
Wijziging Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen

Regeling van de Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
22 mei 2006, nr. TRCJZ/2006/1343,
houdende wijziging van de Regeling
werkzaamheden Raad voor plantenrassen

De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 6, tweede lid, onder d,
van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005;

Besluit:

Artikel I
De Regeling werkzaamheden Raad voor
plantenrassen1 wordt als volgt gewijzigd:

A
Aan artikel 21 wordt een zesde lid toe-
gevoegd luidende:

Indien de Raad met betrekking tot een
aanvraag tot een bijzondere inrichting
van het onderzoek besluit, wordt het in
het eerste of tweede lid bedoelde bedrag

6. 

verhoogd met een bedrag ter hoogte van
de daaraan verbonden extra kosten,
welk bedrag binnen een door de Raad
gestelde termijn moet worden voldaan.

B
Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt de zinsnede
‘van en afschrift’ vervangen door: van
een afschrift.

Na het derde lid wordt een vierde lid
toegevoegd luidende:

Voor de verstrekking van een in het
Engels vertaalde beschrijving is een
bedrag verschuldigd van € 50,–.

C
Bijlage 1 wordt vervangen door de bij
deze regeling gevoegde bijlage.

Artikel II
De regeling van de Minister van Land-
bouw en Visserij van 14 juni 1971
houdende de instelling van de Commis-

1. 

2. 

4. 

sie toelating groenterassen2 wordt
ingetrokken.

Artikel III
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
C.P. Veerman.

1 Stcrt. 2006, 15.

2 Stcrt. 1971, 114; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 31 augustus 1988 (Stcrt. 174).

Bijlage 1

Bedragen als bedoeld in artikel 21, eer-
ste lid.

Nr. Gewasgroep Bedrag
 

Landbouwgewassen
1 Zaadgewassen € 1220
2 Vegetatief vermeerderde gewassen € 1770
3 Oliehoudende gewassen € 1270
4 Grasgewassen € 2070
5 Bieten € 1320
6 Vezelgewassen € 1170
7 Gewassen met bijzonder onderzoeksprogramma € 1370
8 Andere landbouwgewassen € 1370
 
Siergewassen
9 Gewassen met levende referentiecollectie, onderzoek onder glas,

lange teelt
€ 1770

9A Gewassen met levende referentiecollectie, onderzoek onder glas,
lange teelt, bijzondere fytosanitaire maatregelen

€ 2270

10 Gewassen met levende referentiecollectie, onderzoek onder glas,
korte teelt

€ 1670

11 Gewassen met levende referentiecollectie, veldonderzoek, lange teelt € 1470
12 Gewassen met levende referentiecollectie, veldonderzoek, korte teelt € 1320
13 Gewassen zonder levende referentiecollectie, onderzoek onder glas,

lange teelt
€ 1470

13A Gewassen zonder levende referentiecollectie, onderzoek onder glas,
lange teelt met verdere vermeerdering

€ 2270

14 Gewassen zonder levende referentiecollectie, onderzoek onder glas,
korte teelt

€ 1170

15 Gewassen zonder levende referentiecollectie, veldonderzoek, lange
teelt

€ 1270

16 Gewassen zonder levende referentiecollectie, veldonderzoek, korte
teelt

€ 1270

17 Nieuwe gewassen, onderzoek onder glas € 1270
18 Nieuwe gewassen, veldonderzoek € 1270
19 Zaadgewassen, anders dan bedoeld onder 9 t/m 18 € 1870
 
Groentegewassen
20 Zaadgewassen, veldonderzoek € 1470
20A Zaadgewassen, tweede en volgende teeltperiode € 735
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Nr. Gewasgroep Bedrag
 

21 Zaadgewassen, onderzoek onder glas € 1870
21A Zaadgewassen, onderzoek onder glas, tweede en volgende teeltpe-

riode
€ 935

22 Vegetatieve gewassen, veldonderzoek € 2070
22A Vegetatieve gewassen, veldonderzoek, tweede en volgende teeltpe-

riode
€ 1035

23 Vegetatieve gewassen, onderzoek onder glas € 1670
23A Vegetatieve gewassen, onderzoek onder glas, tweede en volgende

teeltperiode
€ 835

 
Fruitgewassen
24 Fruitgewassen € 1870
24A Fruitgewassen met grote permanente referentiecollectie € 2670
25 Struiken € 1270

Toelichting

Op 1 februari jl. is het regelgevingcom-
plex van de Zaaizaad- en plantgoedwet
2005 (hierna: wet) in werking getreden.
In de Regeling werkzaamheden Raad
voor plantenrassen wordt uitvoering
gegeven aan de wet en het Besluit werk-
zaamheden Raad voor plantenrassen
voor wat betreft de toelating van rassen
en opstanden van bosbouwgewassen en
de verlening van kwekersrecht door de
Raad voor plantenrassen.
   Alvorens een ras kan worden toegela-
ten of voor een ras kwekersrecht kan
worden verleend zal dit ras worden
onderworpen aan een technisch onder-
zoek.
   In voorkomende gevallen moet het
onderzoek in het kader een aanvraag tot
verlening van kwekersrecht of toelating
op een afwijkende wijze worden inge-

richt in verband met bijzonderheden die
het ras betreffen. In dat geval zijn de
kosten van het technische onderzoek
over het algemeen hoger dan de kosten
van een regulier technisch onderzoek.
Om ook voor dergelijke onderzoeken tot
kostendekkende tarieven te komen is in
onderdeel A van deze regeling bepaald
dat voor dergelijke onderzoeken de vast-
gestelde onderzoekstarieven kunnen
worden verhoogd met de extra kosten
die een dergelijk onderzoek met zich
brengt.
   Verder worden, omdat ten tijde van de
inwerkingtreding van de wet en de
onderliggende regelgeving het onder-
zoekstarief nog niet voor alle gewassen
bekend was, met deze wijziging de
onderzoekstarieven gecompleteerd met
de onderzoekstarieven voor het techni-
sche onderzoek bij nieuwe gewassen.
Daarnaast zijn duidelijkheidshalve in de
nieuwe bijlage de tarieven voor het tech-

nische onderzoek bij groentegewassen
aangevuld met het tarief voor de tweede
en volgende teeltperiode.
   Omdat de Raad voor plantenrassen
steeds vaker het verzoek krijgt om ver-
taalde beschrijvingen van een ras te
verstrekken worden voorts met deze
regeling de tarieven voor verrichtingen
van de Raad voor plantenrassen uitge-
breid met een tarief voor de verstrek-
king van een in het Engels vertaalde
beschrijving van een ras.
   Tot slot is van de gelegenheid gebruik
gemaakt om een regeling in te trekken
die betrekking had op het regelgeving-
complex van de oude Zaaizaad- en
Plantgoedwet en waarvan met het
intrekken van die wet de wettelijke basis
is vervallen.

De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
C.P. Veerman.
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