen aan bedrijven
Als aan bedrijven op hun verzoek een officiële Naktuinbouw verklaring wordt gezonden over registratie,
instandhouderschap, deelname autorisatieregeling, gmo-status materiaal, rasconformiteit, of iets dergelijks,
geldt een bijdrage per verklaring.
Bijdrage
Eenheid
- Naktuinbouw verklaring
per verklaring
Aanvragen ontvangen vóór 12.00 uur worden dezelfde dag in behandeling genomen.
Documenten (indien gewenst/besteld door geregistreerde)
- Leveranciersdocumenten (alle sectoren):

per blok
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Tarief
€
31,60

€

7,85

INTERNATIONALE SYSTEMEN
Naktuinbouw Elite Siergewassen
Bijdrage
a. Eenmalige toetredingsbijdrage voor nieuwe deelnemers
b. Jaarlijkse bijdrage deelname
c. Bijdrage naar aard bedrijf (jaarlijks):
1. Zonder eigen productie
2. Nationaal niveau: productie in één land
3. Internationaal niveau: productie in twee landen
4. Multinationaal niveau: productie in drie of meer landen
d. Audit/inspectiekosten:
1. Dagtarief
2. Uurtarief
e. Reiskosten (af Roelofarendsveen):
1. Reistijd
2. Kilometers
3. Overige reiskosten
f. Verblijfskosten
g. Toetsingskosten monsters

Eenheid

Tarief
€ 3.152,00
€ 1.655,00
€
541,00*
€
972,00
€ 1.129,00
€ 1.403,00

dag
uur

€ 1.378,00
€
172,00

uur
kilometer

€
€

86,00
0,41

op declaratiebasis feitelijke kosten
op declaratiebasis feitelijke kosten
tarieven Naktuinbouw laboratoria

*) ook deelnemers procedure ‘breeder’ en procedure ‘handelsbedrijf’

Naktuinbouw Authorized Laboratories (NAL)
Bijdrage
a. Eenmalige toetredingsbijdrage voor nieuwe deelnemers
b. Jaarlijkse bijdrage deelname
c. Audit kosten (lead auditor/materiedeskundige):
1. Dagtarief
2. Uurtarief
d. Beoordeling corrigerende maatregelen
e. Protocol beoordeling:
- facturatie per minuut met een minimum van 10 minuten
f. Deelname proficiency tests gezondheid
g. Extra set proficiency tests gezondheid
h. Deelname proficiency tests zaadanalyse:
1. Kiemkracht per gewas
2. Zuiverheid, bruikbare planten toets, DKG
i. Reiskosten (af Roelofarendsveen):
1. Reistijd
2. Kilometers
3. Overige kosten (tickets, visa, autohuur, etc.)
j. Verblijfkosten

Eenheid

Tarief
€ 3.152,00
€ 5.600,00

dag
uur
uur
uur

€ 1.378,00
€
172,00
€
172,00
€
172,00

test
monster

€ 3.772,00
€
500,00

gewas
test

€
€

172,00
172,00

uur
kilometer

€
€

86,00
0,41

op declaratiebasis feitelijke kosten
op declaratiebasis feitelijke kosten

Naktuinbouw Authorized Field Inspections (NAFI)
Bijdrage
a. Eenmalige bijdrage (niet voor NAL-deelnemers)
b. Jaarlijkse bijdrage deelname (niet voor NAL-deelnemers)
c. Audit kosten (lead auditor/materiedeskundige):
1. Dagtarief
2. Uurtarief
d. Beoordeling corrigerende maatregelen
e. Protocol beoordeling:
- facturatie per minuut met een minimum van 10 minuten
f. Deelname proficiency tests
g. Reiskosten (af Roelofarendsveen):
1. Reistijd
2. Kilometers
3. Overige kosten (tickets, visa, autohuur, etc.)
h. Verblijfkosten

Eenheid

Tarief
€ 3.152,00
€ 5.600,00

dag
uur
uur
uur

€ 1.378,00
€
172,00
€
172,00
€
172,00
PM

uur
kilometer

€
€

86,00
0,41

op declaratiebasis feitelijke kosten
op declaratiebasis feitelijke kosten
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Authorized Service Laboratories Naktuinbouw (ASLN)
Bijdrage
a. Eenmalige toetredingsbijdrage voor nieuwe deelnemers
b. Jaarlijkse bijdrage deelname
Plus 1% over de omzetbijdrage
c. Administratiekosten per audit
d. Audit kosten (lead auditor/materiedeskundige):
1. Dagtarief
2. Uurtarief
e. Beoordeling corrigerende maatregelen
f. Protocol beoordeling:
- facturatie per minuut met een minimum van 10 minuten
g. Deelname proficiency tests:
1. Zaden (NAL tarief)
2. PCR
3. ELISA/soil
h. Reiskosten (af Roelofarendsveen):
1. Reistijd
2. Kilometers
3. Overige kosten (tickets, visa, autohuur, etc.)
i. Verblijfkosten

Eenheid
(maximum)

Tarief
€ 3.152,00
€
581,00*
€ 1.168,00*
€
232,00

dag
uur
uur
uur

€ 1.378,00
€
172,00
€
172,00
€
172,00

gewas
test
test

€
172,00
€ 1.618,00
€ 1.077,00

uur
kilometer

€
€

86,00
0,41

op declaratiebasis feitelijke kosten
op declaratiebasis feitelijke kosten

*) Als deelnemer geen omzetopgave verstrekt, wordt de maximale bijdrage van € 1.749,00 in rekening gebracht.

Good Seed and Plant Practices (GSPP)
Het beheer van dit schema is in handen van de Stichting GSPP. Zij stelt ook de tarieven vast. Zie: www.gspp.eu
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ADRESSEN NAKTUINBOUW
Voor vragen over specifieke tarieven voor niet genoemde werkzaamheden van Naktuinbouw kunt u contact opnemen
met hieronder genoemde afdelingen:

KEURINGEN BOOMKWEKERIJGEWASSEN
Sotaweg 22, Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen
Tel: +31 (0)71 332 62 88
E-mail: boomkwekerij@naktuinbouw.nl

KEURINGEN BLOEMISTERIJ- EN
GROENTEGEWASSEN
Sotaweg 22, Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen
Tel: +31 (0)71 332 61 29
E-mail: bloemengroenten@naktuinbouw.nl

ADMINISTRATIE INTERNATIONALE SYSTEMEN
(Naktuinbouw Elite/NAL/ASLN)
Sotaweg 22, Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen
Tel: +31 (0)71 332 61 90
E-mail: tis@naktuinbouw.nl

FYTOSANITAIRE ZENDINGSINSPECTIES
Sotaweg 22, Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen
Tel: +31 (0)71 332 61 68
E-mail: planning@naktuinbouw.nl

ADMINISTRATIE LABORATORIA
Sotaweg 22, Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen
Tel: +31 (0)71 332 61 50
E-mail: laboratoria@naktuinbouw.nl

ADMINISTRATIE RASSENONDERZOEK
Sotaweg 22, Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen
Tel: +31 (0)71 332 61 21
E-mail: plantenrassen@naktuinbouw.nl
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ALGEMENE VOORWAARDEN NAKTUINBOUW
LEVERING VAN DIENSTEN EN UITVOERING
VAN OPDRACHTEN

Gedeponeerd onder nr. 41150707 bij de Kamer van Koophandel
te Den Haag, juli 2013.
Artikel 1 Algemeen
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Deze algemene voorwaarden van de “Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw”, hierna te noemen: “Naktuinbouw”, zijn van
toepassing op alle aanbiedingen/ offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten tot het verrichten van diensten of de uitvoering van projecten, die
door Naktuinbouw worden gedaan of uitgevoerd, of waarbij Naktuinbouw partij is.
Afwijkende bepalingen gelden slechts indien partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende
overeenkomst. Voor het overige blijven de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht.
Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt slechts werking toe, indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de
onderhavige algemene voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van
Naktuinbouw.
Een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komt eerst tot stand op het moment dat Naktuinbouw schriftelijk
heeft bevestigd dat zij het aanbod of de opdracht van de opdrachtgever accepteert. Partijen kunnen ook met andere middelen het bewijs van de
totstandkoming van de overeenkomst leveren.
De opdrachtgever die eenmaal een overeenkomst met Naktuinbouw heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later door Naktuinbouw uitgebrachte aanbieding/offerte of op
een later met Naktuinbouw gesloten overeenkomst of opdracht te hebben ingestemd, tenzij Naktuinbouw uitdrukkelijk van de bepalingen uit
deze algemene voorwaarden afwijkt.
In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: een ieder, zowel natuurlijk als rechtspersoon, die aan Naktuinbouw
opdracht geeft om voor zijn rekening diensten te verrichten. Onder “opdracht” wordt verstaan: elke door Naktuinbouw in opdracht van de
opdrachtgever, tegen betaling van een (uur)tarief of andere vergoeding, uitgevoerde diensten, werkzaamheden, projecten of overige activiteiten.
Artikel 2 Aansprakelijkheid

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Alle opdrachten worden door Naktuinbouw naar beste weten en kunnen uitgevoerd. Naktuinbouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte
kosten en indirecte schade. De aansprakelijkheid van Naktuinbouw voor alle directe kosten en directe schade, die op enigerlei wijze verband
houden met de opdracht, dan wel veroorzaakt worden door een fout of een tekortkoming aan de zijde van Naktuinbouw, is te allen tijde
beperkt tot het netto factuur- of declaratiebedrag met betrekking tot de opdracht.
Naktuinbouw is voorts niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van tekortkomingen van derden, die door Naktuinbouw worden
ingeschakeld. Een eventuele aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het netto factuur- of declaratiebedrag met betrekking tot de opdracht van
opdrachtgever.
Niet alleen Naktuinbouw, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever door Naktuinbouw zijn
ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten inbegrepen, worden uitsluitend aanvaard door Naktuinbouw en uitgevoerd door of
namens Naktuinbouw. Naktuinbouw is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
Naktuinbouw is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de in het ongerede geraken of beschadiging van informatie, documentatie en/of
materialen. De opdrachtgever dient steeds een monster van het te onderzoeken materiaal of een kopie van de verstrekte gegevens onder zich te
houden, zodat Naktuinbouw kan beschikken over een nieuw monster of over een kopie, wanneer het materiaal en/of de gegevens om wat voor
reden dan ook zijn vergaan, zoek zijn ge- raakt of niet te gebruiken zijn.
De bepalingen in deze voorwaarden zijn gemaakt mede ten behoeve van de bestuurders van Naktuinbouw en van al diegenen, die voor
Naktuinbouw werkzaam zijn of zijn geweest.
De opdrachtgever vrijwaart Naktuinbouw tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op
enigerlei wijze samenhangen met de opdracht of voortvloeien uit de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of
grove schuld aan de zijde van Naktuinbouw.
De opdrachtgever vrijwaart Naktuinbouw tegen alle aanspraken van derden ter zake inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die deze
derden toekomen ter zake de door de opdrachtgever verstrekte goederen / informatie.
De opdrachtgever verstrekt Naktuinbouw tijdig alle inlichtingen en gegevens en werkt naar beste weten en kunnen mee, zodat Naktuinbouw de
opdracht deugdelijk kan uitvoeren en voltooien. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens/goederen niet tijdig aan
Naktuinbouw zijn verstrekt, heeft Naktuinbouw het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft
voorbehouden, is op- drachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige of deugdelijke uitvoering daarvan.
Indien de opdrachtgever uit meerdere rechtspersonen bestaat, is ieder van hen jegens Naktuinbouw hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
van de verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht.
Naktuinbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Naktuinbouw is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Naktuinbouw kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Naktuinbouw de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit
voor Naktuinbouw voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.
Artikel 3 Geheimhouding

1.
2.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien Naktuinbouw op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of
de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en de opdrachtgever zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Naktuinbouw niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 4 Retournering
1.

Alle door de opdrachtgever aan Naktuinbouw ter beschikking gestelde documentatie kan na bericht van beëindiging van de relatie/opdracht
tussen Naktuinbouw en de opdrachtgever, door de opdrachtgever bij Naktuinbouw worden opgehaald, dan wel op kosten van en voor risico van
de opdrachtgever per post aan hem worden verstuurd.
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2.

Indien de opdrachtgever deze documentatie niet binnen een termijn van zes maanden na voornoemd bericht heeft opgehaald, of om
terugzending daarvan heeft verzocht, is Naktuinbouw gerechtigd de documentatie te vernietigen.
3. Plant- en andere te onderzoeken materialen, die aan Naktuinbouw ter beschikking zijn gesteld, worden in beginsel na beëindiging van het onderzoek
of de op- dracht niet geretourneerd, maar vernietigd, tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst tot opdracht dan wel voorafgaand
aan het onderzoek heeft bepaald, dat het materiaal na beëindiging van het onderzoek of de opdracht dient te worden geretourneerd.
4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst van opdracht niet nakomt, is Naktuinbouw bevoegd de
teruggave van het door de opdrachtgever verstrekte materiaal / documentatie op te schorten (retentierecht), totdat de opdrachtgever alle
vorderingen uit alle opdrachten/overeenkomsten heeft voldaan.
Artikel 5 Toetsingen, beoordelingen en opplantingen van materialen
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Naktuinbouw bepaalt binnen het kader van de aanvragen tot toetsing / beoordeling van materiaal het tijdstip en de wijze waarop de toetsing(en) /
beoordeling(en) zal (zullen) worden verricht. Overeengekomen uitvoeringsdata c.q. opleverdata zijn nimmer fatale data, tenzij partijen dat
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een data of een overeengekomen fatale datum komt Naktuinbouw nog een redelijke
termijn toe om als nog na te komen.
Het door Naktuinbouw in het kader van de in het vorige lid bedoelde toetsingen/beoordelingen verstrekte overzicht van het/de resulta(a)t(en) van
de toetsings- of beoordelingswerkzaamheden, heeft uitsluitend betrekking op het (de) onderzochte monsters zelve en derhalve niet op de
betrokken partijmateriaal, tenzij Naktuinbouw anders aangeeft.
De opdrachtgever vrijwaart Naktuinbouw volledig tegen alle aanspraken van houders van intellectuele eigendomsrechten (waaronder doch niet
beperkt tot octrooirechten, kwekersrechten), houders van licentierechten en derden, waaronder mede aanspraken tot schadevergoeding ter zake
van de door Naktuinbouw
in opdracht en ten behoeve van de opdrachtgever verrichte c.q. te verrichten handelingen, verband houdende met het toetsen / beoordelen van
monsters, in de ruimste zin des woords.
Ingeval van mogelijke besmetting met een quarantaine-organisme heeft Naktuinbouw uit hoofde van de Plantenziektenwet de verplichting om aan
de daartoe bevoegde ambtenaren van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) desgevraagd alle inlichtingen te verstrekken, die zij
ten behoeve van hun taak bij de uitvoering van hun werkzaamheden redelijkerwijs nodig hebben.
Pathogenen die door Naktuinbouw zelf zijn geïsoleerd uit plant-, zaad- of ander te onderzoeken materiaal, worden eigendom van Naktuinbouw ten
behoeve van intern gebruik of toepassingen van openbaar belang.
Gegevens, waaronder DNA-profielen verkregen door analysemethoden, waaronder moleculaire merkeranalyse van plantmateriaal, zaad, microorganismen of andere te onderzoeken materialen, worden door Naktuinbouw opgeslagen in een database. Deze profielen kan Naktuinbouw
gebruiken voor toepassingen van openbaar belang.
Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Naktuinbouw zich de rechten en bevoegdheden voor die Naktuinbouw
toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht. Naktuinbouw behoudt zich het recht voor de door de levering van diensten c.q. uitvoering
van opdrachten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht. Afwijkingen van deze bepaling zullen in de overeenkomst worden opgenomen.
Artikel 6 Opleidingen

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 lid 4 verloopt de inschrijving voor een opleiding of workshop van Naktuinbouw via een
aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is te vinden op de website van Naktuinbouw en kan digitaal worden ingevuld en verzonden of via
de post ingevuld worden geretourneerd. Aanmeldingen zijn voor Naktuinbouw pas bindend nadat Naktuinbouw deze aanmeldingen per e-mail heeft
bevestigd.
Voor een “in company” opleiding of -workshop geldt, dat de opdrachtgever een offerte van Naktuinbouw in tweevoud ontvangt. Zodra
Naktuinbouw een ondertekende offerte heeft terugontvangen, wordt een bevestiging opgemaakt. De overeenkomst is voor Naktuinbouw pas
bindend, nadat Naktuinbouw de overeenkomst per e-mail heeft bevestigd.
In geval van annulering van een aanmelding voor een opleiding of workshop brengt Naktuinbouw de volgende kosten in rekening: 5% van de
opleidingsprijs bij annulering tot een maand voor de uiterste inschrijfdatum van de opleiding / workshop en 50% van de opleidingsprijs bij
annulering op een tijdstip binnen een maand voor de uiterste inschrijfdatum van de opleiding / workshop. Na de uiterste inschrijfdatum is de
volledige opleidingsprijs verschuldigd.
Voor “in company” opleidingen en workshops geldt de bevestiging na ontvangst van de ondertekende offerte als bindend. Bij annulering is men de
volledige opleidingsprijs verschuldigd.
In het geval van onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding of workshop heeft Naktuinbouw het recht een opleiding of workshop te annuleren
en een aan- melding niet te accepteren. Naktuinbouw is daarbij niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten.
Bij verhindering kan een deelnemer zich laten vervangen door een ander. In dat geval brengt Naktuinbouw geen (extra) kosten in rekening.
Naktuinbouw heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding of workshop verhinderen, van
verdere deel- neming aan de opleiding of workshop uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de opleidingskosten onverlet.
Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Naktuinbouw vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk
voortvloeiend of verband houdend met een opdracht, opleiding of workshop, berust bij Naktuinbouw, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door Naktuinbouw vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander
werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Naktuinbouw niet toegestaan
om:
a. Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie,
microfilm, beeld- plaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook
elektronisch, mechanisch of anderszins of
b. Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te
stellen.
Artikel 7 Betaling

1.

2.

3.
4.
5.

Declaraties en voorschotnota’s dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in
faillissement, ten kantore van Naktuinbouw of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bank- of girorekening, te zijn
betaald.
Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde dan wel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim
en heeft Naktuinbouw zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de opdrachtgever een rente van 1% per maand (of een gedeelte van
de maand), vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige rechten welke
Naktuinbouw toekomen. Bij verzuim is Naktuinbouw gerechtigd van de (verdere) uitvoering van de opdracht af te zien of deze op te schorten, totdat
het verschuldigde integraal, inclusief rente en kosten, is voldaan.
Alle kosten ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke incassoprocedure van een vordering op de opdrachtgever zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke incassokosten worden bij voorbaat gefixeerd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van
€ 250,00 (exclusief BTW) in het geval dat incasso geschiedt door inschakeling van derden.
Al hetgeen Naktuinbouw van de opdrachtgever te vorderen heeft is onmiddellijk opeisbaar indien en voor zover de opdrachtgever met betaling in
verzuim is en in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, WSNP, aanvragen van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van zijn
onderneming.
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6.

Iedere declaratie van Naktuinbouw bevat een korte omschrijving van de geleverde diensten of te verrichten werkzaamheden. De administratie
van Naktuinbouw strekt tot volledig bewijs van de verschuldigdheid van het gedeclareerde bedrag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
zijn alle declaratie- en voorschotbedragen exclusief omzetbelasting.

Artikel 8 Voorbehoud
Ingeval van niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst of de overeenkomst tot opdracht door de opdrachtgever, kan Naktuinbouw de
uitvoering van een opdracht opschorten of de overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze
1.
2.
3.

Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, opdrachten of andere overeenkomsten of projecten waarbij Naktuinbouw partij is of anderszins
betrokken is, dan wel op de toepassing of uitleg van deze voorwaarden, is steeds het Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze algemene voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt,
dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.
Alle geschillen, welke voortvloeien uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomsten dienen in eerste aanleg aanhangig te worden gemaakt bij
en berecht door de Rechtbank te Den Haag.

Naktuinbouw, december 2020
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