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1. Tarieven
In de tarievenlijst zijn de tarieven opgenomen die van toepassing zijn op de bepalingen, onderzoeken
en diensten van DGZ, geldend vanaf 1 februari 2018. Alle tarieven gelden onder voorbehoud van
prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor de werkzaamheden gelden de
algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op de factuur van DGZ.

2. BTW
Alle tarieven zijn exclusief BTW. Volgende BTW-tarieven zijn van toepassing:
6 % BTW: voor prestaties / analyses in het kader van de regelgeving aangaande
dierziektenbestrijding (goederen en diensten betreffende identificatie en registratie,
geneesmiddelenregister, prestaties dierenarts, staalname en analyse)
21 % BTW: voor prestaties / analyses uitgevoerd in het kader van controles en zonder enige directe
bijdrage aan de veehouderij of aan een diergeneeskundige behandeling van de veestapel; voor
prestaties / analyses uitgevoerd in het kader van de hormonen- en residuwetgeving of de controle
van landbouwproducten; voor kadaverophaling; voor verkoop materiaal; voor getuigschriften
vakbekwaamheid

3. Facturatie
Bij de facturering gelden de volgende afspraken:

DGZ Vlaanderen
Industrielaan 29
8820 Torhout
Tel: 078 05 05 23
Fax: 078 05 23 23
helpdesk@dgz.be
www.dgz.be
Maatschappelijke zetel:
Site Lier
Hagenbroeksesteenweg 167
2500 Lier
BTW BE 0409.450.856
KBC BE14 7343 5403 8083
KRED BEBB

1.

Inzendingen van laboratoriummateriaal en overige activiteiten worden altijd
berekend tegen de in de tarievenlijst vermelde tarieven (exclusief basiskosten per
inzending). De geldende tarieven kan u terugvinden op de website van DGZ
(http://www.dgz.be/tarieven).

2.

Daarbij geldt als uitzondering: voor alle beroepsmatig in België gehouden
diersoorten (runderen, schapen, geiten, varkens, pluimvee en edelpelsdieren) geldt
dat:
▪ met betrekking tot autopsieonderzoek een gesubsidieerd tarief kan gelden.
▪ voor onderzoek in het kader van vrijwillige en/of verplichte
dierziektenbestrijding, indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven,
aangepaste tarieven kunnen gelden.
▪ indien autopsies op projectbasis (o.a. voor researchdoeleinden) of in het
kader van een verzekeringszaak worden uitgevoerd, de kosten van
aanvullende onderzoeken hiervoor in rekening gebracht zullen worden op
basis van het onderzoeksprotocol dat bij het respectievelijke project hoort.
Vooraf dient dit onderzoek aangemeld te worden.
▪ Voor bepaalde categorieën inzendingen, kunnen de basiskosten geheel of
gedeeltelijk vervallen (op basis van specifieke voorwaarden, door DGZ te
bepalen).
Andere tarieven kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.
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3.

In principe geldt dat alle onderzoeken die voor facturering in aanmerking komen in
rekening worden gebracht bij de inzender/houder, tenzij op het aanvraagformulier
anders staat aangegeven. Wat identificatie en registratie betreft, wordt de factuur
verstuurd op basis van de gegevens vermeld in de databank. Voor meer informatie
kan u contact opnemen met onze helpdesk op het nummer 078 05 05 23.

4.

Facturering in het kader van onderzoek ten behoeve van paarden en
gezelschapsdieren geschiedt aan de inzender zoals aangegeven op het
aanvraagformulier (eigenaar of dierenarts).

5.

Voor zover dit niet anders is geregeld, komen de kosten voor het nemen van stalen
door de practicus en de verzending daarvan naar DGZ, rechtstreeks voor rekening
van de inzender. Staalname door DGZ kan afzonderlijk aan de veehouder in
rekening gebracht worden.

6.

De tarieven kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

7.

Zeer kleine bedragen worden pas samen met de factuur voor een volgende
dienst/levering afgerekend.

4. Veel gebruikte begrippen
Basiskosten
Kosten voor de administratieve handelingen die per inzending en per beslag worden verricht en
aangerekend. Niet van toepassing voor inzendingen identificatie en registratie.
Standaardtarief
De prijs die in normale omstandigheden voor een laboratoriumonderzoek in rekening wordt gebracht.
Voorrijtarief
De prijs die wordt aangerekend per bedrijfsbezoek per beslag. Niet van toepassing voor
bedrijfsbezoeken in het kader van identificatie en registratie.
Extra verwerkingskosten
Kosten voor conditioneren van het aangeboden materiaal die bij sommige onderzoeken noodzakelijk
zijn en per staal worden berekend. Kosten voor verzending of transport van aangeboden materiaal
worden apart in rekening gebracht.
Inzending
Eén inzending bestaat uit één of meerdere stalen of kadavers van hetzelfde beslag die op hetzelfde
moment worden aangeboden. Ook al zijn er meerdere (gebundelde) aanvraagformulieren, toch worden
de stalen – indien ze afkomstig zijn van hetzelfde beslag – als één inzending beschouwd.
Landbouwhuisdieren
Onder landbouwhuisdieren worden verstaan alle door een veehouder beroepsmatig gehouden
herkauwers, varkens, pluimvee en loopvogels (incl. konijnen en pelsdieren).
Autopsie van zoogdieren en pluimvee
Het verrichten van macroscopisch onderzoek en vervolgonderzoek, met uitzondering van
specialistische bepalingen, met het doel een diagnose te stellen. Specifiek laboratoriumonderzoek
(zoals toxicologisch onderzoek) zal alleen na overleg met de inzender worden uitgevoerd.
Onderzoeken doorgestuurd naar externe laboratoria worden apart in rekening gebracht.
Werkdagen
Met werkdagen bedoelen wij maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen.

Pagina 2

