
HISTORISCH SECTORAKKOORD ROND DE INNING VAN DE BILLIJKE 

VERGOEDING OP HOEVEZAAD 

 

De volledige graankolom is tot een akkoord gekomen over een beter inningssysteem van de billijke 

vergoeding voor hoevezaad. 

Concreet zal vanaf de uitzaai 2016 de inning van kwekersrechten gebeuren via de loontrieerders. 

Landbouwers die geen beroep doen op een loontrieerder,   zullen het gebruik van hoevezaad verder 

moeten melden op de website www.hoevezaad.be. 

 

De volledige filière (kolom)  onderschrijft het belang van genetische vooruitgang om  ook in de 

toekomst te kunnen beschikken over  de beste genetica, die toelaat om op een duurzame wijze 

topopbrengsten te kunnen oogsten. 

Genetische vooruitgang essentieel 

Elke betrokkene in de sector is ervan overtuigd dat genetische vooruitgang noodzakelijk is. In de 

graansector is de opbrengststijging voor 50% het gevolg van genetische vooruitgang, de andere helft 

wordt toegeschreven aan de evolutie van teelttechnieken. Om ook morgen toegang te hebben tot 

graangewassen met een stijgend opbrengstpotentieel, kwaliteit en een betere ziekteresistentie is het 

belangrijk om vandaag mee te investeren in het veredelingswerk. Veranderende weers- en 

klimaatsomstandigheden zullen bovendien bijkomende aandacht vragen in het veredelingswerk Het 

is belangrijk dat er daarom voldoende middelen worden geïnvesteerd in verder onderzoek. Er is 

immers een duidelijk verband tussen investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de 

opbrengsttoename van landbouwgewassen. Het volledige selectieproces voor de ontwikkeling van 

een nieuwe graancultivar duurt ongeveer 10 jaar. De gemiddelde kostprijs wordt geraamd op 

500.000 euro per cultivar die op de markt komt. 

Europees kwekersrecht; billijke vergoeding 

Volgens het Europees kwekersrecht mag een landbouwer op het eigen bedrijf effectief zaaizaad 

vermeerderen van een graancultivar die beschermd is op voorwaarde dat hij hiervoor een billijke 

vergoeding betaalt. Dit maakt ook deel uit van de verplichtingen in het kader van de naleving van de 

randvoorwaarden. Graantelers die gebruik maken van gecertificeerd zaaigoed betalen via de 

aankoopprijs de verschuldigde kwekersrechten en dragen zo automatisch bij tot het veredelingswerk. 

De op het zaaigraan geïnde kwekersvergoeding wordt finaal toegekend aan de kweker die hierdoor 

het onderzoek naar nieuwe, meer performante rassen kan financieren. 

 Op deze manier draagt iedere gebruiker van een graanvariëteit bij aan de ontwikkelingskosten 

ervan.  

Toepassing in België 

Agrofront (landbouworganisaties) , Synagra (beroepsorganisatie van de graanhandelaars en 

gemandateerde van de loontriëerders) en Assinsel (kwekers of mandatarissen van kweekbedrijven) 

hebben een principeovereenkomst bereikt over de praktische modaliteiten om de inning van de 

billijke vergoeding voor de beschermde graancultivars te organiseren.  

http://www.hoevezaad.be/


Zo zullen de loontriëerders die een mandaat hebben gegeven aan Synagra vanaf uitzaai 2016 deze 

billijke vergoeding, afzonderlijk van het schoningswerk, factureren aan de landbouwers. De 

loontrieerders zullen deze billijke vergoeding dan doorstorten aan Assinsel..  

De tarieven die zullen toegepast worden voor gebruik van hoevezaad werden als volgt vastgelegd: 

3.4 euro/100 kg voor tarwe en spelt, 3.5 euro/100 kg voor gerst, 3.3 euro/100 kg haver, 2.8 euro/100 

kg voor rogge en 4 euro/100 kg voor triticale. 

Door deze overeenkomst draagt iedereen op een faire manier bij aan de vooruitgang van onze 

Belgische graanopbrengsten en kan iemand die gebruik maakt van hoevezaad op een éénvoudige 

manier zich in regel stellen met de geldende reglementeringen hieromtrent. 

  

Voor meer informatie: 

Agrofront 

ABS: Guy De Praetere (0475/32.69.36) 

Boerenbond: François Huyghe (0496/85.87.84) 

Fédération Wallonne de l’Agriculture: Alain Masure (0477/67.47.35) 

Synagra 

Jean Maertens (0495/28.33.52) 

Assinsel 

Ann Vandecruys (0477/47.71.64) 

 


