
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 
betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 

houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(Stbl. 21.XI.2005) 

 
 
Wijzigingen: 
Bericht i.v.m. indexering (B.S. 30.I.2007) 
Bericht i.v.m. indexering - 14 december 2007 (B.S. 28.XII.2007, ed. 2) 
Bericht i.v.m. indexering - 18 december 2008 (B.S. 31.XII.2008, ed. 1) 
KB  17 juni 2009 (B.S. 25.VIII.2009, ed. 2) 
Bericht i.v.m. indexering - 4 december 2009 (B.S. 30.XII.2009, ed. 1) 
Bericht i.v.m. indexering - 20 december 2010 (B.S. 27.XII.2010) 
KB 13 maart 2011 (B.S. 5.IV.2011, ed. 2) 
Bericht i.v.m. indexering - 15 december 2011 (B.S. 28.XII.2011) 
 
Gelet op de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen inzonderheid op de artikelen 5, 8 en 11, § 1; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen 

verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten; 
Gelet op de Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen 

tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige 
producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 13 quinquies ingevoegd bij de Richtlijn 2002/89/EG 
van de Raad van 28 november 2002; 

Gelet op het advies van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen, gegeven op 10 november 2004; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 november 2004; 
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2004; 
Gelet op de notificatie van de Europese Commissie, op 24 december 2004; 
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 17 januari 2005; 
Gelet op het advies nr 37.958/3 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2005, met toepassing van 

artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, 
 
Art. 1. De definities vermeld in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2005 ter vastlegging 

van de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, zijn van toepassing op dit besluit. 

 
Art. 2. Zijn onderworpen aan de betaling van een retributie aan het Agentschap, de prestaties:  
1° die gebeuren op vraag van de operator; 
2° betreffende de toekenning, de wijziging en het verlengen van de erkenning van de operatoren; 
3° voor vlees - en viskeuring; 
4° voor de keuring of de controle, op het ogenblik van de invoer […];  
(K.B. 17.VI.2009, art. 1, 1°) 
5° voor het opsporen van residuen in vlees, vis en melk; 
6° voor de controles die reglementair de aanwezigheid van het Agentschap vereisen tijdens het verloop van 

de activiteiten; 
7° die gegenereerd worden door de daad of door het verzuim van de operator, of door de aanwezigheid 

van bedorven, ontaarde, schadelijke of schadelijk verklaarde producten of producten die niet conform zijn aan 
de bepalingen van de wet die ze regelt of aan de uitvoeringsbesluiten ervan of aan de Verordeningen van de 
Europese Unie; 

8° voor het opsporen van residuen in het kader van de vooroogstcontroles van gewassen; 
9° voor reglementair vereiste, staalnames en analyses. 
[10° betreffende het opstellen en de aflevering van certificaten.] 
 (K.B. 17.VI.2009, art. 1, 2°) 
[11° voor de verplichte keuring van spuittoestellen.] 
(K.B. 13.III.2011, art. 13) 
 
 
Art. 3. § 1. De prestaties bedoeld in artikel 2, die niet specifiek getarifeerd zijn conform de bijlagen, zijn 

onderworpen aan het algemeen tarief van [23,95 EUR] per aangevat halfuur per persoon en van [33,52 EUR] 
[indien ze reglementair moeten uitgevoerd worden] door een houder van een universitair diploma of 
gelijkgestelde.  

(Bericht 15.XII.2011) 
(K.B. 17.VI.2009, art. 2, 1°) 



[De retributies die niet specifiek getarifeerd zijn conform bijlage 2, hoofdstuk II, punt 1 of punt 3, worden 
verhoogd met 50 % voor de nachtprestaties, verdubbeld voor de prestaties die in het weekend uitgevoerd 
worden en verdrievoudigd voor de nachtprestaties die tijdens het weekend uitgevoerd worden.]  

(K.B. 17.VI.2009, art. 2, 2°) 
 
 
Nachtprestaties zijn die welke tussen 22 uur en 4 uur worden verricht. Met nachtprestaties worden 

gelijkgesteld, de prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur, voor zover zij eindigen om of na 22 uur of beginnen 
vóór 4 uur. 

Weekendprestaties zijn die welke op zaterdagen, zondagen of wettelijke en reglementaire feestdagen 
worden verricht tussen 0 en 24 uur. 

[…] 
(K.B. 17.VI.2009, art. 2, 3°) 
 
§ 2. De kostprijs van de laboratoriumanalyses uitgevoerd door de laboratoria van het Agentschap wordt 

door de Minister vastgelegd. 
 
Art. 4. § 1. De operator doet maandelijks aangifte van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de 

berekening van het bedrag van de verschuldigde rechten. 
 
§ 2. De maandelijkse aangifte moet toekomen bij [het bestuur van de algemene diensten van het 

Agentschap], uiterlijk de twintigste dag van de maand volgend op die waarop zij betrekking heeft. 
(K.B. 17.VI.2009, art. 3) 
 
§ 3. De Minister kan zowel het model als de modaliteiten vaststellen volgens dewelke de gegevens aan het 

Agentschap moeten overgemaakt worden. Dit betreft enkel de gegevens waarover het Agentschap niet 
beschikt. Deze gegevens kunnen aangegeven of opgevraagd worden via elektronische weg 

 
Art. 5. De retributies maken het voorwerp uit van een gedetailleerde facturatie. [De retributies betreffende 

de invoer kunnen worden geïnd door de Administratie der Douane en Accijnzen.] 
(K.B. 17.VI.2009, art. 4) 

[De retributies voor de verplichte keuring van spuittoestellen kunnen worden geïnd door de erkende 
keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen zijn overgedragen  en 
waarvoor zij ook bestemd zijn.] 

(K.B. 13.III.2011, art. 14) 
 
Art. 6. [De gefactureerde bedragen moeten betaald zijn, uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op 

de factuurdatum.] 
(K.B. 17.VI.2009, art. 5) 

[Evenwel worden de retributies voor de verplichte keuring van spuittoestellen bedoeld in bijlage 5 geïnd: 
1° voordat de volgende keuring plaatsvindt als de keuring niet kan plaatsvinden wegens niet-naleving van de 
door de keuringsoverheid vastgestelde datum, tijdstip en plaats of wegens niet-naleving van de criteria voor 
toegang tot de keuring; 
2° voordat de keuring plaatsvindt in de andere gevallen.] 

(K.B. 13.III.2011, art. 15) 
 
Art. 7. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag voorzien in artikel 6, wordt aan de operator 

aangetekend [een aanmaning] verstuurd. 
(K.B. 17.VI.2009, art. 6, 1°) 
 
In geval van niet-betaling binnen een termijn van 2 maanden na [de aanmaning], wordt aangetekend een 

[…] ingebrekestelling verstuurd. 
(K.B. 17.VI.2009, art. 6, 2°) 
 
 
Art. 8. Indien een operator over een periode van één jaar meer dan 3 ingebrekestellingen gekregen heeft, 

kan er een borgsom geëist worden. Het bedrag van deze borgsom bedraagt één derde van het totaal 
gefactureerde bedrag voor de 6 maanden die het instellen van de borgsom voorafgaan. 

De borgsom wordt vrijgegeven na het vereffenen van de volledige achterstallige schuld en voor zover er de 
laatste 6 maanden geen ingebrekestellingen meer verstuurd werden. 

 
Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006. 
 



Art. 10. Onze Minister bevoegd voor volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
 

CERTIFICATEN 
 
I. Certificaten uitgereikt in het kader van Fytosanitaire controles bij invoer 
 

Type Hoeveelheid Bedrag in EUR 
a) voor controles van de documenten per zending [8,01] 
b) voor controles van de identiteit per zending  

- tot één vrachtwagen, één treinwagon of één 
container van vergelijkbare grootte 

[8,01] 

- meer dan het bovenstaande [16,03] 
c) voor fytosanitaire controles overeenkomstig 
de volgende specificaties: 

  

- stekken, zaailingen (behalve 
bosbouwkundig teeltmateriaal), jonge planten 
van aardbeien of groenten 

per zending  
- tot 10.000 stuks [20,03] 
- voor iedere 1.000 stuks extra [0,80] 
- maximumbedrag [160,28] 

- heesters, bomen (andere dan kerstbomen 
zonder kluit), andere houtige 
boomkwekerijproducten, met inbegrip van 
bosbouwkundig teeltmateriaal (andere dan 
zaden) 

per zending  
- tot 1.000 stuks [20,03] 
- voor iedere 100 stuks extra [0,50] 
- maximumbedrag 

[160,28] 
- bollen, stengelknollen, wortelstokken, 
knollen bestemd voor opplant (andere dan 
aardappelen) 

per zending  
- tot 200 kg [20,03] 
- voor iedere 10 kg extra [0,18] 
- maximumbedrag [160,28] 

- zaden, plantenweefselculturen per zending  
- tot 100 kg [20,03] 
- voor iedere 10 kg extra [0,20] 
- maximumbedrag [160,28] 

- ander plantgoed bestemd voor opplant, niet 
elders in deze tabel genoemd 

per zending  
- tot 5.000 stuks [20,03] 
- voor iedere 100 stuks extra [0,21] 
- maximumbedrag [160,28] 

- snijbloemen per zending  
- tot 20.000 stuks [20,03] 
- voor iedere 1.000 stuks extra [0,160] 
- maximumbedrag [160,28] 

- takken met loof, delen van naaldbomen 
(andere dan kerstbomen zonder kluit) 

per zending  
- tot 100 kg [20,03] 
- voor iedere 100 kg extra [2,00] 
- maximumbedrag [160,28] 

- kerstbomen zonder kluit per zending  
- tot 1.000 stuks [20,03] 
- voor iedere 100 stuks extra [2,00] 
- maximumbedrag [160,28] 

- bladeren van planten, zoals kruiden, 
specerijen en bladgroenten 

per zending  
- tot 100 kg [20,03] 
- voor iedere 10 kg extra [2,003] 
- maximumbedrag [160,28] 

- fruit, groenten (andere dan bladgroenten) per zending  
- tot 25.000 kg [20,03] 
- voor iedere 1.000 kg extra [0,80] 



- aardappelen per partij  
- tot 25.000 kg [60,10] 
- voor iedere 25.000 kg extra [60,10] 

- hout (andere dan schors of bast) per zending  
- tot 100 m3 [20,03] 
- voor iedere m3 extra [0,20] 

- grond en groeimedium, boomschors per zending  
- tot 25.000 kg [20,03] 
- voor iedere 1.000 kg extra [0,80] 
- maximumbedrag [160,28] 

- graan per zending  
- tot 25.000 kg [20,03] 
- voor iedere 1.000 kg extra [0,80] 
- maximumbedrag [801,38] 

- andere planten of plantaardige materialen, 
niet elders in deze tabel genoemd 

per zending [20,03] 

(Bericht 15.XII.2011) 
 
II. Andere certificaten:  
 
Basisbedrag van [42,93 EUR] voor het opstellen en de aflevering van het eerste certificaat en [28,62 EUR] 

voor elk bijkomend afgeleverd certificaat dat op het zelfde moment is aangevraagd. Dit tarief dekt een 
prestatie van een half uur per certificaat. 

(Bericht 15.XII.2011) 
Andere prestaties: [28,72 EUR] per begonnen bijkomend halfuur voor alle bijkomende prestaties zoals de 

voorafgaande documenten -, overeenstemmings - of materiële controle. 
(Bericht 15.XII.2011) 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 
 

[RETRIBUTIES VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN ONDERWORPEN AAN HET KEURINGSTARIEF, 
AAN DE CONTROLE BIJ INVOER, AAN DE OPSPORING VAN OVERDRAAGBARE SPONGIFORME 
ENCEFALOPATHIEEN EN DE OPSPORING VAN RESIDUEN] (K.B. 17.VI.2009, art. 7, 1°) 

 
 

Hoofdstuk I 
 

Algemene bepalingen 
 
1. Voor de toepassing van deze bijlage, wordt verstaan onder:  
1° vlees of vis: vlees of vis en voedingsmiddelen die vlees of vis bevatten, bedoeld in de wet van 5 

september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 15 april 1965 betreffende de 
keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 
betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel; 

2° slachtbeurt: de dagelijkse duur van de slachtactiviteit uitgevoerd aan een zelfde slachtlijn, te rekenen 
vanaf het doden van het eerste dier tot de weging of het begin van de koeling van het laatst geslachte dier, 
verminderd met de duur van de voorziene onderbrekingen van meer dan een halfuur en de noodslachtingen 
die na de andere slachtingen worden uitgevoerd, en waarbij elke slachtbeurt geacht wordt minstens één uur te 
duren; 

3° slachttijd: de som van alle slachtbeurten per slachtlijn gedurende een kalendermaand; 
4° slachtritme: het aantal geslachte dieren per maand gedeeld door de slachttijd, waarbij voor de 

slachtlijnen die zijn uitgesplitst in meerdere evisceratielijnen de slachttijd wordt vermenigvuldigd met het aantal 
evisceratielijnen; 

5° jonge runderen: runderen jonger dan één jaar; 
6° partij: een hoeveelheid vlees of vis zoals omschreven in de Europese wetgeving inzake de veterinaire 

controles bij invoer van producten vanuit derde landen. 



[7° slachthuis met een geringe capaciteit : een inrichting voor het slachten en uitslachten van dieren 
waarvan het vlees bestemd is voor menselijke consumptie en voor: 
 
a) slachtdieren waarvan de activiteit beperkt is tot het slachten van 12 grootvee-eenheden (GVE) per week 
(één GVE overeenstemmend met één rund of eenhoevig dier of drie varkens of zeven schapen of geiten); 
 
b) voor gevogelte en konijnen waarvan de activiteit beperkt is tot het slachten van 150 000 dieren per jaar;] 
(K.B. 17.VI.2009, art. 7, 2°) 
2. Voor de berekening van het bedrag van de retributies voor het opsporen van residuen op slachtdieren 
wordt rekening gehouden met het koud karkasgewicht. Er wordt 2 % van het bekomen karkasgewicht 
afgetrokken indien er warm gewogen wordt. Voor dieren die niet gewogen worden tijdens het slachten, 
wordt het gemiddeld gewicht gebruikt. 
3. [Wanneer de retributies verbonden aan het keuringstarief] op slachtdieren, volgens het slachtritme per 

dier worden vastgesteld, zijn zij eveneens van toepassing op:  
- de dieren die niet levend in het slachthuis worden binnengebracht, met uitzondering van de in nood 

geslachte dieren; 
- de dieren die niet aan de slachtlijn worden geslacht; 
- de dieren waarvoor naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor de slachting, de slachting niet 

wordt toegestaan om redenen inzake de gezondheid van mens en dier. 
Wanneer de retributies, verbonden aan de keuringsactiviteiten op slachtdieren, per dier worden 

vastgesteld, zijn zij eveneens van toepassing op de dieren die niet levend in het slachthuis worden 
binnengebracht, met uitzondering van de in nood geslachte dieren. 

(K.B. 17.VI.2009, art. 7, 3°) 
 
4. De retributies verbonden aan het opsporen van residuen bij slachtdieren zijn eveneens van toepassing 

op:  
- de dieren die niet levend in het slachthuis worden binnengebracht, met uitzondering van de in nood 

geslachte dieren; 
- de dieren die niet aan de slachtlijn worden geslacht; 
- de dieren waarvoor naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor de slachting, de slachting niet 

wordt toegestaan om redenen inzake de gezondheid van mens en dier. 
Voor deze dieren, wordt het bedrag van de retributies berekend in functie van het gemiddeld gewicht van 

het dier. 
5. Voor de maanden gedurende dewelke dieren van verschillende categorieën aan dezelfde slachtlijn 

geslacht worden, worden de berekeningen van de retributies verbonden [aan het keuringstarief] in functie van 
het slachtritme uitgevoerd conform onderstaande conversietabellen :  

(K.B. 17.VI.2009, art. 7, 4°) 
 

Dieren geslacht in een slachthuis voor slachtdieren 
Categorie dieren Rundvee-eenheden 

Runderen en éénhoevigen 1,00 
Jonge runderen 0,50 
Varkens en everzwijnen 0,20 
Loopvogels 0,20 
Schapen, geiten en wilde herkauwers 0,10 
  

Dieren geslacht in een slachthuis voor gevogelte en konijnen 
Categorie dieren Pluimvee-eenheden 

Gevogelte, konijnen en klein veder- of haarwild met 
een geslacht gewicht lager dan 2kg 

1,00 

Gevogelte, konijnen en klein veder- of haarwild met 
een geslacht gewicht van 2 kg tot 5 kg 

2,00 

Gevogelte, konijnen en klein veder- of haarwild met 
een geslacht gewicht hoger dan 5 kg, loopvogels 
uitgezonderd 

4,00 

 
6. [De retributies verbonden aan het keuringstarief] op slachtdieren, gevogelte en konijnen worden 

vermeerderd met [25,5416 EUR] per dier of groep dieren wanneer de exploitant van het slachthuis aan de 
keurder een dier of een groep van dieren aanbiedt waarvan de identificatie ongeldig is. 

(Bericht 15.XII.2011) 
 (K.B. 17.VI.2009, art. 7, 5°) 



7. Wanneer [het dagelijks bedrag van de aan de keuringstarief verbonden retributies] lager is dan het 
bedrag dat verschuldigd zou zijn in toepassing van een uurtarief van [49,15 EUR], is dit laatste van toepassing 
met een minimum van één uur. [Wanneer het dagelijks bedrag van de aan de controle bij invoer verbonden 
retributies lager is dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn in toepassing van het uurtarief bedoeld in artikel 3, 
zal dit laatste van toepassing zijn met een minimum van één uur]. 

(Bericht 15.XII.2011) 
 (K.B. 17.VI.2009, art. 7, 6° en 7°) 
8. In een slachthuis van gevogelte of konijnen waar de keurder met het akkoord van de Minister wordt 

bijgestaan door aangestelden van het slachthuis, wordt het bedrag per slachtlijn als volgt vastgesteld:  
- een slachtlijn:  
slachttijd x [49,15 EUR] x 1,1 […] 
- twee slachtlijnen gelijktijdig:  
slachttijd x [49,15 EUR] x 0,8 […] 
(Bericht 15.XII.2011) 
 (K.B. 17.VI.2009, art. 7, 8°) 
[9. Zijn onderworpen aan een retributie volgens het keuringstarief, de keuringsactiviteiten gedurende de 

slachtbeurt alsook: 
- de antemortemkeuring die de slachtbeurt direct met een maximum van een half uur voorafgaat, 
- de administratieve activiteiten die direct volgen op de slachtbeurt en betrekking hebben op de gedurende 

de slachtbeurt geslachte dieren 
Elke andere activiteit wordt getarifeerd conform het artikel 3.] 
(K.B. 17.VI.2009, art. 7, 9°) 
 

Hoofdstuk II 
 

[Retributies verbonden aan de activiteiten onderworpen aan het keuringstarief, aan de controle bij 
invoer en aan de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën] (K.B. 17.VI.2009, art. 7, 10°) 

 
[1. RETRIBUTIES VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN ONDERWORPEN AAN HET KEURINGSTARIEF] 

(K.B. 17.VI.2009, art. 7, 11°) 
Slachthuizen met een geringe capaciteit   
Runderen en éénhoevigen Bedrag/dier [12,2920 EUR] 
Jonge runderen Bedrag/dier [6,8312 EUR] 
Varkens en everzwijnen < 25 kg Bedrag/dier [1,3704 EUR] 
Varkens en everzwijnen = of > 25 kg Bedrag/dier [3,5547 EUR] 
Loopvogels Bedrag/dier [3,5547 EUR] 
Schapen, geiten en wilde herkauwers < 12 kg Bedrag/dier [0,4781 EUR] 
Schapen, geiten en wilde herkauwers [12 kg - 
18 kg ] 

Bedrag/dier [0,9562 EUR] 

Schapen, geiten en wilde herkauwers > 18 kg Bedrag/dier [1,3704 EUR] 
Gevogelte en konijnen, … < 2kg Bedrag/dier [0,0315 EUR] 
Gevogelte en konijnen, … [2 kg - 5 kg] Bedrag/dier [0,0629 EUR] 
Gevogelte en konijnen, … > 5 kg Bedrag/dier [0,1257 EUR] 
Vrij-wildverwerkingsinrichtingen   
Everzwijn ≥ 25 kg Bedrag/dier [1,7825 EUR] 
Everzwijn < 25 kg Bedrag/dier [0,6831 EUR] 
Loopvogels Bedrag/dier [3,5547 EUR] 
Wilde herkauwers < 12 kg Bedrag/dier [0,2463 EUR] 
Wilde herkauwers [12 kg - 18 kg ] Bedrag/dier [0,4915 EUR] 
Wilde herkauwers > 18 kg Bedrag/dier [0,6831 EUR] 
Klein veder/haarwild < 2 kg Bedrag/dier [0,0315 EUR] 
Klein veder/haarwild [2 kg -5 kg] Bedrag/dier [0,0629 EUR] 
Klein veder/haarwild > 5 kg Bedrag/dier [0,1257 EUR] 
Vis   
Visproducten in de vismijn Bedrag / kg [0,0055 EUR] 
Vis ingedeeld in versheid categorieën EEG Bedrag / kg [0,0027 EUR] 
Viskwekerij of verzendingscentrum Bedrag/maand waarin vis die een voor 

de menselijke consumptie gewenste 
maat bereikt heeft, wordt opgehaald 

[46,0222 EUR] 

Slachthuizen met normale capaciteit 
Eén categrorie/slachtlijn 

Bedrag/dier in functie van het 
slachtritme 

 

Runderen en éénhoevigen 0,00 - 4,00 [16,3825 EUR] 



4,00 - 6,00 [15,3751 EUR] 
6,00 - 8,00 [12,2955 EUR] 
8,00 - 10,00 [10,7729 EUR] 

10,00 - 12,00 [9,8341 EUR] 
12,00 - 14,50 [9,2273 EUR] 
14,50 - 17,00 [8,4717 EUR] 
17,00 - 19,50 [7,9566 EUR] 
19,50 - 22,00 [7,5788 EUR] 
22,00 - 24,50 [7,2697 EUR] 
24,50 - 27,00 [7,0293 EUR] 
27,00 - 30,00 [6,8346 EUR] 
30,00 - 33,00 [6,5484EUR] 
33,00 - 36,00 [6,3424 EUR] 
36,00 - 39,00 [5,1477 EUR] 
39,00 - 42,50 [5,9875 EUR] 
42,50- 46,00 [5,7928 EUR] 
46,00 - 50,00 [5,6097 EUR] 

50,00 [5,4151 EUR] 
Jonge runderen 1,00 - 22,50 [4,0985 EUR] 

22,50 - 30,00 [3,2742 EUR] 
30,00 - 37,50 [2,8735 EUR] 
37,50 - 45,00 [2,6331 EUR] 
45,00 - 52,50 [2,4614 EUR] 
52,50 - 60,00 [2,3469 EUR] 
60,00 - 67,50 [2,2553 EUR] 
67,50 - 75,00 [2,1866 EUR] 
75,00 - 82,50 [2,1294 EUR] 

82,50 [2,0950 EUR] 
Schapen, geiten en wilde herkauwers 1,00 -40,00 [1,5684 EUR] 

40,00 - 65,00 [1,4196 EUR] 
65,00 [1,2021 EUR] 

Loopvogels 1,00 - 15,00 [3,4230 EUR] 
15,00 - 30,00 [3,1483 EUR] 

30,00 [2,3240 EUR] 
Varkens en everzwijnen 1,00 - 24,00 [2,7304 EUR] 

24,00 - 34,00 [2,5759 EUR] 
34,00 - 44,00 [2,1740 EUR] 
44,00 - 54,50 [1,9577 EUR] 
54,50 - 65,00 [1,8031 EUR] 
65,00 - 76,50 [1,7104 EUR] 
76,50 - 88,00 [1,6176 EUR] 
88,00 - 99,50 [1,5455 EUR] 

99,50 - 111,00 [1,4940 EUR] 
111,00 -123,50 [1,4528 EUR] 
123,50 - 136,00 [1,4013 EUR] 
136,00 - 148,50 [1,3601 EUR] 
148,50 - 161,00 [1,3291 EUR] 
161,00 - 174,50 [1,2982 EUR] 
174,50 - 188,00 [1,2776 EUR] 
188,00 - 202,50 [1,2467 EUR] 
202,50 - 217,00 [1,2158 EUR] 
217,00 - 234,50 [1,1952 EUR] 
234,50 - 252,00 [1,1540 EUR] 
252,00 - 269,00 [1,1231 EUR] 
269,00 - 286,00 [1,0922 EUR] 
286,00 - 303,00 [1,0819 EUR] 
303,00 - 320,00 [1,0613 EUR] 
320,00 - 337,00 [1,0407 EUR] 
337,00 - 354,00 [1,0246 EUR] 
354,00 - 373,50 [1,0109 EUR] 



373,50 - 393,00 [0,9834 EUR] 
393,00 - 412,50 [0,9697 EUR] 
412,50 - 432,00 [0,9559 EUR] 
432,00- 452,00 [0,9433 EUR] 
452,00 - 472,00 [0,9285 EUR] 

472,00 [0,9147 EUR] 
Gevogelte, konijnen, klein wild < 2 kg 0 - 1.200 [0,0410 EUR] 

1.200 - 3.000 [0,0246 EUR] 
3.000 - 3.500 [0,0235 EUR] 
3.500 - 4.000 [0,0227 EUR] 
4.000 - 4.500 [0,0219 EUR] 
4.500 - 5.000 [0,0213 EUR] 
5.000 - 5.500 [0,0208 EUR] 
5.500 - 6.000 [0,0205 EUR] 
6.000 - 6.500 [0,0203 EUR] 
6.500 - 7.000 [0,0200 EUR] 
7.000 - 7.500 [0,0197 EUR] 
7.500 - 8.000 [0,0195 EUR] 
8.000 - 8.500 [0,0195 EUR] 
8.500 - 9.000 [0,0191 EUR] 
9.000 - 9.500 [0,0191 EUR] 
9.500 -10.000 [0,0189 EUR] 

10.000 [0,0189 EUR] 
Gevogelte, konijnen, klein wild 2 kg - 5 kg 0- 600 [0,0824 EUR] 

600 - 1.500 [0,0492 EUR] 
1.500 - 1.750 [0,0469 EUR] 
1.750 - 2.000 [0,0446 EUR] 
2.000 - 2.250 [0,0435 EUR] 
2.250 - 2.500 [0,0424 EUR] 
2.500 - 2.750 [0,0424 EUR] 
2.750 - 3.000 [0,0412 EUR] 
3.000 - 3.250 [0,0401 EUR] 
3.250 - 3.500 [0,0401 EUR] 
3.500 - 3.750 [0,0389 EUR] 
3.750 - 4.000 [0,0389 EUR] 
4.000 - 4.250 [0,0389 EUR] 
4.250 - 4.500 [0,0378 EUR] 
4.500 - 4.750 [0,0378 EUR] 
4.750 - 5.000 [0,0378 EUR] 

5.000 [0,0378 EUR] 
Gevogelte, konijnen, klein wild > 5 kg 0 - 300 [0,1637 EUR] 

300 - 750 [0,0985 EUR] 
750 - 875 [0,0939 EUR] 

875 - 1.000 [0,0904 EUR] 
1.000 - 1.125 [0,0870 EUR] 
1.125 - 1.250 [0,0847 EUR] 
1.250 - 1.375 [0,0836 EUR] 
1.375 - 1.500 [0,0824 EUR] 
1.500 - 1.625 [0,0801 EUR] 
1.625 - 1.750 [0,0790 EUR] 
1.750 - 1.875 [0,0790 EUR] 
1.875 - 2.000 [0,0778 EUR] 
2.000 - 2.125 [0,0767 EUR] 
2.125 - 2.250 [0,0767 EUR] 
2.250 - 2.375 [0,0756 EUR] 
2.375 - 2.500 [0,0756 EUR] 

2.500 [0,0744 EUR] 
Slachthuizen met normale capaciteit 
Verschillende categorieën/slachtlijn 

Bedrag/dier in functie van het 
slachtritme omgerekend naar 

rundvee-eenheden 

 



Runderen en éénhoevigen 0,00 - 4,00 [16,3825 EUR] 
4,00 - 6,00 [15,3728 EUR] 
6,00 - 8,00 [12,2920 EUR] 
8,00 -10,00 [10,7671 EUR] 

10,00 - 12,00 [9,8295 EUR] 
12,00 - 14,50 [9,2319 EUR] 
14,50 - 17,00 [8,4695 EUR] 
17,00 - 19,50 [7,9543 EUR] 
19,50 - 22,00 [7,5731 EUR] 
22,00 - 24,50 [7,2640 EUR] 
24,50 - 27,00 [7,0270 EUR] 
27,00 - 30,00 [6,8312 EUR] 
30,00 - 33,00 [6,5530 EUR] 
33,00 - 36,00 [6,3366 EUR] 
36,00 - 39,00 [6,1512 EUR] 
39,00 - 42,50 [5,9863 EUR] 
42,50- 46,00 [5,7906 EUR] 
46,00 - 50,00 [5,6051 EUR] 

50,00 [5,4093 EUR] 
Jonge runderen 0,00 - 4,00 [8,1913 EUR] 

4,00 - 6,00 [7,6761 EUR] 
6,00 - 8,00 [6,1512 EUR] 
8,00 - 10,00 [5,3887 EUR] 

10,00 - 12,00 [4,9148 EUR] 
12,00 - 14,50 [4,6160 EUR] 
14,50 - 17,00 [4,2347 EUR] 
17,00 - 19,50 [3,9874 EUR] 
19,50 - 22,00 [3,7711 EUR] 
22,00 - 24,50 [3,6371 EUR] 
24,50 - 27,00 [3,5238 EUR] 
27,00 - 30,00 [3,4208 EUR] 
30,00 - 33,00 [3,2765 EUR] 
33,00 - 36,00 [3,1735 EUR] 
36,00 - 39,00 [3,0910 EUR] 
39,00 - 42,50 [3,0086 EUR] 
42,50- 46,00 [2,8953 EUR] 
46,00 - 50,00 [2,8128 EUR] 

50,00 [2,7098 EUR] 
Varkens, loopvogels en everzwijnen 0,00 - 4,00 [3,2765 EUR] 

4,00 - 6,00 [3,0910 EUR] 
6,00 - 8,00 [2,4625 EUR] 
8,00 - 10,00 [2,1637 EUR] 

10,00 - 12,00 [1,9680 EUR] 
12,00 - 14,50 [1,8649 EUR] 
14,50 - 17,00 [1,7001 EUR] 
17,00 - 19,50 [1,5867 EUR] 
19,50 - 22,00 [1,5043 EUR] 
22,00 - 24,50 [1,4528 EUR] 
24,50 - 27,00 [1,4013 EUR] 
27,00 - 30,00 [1,3704 EUR] 
30,00 - 33,00 [1,3188 EUR] 
33,00 - 36,00 [1,2570 EUR] 
36,00 - 39,00 [1,2364 EUR] 
39,00 - 42,50 [1,2055 EUR] 
42,50- 46,00 [1,1540 EUR] 
46,00 - 50,00 [1,1231 EUR] 

50,00 [1,0922 EUR] 
Schapen, geiten en wilde herkauwers 0,00 - 4,00 [1,6383 EUR] 

4,00 - 6,00 [1,5352 EUR] 
6,00 - 8,00 [1,2364 EUR] 



8,00 - 10,00 [1,0716 EUR] 
10,00 - 12,00 [0,9834 EUR] 
12,00 - 14,50 [0,9285 EUR] 
14,50 - 17,00 [0,8472 EUR] 
17,00 - 19,50 [0,7922 EUR] 
19,50 - 22,00 [0,7647 EUR] 
22,00 - 24,50 [0,7373 EUR] 
24,50 - 27,00 [0,7098 EUR] 
27,00 - 30,00 [0,6835 EUR] 
30,00 - 33,00 [0,6548 EUR] 
33,00 - 36,00 [0,6285 EUR] 
36,00 - 39,00 [0,6285 EUR] 
39,00 - 42,50 [0,6010 EUR] 
42,50- 46,00 [0,5736 EUR] 
46,00 - 50,00 [0,5736 EUR] 

50,00 [0,5461 EUR] 
 Bedrag/dier in functie van het 

slachtritme omgerekend in 
gevogelte-eenheden 

 

Gevogelte, konijnen, klein wild < 2 kg 0 - 1.200 [0,0412 EUR] 
1.200 - 3.000 [0,0252 EUR] 
3.000 - 3.500 [0,0240 EUR] 
3.500 - 4.000 [0,0229 EUR] 
4.000 - 4.500 [0,0218 EUR] 
4.500 - 5.000 [0,0218 EUR] 
5.000 - 5.500 [0,0206 EUR] 
5.500 - 6.000 [0,0206 EUR] 
6.000 - 6.500 [0,0206 EUR] 
6.500 - 7.000 [0,0195 EUR] 
7.000 - 7.500 [0,0195 EUR] 
7.500 - 8.000 [0,0195 EUR] 
8.000 - 8.500 [0,0195 EUR] 
8.500 - 9.000 [0,0195 EUR] 
9.000 - 9.500 [0,0195 EUR] 
9.500 -10.000 [0,0183 EUR] 

10.000 [0,0183 EUR] 
Gevogelte, konijnen, klein wild 2 kg - 5 kg 0- 1.200 [0,0824 EUR] 

1.200 - 3.000 [0,0492 EUR] 
3.000 - 3.500 [0,0469 EUR] 
3.500 - 4.000 [0,0446 EUR] 
4.000 - 4.500 [0,0435 EUR] 
4.500 - 5.000 [0,0424 EUR] 
5.000 - 5.500 [0,0424 EUR] 
5.500 - 6.000 [0,0412 EUR] 
6.000 - 6.500 [0,0401 EUR] 
6.500 - 7.000 [0,0401 EUR] 
7.000 - 7.500 [0,0389 EUR] 
7.500 - 8.000 [0,0389 EUR] 
8.000 - 8.500 [0,0389 EUR] 
8.500 - 9.000 [0,0378 EUR] 
9.000 - 9.500 [0,0378 EUR] 

9.500 - 10.000 [0,0378 EUR] 
10.000 [0,0378 EUR] 

Gevogelte, konijnen, klein wild > 5 kg 0 - 1.200 [0,1637 EUR] 
1.200 - 3.000 [0,0985 EUR] 
3.000 - 3.500 [0,0939 EUR] 
3.500 - 4.000 [0,0904 EUR] 
4.000 - 4.500 [0,0870 EUR] 
4.500 - 5.000 [0,0847 EUR] 
5.000 - 5.500 [0,0836 EUR] 



5.500 - 6.000 [0,0824 EUR] 
6.000 - 6.500 [0,0801 EUR] 
6.500 - 7.000 [0,0790 EUR] 
7.000 - 7.500 [0,0790 EUR] 
7.500 - 8.000 [0,0778 EUR] 
8.000 - 8.500 [0,0767 EUR] 
8.500 - 9.000 [0,0767 EUR] 
9.000 - 9.500 [0,0756 EUR] 

9.500 - 10.000 [0,0756 EUR] 
10.000 [0,0744 EUR] 

Noodslachting   
Runderen en éénhoevigen Bedrag/dier [21,8434 EUR] 
Jonge runderen Bedrag/dier [10,9217 EUR] 
Andere Bedrag/dier [5,4608 EUR] 

(Bericht 15.XII.2011) 
 

 
[2. RETRIBUTIES VERBONDEN AAN DE CONTROLE BIJ INVOER] (K.B. 17.VI.2009, art. 7, 12°) 

 
Vis/vlees aangeboden in 

de grensinspectiepost 
 

Bedrag/kg [0,0055] 
 

Vis > 100.000 kg zonder 
het strippen 

 

Bedrag/kg [0,0016] 
 

Vis > 100.000 kg die geen 
enkele andere bewerking 

dan het strippen heeft 
ondergaan 

 

Bedrag/kg [0,0016] 

Vis > 100.000 kg met het 
strippen en andere 

bewerkingen 
 

Bedrag/kg [0,0031] 

Doorvoer vlees/vis Bedrag/zending [33,3111] 
 

(Bericht 15.XII.2011) 
 
 
 

[3. RETRIBUTIES VERBONDEN AAN DE OPSPORING VAN OVERDRAAGBARE SPONGIFORME 
ENCEFALOPATHIEEN] (K.B. 17.VI.2009, art. 7, 12°) 

 
 

Runderen Vast bedrag per rund 
waarop een verplichte BSE 
– sneltest wordt uitgevoerd 

 

[12,25] 

(Bericht 15.XII.2011) 
 

 
 
 

Hoofdstuk III 
 

Retributies verbonden aan het opsporen van residuen 
 

Levende en voor de slacht bestemde dieren en 
vlees vallende onder Richtlijn 85/73/EEG, 
Bijlage A, Hoofdstuk I 

Bedrag/ton geslacht gewicht [1,55 EUR] 

Aquacultuurproducten vallend onder Richtlijn 
85/73/EEG, Bijlage A, Hoofdstuk III 

Bedrag/ton verhandeld product [0,1145 EUR] 

Melk en zuivelproducten Bedrag/1.000l als grondstof gebruikte [0,0229 EUR] 



rauwe melk 
Eieren en eiproducten Bedrag voor staalname (tarief cfr art 

3) vermeerderd met een bedrag voor 
de analyse 

 

Honing Bedrag voor staalname (tarief cfr art 
3) vermeerderd met een bedrag voor 

de analyse 

 

(Bericht 15.XII.2011) 
 
 
 
 

Bijlage 3 
 

ERKENNINGEN 
 
Basisbedrag: [47,89 EUR] per erkenningaanvraag voor administratiekosten bij opening van het dossier. 
(Bericht 15.XII.2011) 
Andere prestaties: De kosten voor onderzoek van de aanvraag zijn onderworpen aan het algemeen tarief 

van een begonnen halfuur, overeenkomstig artikel 3. 
[54,66 EUR per halve dag vorming per persoon voor de prestaties betreffende de wetenschappelijke 
vormingen waaraan een laboratorium moet deelnemen om erkend te blijven overeenkomstig artikel 5, 9° van 
het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van 
de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de 
controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van 
de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-
adrenergische of productiestimulerende werking. 
211,29 euro per interlaboratoriumproef voor de prestaties betreffende de door het Agentschap ingerichte 
interlaboratoriumproeven waaraan een laboratorium moet deelnemen om erkend te blijven overeenkomstig 
artikel 5, 5° van hetzelfde besluit. 
158,47 euro per programma van controletesten voor de prestaties betreffende de door het Agentschap 
ingerichte controletesten waaraan een laboratorium moet deelnemen om erkend te blijven overeenkomstig 
artikel 5, 13° van hetzelfde besluit.] 
(K.B. 17.VI.2009, art. 8) 

(Bericht 15.XII.2011) 
 

 
 
 
 

Bijlage 4 
 

AUDITS «OP AANVRAAG» 
 
Per persoon, een bedrag van [47,89 EUR] per begonnen halfuur en van [67,04 EUR] wanneer de prestaties 

door een houder van een universitair diploma of gelijkgestelde worden uitgevoerd. 
(Bericht 15.XII.2011) 
 
 

[Bijlage 5] 
(ingev. K.B. 13.III.2011, art. 16) 

 
RETRIBUTIES VERBONDEN AAN DE KEURING VAN SPUITTOESTELLEN 

 
Hoofdstuk I 

 
Bij de eerste keuring te betalen bedrag 

 
1. Veldspuittoestellen en andere toestellen waarvan de werking op  hetzelfde principe steunt : 

 
Het te betalen bedrag is afhankelijk van de werkbreedte van het spuittoestel in overeenstemming met de 
onderstaande tabel: 

 



Werkbreedte 
(meter) van het 
spuittoestel  

 
≤12m 

 
13m 

 
14m 

 
15m 

 
16m 

 
17m 

 
18m 

 
19m 

 
20m 

 
21m 

 
22m 

 
23m 

 
≥24m 

Prijs (EUR) 78,71 85,96 93,21 100,46 107,71 114,96 122,21 129,46 136,71 143,96 151,21 158,46 165,71 
(Bericht 15.XII.2011) 

 
2. Spuitmachines voor tuinbouw en sierteelt met één enkele spuitboom per drukeenheid:  

 
Het te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal doppen op de spuitboom in overeenstemming met de 
onderstaande tabel: 

 
Aantal doppen 
op de spuitboom ≤24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 ≥48 

Prijs (EUR) 78,71 85,96 93,21 100,46 107,71 114,96 122,21 129,46 136,71 143,96 151,21 158,46 165,71 
(Bericht 15.XII.2011) 

 
3. Spuitmachines voor tuinbouw en sierteelt met meerdere spuitbomen per drukeenheid: 

 
Het te betalen bedrag is vastgesteld op 78,71 EUR voor de keuring van de drukeenheid. Die prijs wordt 
verhoogd met een bedrag voor de keuring van de spuitbomen en spuitdoppen dat gelijk is aan 13,46 EUR per 
boom met ten hoogste 20 doppen. Voor elke spuitboom met meer dan 20 doppen, is een extra bedrag van 
6,21 EUR per bijkomende groep van 10 doppen op de spuitboom verschuldigd en dit volgens onderstaande 
tabel: 
 

Aantal spuitdoppen op de boom Extra bedrag per boom 
≤20 13,46 EUR 

21-30 19,68 EUR 
31-40 25,89 EUR 
41-50 32,11 EUR 
≥51 38,32 EUR 

(Bericht 15.XII.2011) 
 

4. Boomgaardspuittoestellen en alle andere toestellen waarvan de werking op hetzelfde principe steunt  
alsook bodemontsmettingsmachines:   

 
Het bij de keuring te betalen bedrag is forfaitair vastgesteld op 78,71 EUR. (Bericht 15.XII.2011) 

 
 
 
 

Hoofdstuk II 
 

Bij bijkomende keuringsbeurt te betalen bedrag voor een spuittoestel dat bij de eerste keuring niet 
voldeed 

 
1. Voor een bijkomende keuringsbeurt van een spuittoestel, dat bij de eerste keuring niet voldeed, is de 

prijs forfaitair vastgesteld op 12,95 EUR, ongeacht de reden van de bijkomende keuring. (Bericht 15.XII.2011) 
 
2. Die prijs wordt, in voorkomend geval, verhoogd met :  
 
a. een bedrag voor een nieuwe keuring van de spuitdoppen in overeenstemming met de onderstaande tabel:   
 

1) Veldspuittoestellen en andere toestellen waarvan de werking op  hetzelfde principe steunt: 
 
Werkbreedte (meter) van 
het spuittoestel 

 
≤12m 

 
13m 

 
14m 

 
15m 

 
16m 

 
17m 

 
18m 

 
19m 

 
20m 

 
21m 

 
22m 

 
23m 

 
≥24m 

Prijs (EUR) 15,53 17,61 18,64 19,68 21,75 22,78 24,86 25,89 26,93 29,00 30,03 32,11 33,14 
(Bericht 15.XII.2011) 

 
2) Spuitapparatuur voor tuinbouw en sierteelt met één enkele spuitboom per drukeenheid:  

 



Aantal doppen op de 
spuitboom ≤24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 ≥48 

Prijs (EUR) 15,53 17,61 18,64 19,68 21,75 22,78 24,86 25,89 26,93 29,00 30,03 32,11 33,14 
(Bericht 15.XII.2011) 

 
3) Spuitapparatuur voor tuinbouw en sierteelt met meerdere spuitbomen per drukeenheid: 
 

Aantal spuitdoppen op de boom Extra bedrag per boom 

≤20 3,11 EUR 
21-30 4,14 EUR 
31-40 5,18 EUR 
41-50 6,21 EUR 
≥51 7,25 EUR 

(Bericht 15.XII.2011) 
 

4) Boomgaardspuittoestellen en alle andere toestellen waarvan de werking op hetzelfde principe steunt 
alsook bodemontsmettingsmachines: 15, 53 EUR 
 

b. 12,95 EUR voor een nieuwe keuring van de manometer 
 
c. Een bedrag van 25,89 EUR per defect andere dan die aan spuitdoppen en/of manometer. 

(Bericht 15.XII.2011) 
 
3. De bedragen bedoeld in punt 2. a. en b. zijn niet van toepassing in de gevallen waarin de spuittoestellen op 
de volgende keuringsdag terug aangeboden worden EN wanneer het defecte materiaal (spuitdoppen of 
manometer) bij de keuringsoverheid worden achtergelaten. 
 

4. Het maximumbedrag voor een bijkomende keuring is in alle gevallen vastgesteld op 64,73 EUR. (Bericht 
15.XII.2011) 
 

Hoofdstuk III 

Bedrag dat moet worden betaald bij niet-naleving van de door de keuringsoverheid vastgestelde 
datum, tijdstip en plaats, bij niet-naleving van de  criteria voor toegang tot de keuring, of wanneer de 

keuring plaatsheeft op een andere dan de door de keuringsoverheid vastgestelde plaats 
 
 

1. Als de keuring niet kan plaatsvinden wegens niet-naleving van de door de keuringsoverheid 
vastgestelde datum, tijdstip en plaats of wegens niet-naleving van de criteria voor toegang tot de 
keuring, wordt het voor de keuring die niet kon gebeuren te betalen bedrag vastgesteld op de helft van 
de prijs van de keuring. 
 

Als de keuring plaatsheeft op een andere dan de door de keuringsoverheid vastgestelde plaats wordt de 
keuringsprijs met 77,67 EUR verhoogd. (Bericht 15.XII.2011) 

 
 


