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Algemeen 
 

1 Inleidende bepalingen 
 

1.1 Dit reglement neemt de begrippen en omschrijvingen over van het bij of krachtens de 
Zaaizaad-  en plantgoedwet 2005 gestelde. 

 
1.2 Op de keuring zijn, voor zover in dit reglement of anderszins daarin niet wordt voorzien, van 
toepassing de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de betreffende EU-richtlijnen. Bij het 
ontbreken     van EG-normen zijn de richtlijnen van de OESO, voor zover voorhanden, hierop van 
toepassing. 

 
1.3 De betrokken vaste commissie kan voor de keuring nadere aanwijzingen vaststellen. 

2 Aangifte voor de keuring 

Wie voor keuring kan aangeven 
2.1 Degene voor wiens rekening en risico de teelt plaatsvindt, moet deze aangeven voor keuring. 

 
Voor welke datum de aangifte moet geschieden 
2.2 Een aangifte voor de keuring, of een verzoek tot keuring in een hogere generatie dan die 
waarvan op het aangifteformulier melding wordt gemaakt, die na de gestelde datum is 
ingekomen,  wordt tegen betaling van een verhoogd tarief aangenomen c.q. ingewilligd, mits het 
perceel op dat  moment naar het oordeel van de NAK nog goed keurbaar is. 

 
Intrekken van de aangifte 
2.3 Een aangifte voor de keuring kan kosteloos worden ingetrokken mits in het betrokken 
gebied nog niet met de keuring is begonnen. Na dit tijdstip zijn de volledige keuringskosten 
verschuldigd. 

 
Eisen aan uitgangsmateriaal 
2.4 Het teeltmateriaal, dat voor de voor keuring aangegeven percelen wordt gebruikt en dat niet 
door de teler zelf is geteeld, moet, indien het in Nederland is geteeld, voorzien zijn van door de 
NAK voor de betreffende partijen afgegeven certificaten of andere bewijsstukken van 
goedkeuring. 

 
2.5 Het in het vorige artikel bepaalde geldt niet voor kwekerszaad. Dit zaad moet voorzien zijn 
van      een door een kweker of vertegenwoordiger afgegeven identificatie. 

 
2.6 Zaaizaad en pootgoed van niet toegelaten rassen, wordt op het bedrijf van de kweker of één 
of      meer van diens onder contract staande vermeerderaars voor keuring aangenomen. 

 
2.7 Wordt voor het te keuren perceel in de EG geteeld teeltmateriaal gebruikt dat is 
goedgekeurd volgens het EG-systeem, dan moet dit als zodanig zijn gewaarmerkt. Basiszaad en 
gecertificeerd zaad voorzien van een bewijsstuk op grond van het OESO-keuringssysteem 
afkomstig uit een voor   de betreffende soort door de EG gelijkgesteld land moet eveneens als 
zodanig zijn gewaarmerkt. 
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2.8 Het teeltmateriaal, dat voor de voor keuring aangegeven percelen wordt gebruikt en dat door 
dezelfde teler is geteeld, moet afkomstig zijn van percelen die het vorig jaar te velde zijn 
goedgekeurd. Voor zover het zaaizaad betreft, moet het blijkens monsterkeuring tevens voldoen 
aan  de eisen, die ten aanzien van raszuiverheid aan de betreffende generatie zijn gesteld. Indien 
het gebruikte zaaizaad als prebasiszaad of basiszaad kan worden geaccepteerd, moet een bewijs 
kunnen  worden overgelegd, dat de kweker of diens vertegenwoordiger met de aanvraag akkoord 
gaat. 
 

2.9 Bij de aangifte moeten alle certificaten of andere bewijsstukken van het gebruikte 
teeltmateriaal    kunnen worden overgelegd. 

 
2.10 Bij de aangifte kan de NAK in bijzondere gevallen met andere herkomstbewijzen 
genoegen    nemen. 

 
Noodvoorziening 
2.11 Wanneer de voorziening met teeltmateriaal van een gewas, ras of andere groep van planten  
dit vereist, of in andere bijzondere gevallen, kunnen percelen voor keuring worden aangenomen 
waarvoor zaaizaad of pootgoed is gebruikt, dat niet is gedekt door de voorgeschreven certificaten 
of andere bewijsstukken. 

3 Keuring algemeen  

Moeilijk te beoordelen percelen 
3.1 Het gewas moet op alle onderdelen goed te beoordelen zijn. 

 
3.2 Bij de toekenning van keuringscijfers of -letters wordt geen rekening gehouden met 
handelingen van een teler, waardoor het gewas na de keuring nog zou kunnen worden 
verbeterd. 

 
3.3 Bij de beoordeling ten aanzien van het al of niet aangetast zijn van planten door een ziekte,  
kan    gebruik worden gemaakt van voor deze ziekte als bruikbaar aangewezen laboratorium-
methodes. De  bevindingen van dat onderzoek zijn mede bepalend voor de classificatie van de 
betrokken percelen. 

 
Splitsing van percelen 
3.4 Splitsing van percelen is in het algemeen, en met name op grond van de 
gezondheidstoestand  van het gewas, niet toegestaan. 

 
3.5 Ongelijkmatige percelen worden beoordeeld naar het minst goede gedeelte van het 
gehele   perceel. 

 
Centraal controleveld 
3.6 Ten behoeve van een uniforme en systematische beoordeling van de kwaliteit van 
goedgekeurd teeltmateriaal legt de NAK een centraal controleveld of controlesysteem aan. 
Indien op grond van waarnemingen gedaan op het centraal controleveld wordt vastgesteld dat 
teeltmateriaal niet overeenkomt met de beschrijving van het ras dan kan, na overleg met de 
kweker van het ras, worden besloten teeltmateriaal van een bepaalde herkomst voor verdere 
vermeerdering uit te sluiten of af te keuren. 
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4 Opslag, bewerking en samenvoeging 

Voorkomen van vermenging 
4.1 Partijen teeltmateriaal moeten gescheiden worden bewaard en opgeslagen. Elke partij moet 
op  de voorgeschreven wijze zodanig voorzien zijn van merken en tekenen, dat de identiteit en de 
grootte van de partij kan worden vastgesteld. De partijen moeten zodanig opgeslagen, 
geïdentificeerd en bewerkt worden, dat vermenging en verwisseling uitgesloten is. 

 
Kiemremmende stoffen 
4.2 In ruimten, waarin met kiemremmende stoffen is of wordt gewerkt of producten aanwezig 
zijn  waarvan bekend is dat deze kiemremmende stoffen produceren of waarvan dergelijke 
stoffen vrijkomen, mag geen pootgoed of zaaizaad worden opgeslagen, tenzij de producent de 
NAK heeft aangetoond, dat het gevaar voor een verminderde kieming niet (meer) aanwezig is. 
 
Wat samengevoegd mag worden 
4.3 Samenvoeging van te velde goedgekeurde partijen teeltmateriaal is toegestaan. Partijen 
zaaizaad die te velde voorwaardelijk zijn goedgekeurd, mogen worden samengevoegd als 
wordt  voldaan aan de hiervoor gestelde voorwaarden. 

 
4.4 Het in artikel 4.3 bepaalde geldt niet voor die partijen, waarbij is aangegeven dat zij niet 
mogen  worden samengevoegd. 

 
4.5 Samenvoeging van partijen pootaardappelen afkomstig van verschillende bedrijven is 
niet  toegestaan. 

 
4.6 Indien zaaizaad of pootgoed wordt samengevoegd van percelen die te velde met 
verschillende  cijfers, letters of generatieaanduidingen zijn goedgekeurd, wordt aan de 
samenvoegde partij het laagste cijfer, respectievelijk, letter en generatieaanduiding van enig 
perceel toegekend. 

 
Samenvoeging stammen 
4.7 Samengevoegde stammen worden als één stam aangemerkt. 

5 In de handel brengen van teeltmateriaal 
 

5.1 Partijen teeltmateriaal, die reeds van certificaten of andere bewijsstukken zijn voorzien, 
mogen  pas na definitieve goedkeuring worden afgeleverd. 

 
5.2 Indien de kweker of zijn vertegenwoordiger heeft aangegeven welke producenten niet 
bevoegd zijn om teeltmateriaal van zijn ras(sen) te laten keuren of certificeren, zal de NAK het ter 
keuring en certificering aangeboden teeltmateriaal niet keuren en van bewijzen voorzien. 
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6 Certificering 

6.1 Na goedkeuring wordt elke voor aflevering bestemde partij teeltmateriaal door of 
onder   toezicht van de NAK gecertificeerd. 

 
6.2 De NAK stelt de benodigde certificaten of andere bewijsstukken beschikbaar. Het model en 
de  opdruk ervan worden voorgeschreven door of namens het bestuur. De NAK kan over de wijze 
van bedrukken van certificaten of andere bewijsstukken nadere voorschriften stellen. 

7 Extra keuring – herkeuring – bezwaar 

Extra keuring 
7.1 Een extra keuring is mogelijk als: 
 Het geen zaad- of knoloverdraagbare ziekten betreft; 
 Het wilde haver betreft in een perceel gecertificeerd zaad van tarwe, gerst, rogge, spelt 

en triticale; onder door de vaste commissie vastgestelde voorwaarden. 
 

7.2 Voor zover van toepassing, gelden voor het aanvragen van een extra keuring de termijnen 
en voorwaarden zoals genoemd in artikel 7.4. De NAK voert de extra keuring als regel binnen 
een week na de datum van de aanvraag uit, tenzij de NAK een langere termijn heeft gesteld.  
De extra  keuring geschiedt op het onderdeel, waarvoor de extra keuring is aangevraagd. 
 
Herkeuring/heronderzoek 
7.3 Indien een producent het niet eens is met de uitslag van een veld- of partijkeuring, kan hij 
een herkeuring aanvragen. Indien een producent het niet eens is met een laboratoriumonderzoek 
kan hij  een heronderzoek aanvragen. 

 
7.4 Een herkeuring (veld- en partijkeuring) moet worden aangevraagd binnen 2 x 24 uur – 
een  zondag niet inbegrepen - met uitzondering van: 

 Bloemkleur bij vlas : binnen 6 uur 

 Doodzijn van aardappelplanten : binnen 6 uur, met dien verstande dat op een vrijdag 
de   herkeuring uiterlijk vóór 17.00 uur moet worden aangevraagd. 

 
7.5 De aanvraag tot herkeuring van een perceel pootaardappelen of zaaizaad kan 
uitsluitend plaatsvinden door degene, op wiens naam het betreffende perceel voor de 
veldkeuring is aangegeven. De aanvraag tot herkeuring of heronderzoek van een partij 
pootaardappelen of zaaizaad kan uitsluitend plaatsvinden door degene, die de partijkeuring 
of het onderzoek heeft   aangevraagd. 

 
7.6 De herkeuring of het heronderzoek vindt zo spoedig mogelijk plaats na ontvangst van 
de  aanvraag. 

 
7.7 Een producent die een herkeuring of heronderzoek aanvraagt, mag aan het betreffende 
gewas,  het perceel of de partij niets veranderen of laten veranderen, of hebben veranderd of 
hebben laten veranderen, waardoor de herkeuring of het heronderzoek zou kunnen worden 
beïnvloed. 
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7.8 Zijn handelingen, als in artikel 7.7 bedoeld, verricht, dan wordt een aanvraag voor een 
herkeuring of het heronderzoek geweigerd of wordt de herkeuring of het heronderzoek beëindigd 
en  blijft de genomen beslissing gehandhaafd. 

 
7.9 Een herkeuring of heronderzoek vindt op dezelfde wijze plaats als de keuring of het 
onderzoek,  met inachtneming van hetgeen door de betrokken vaste commissie is bepaald. 

 
Bezwaar 
7.10 Bezwaar tegen de bij de keuring genomen beslissing kan worden ingesteld conform 
de  Algemene wet bestuursrecht. 

8 Diversen 
 

Terugkomen op beslissing/Opnieuw beoordelen 
8.1 Bij constatering van quarantaineziekten of andere bijzondere gevallen kan de NAK op 
een  gegeven uitslag terugkomen, daaraan nadere voorwaarden verbinden of de keuring 
staken. 

 
8.2 De NAK kan een reeds gecertificeerde partij opnieuw aan een beoordeling onderwerpen. 
Voldoet een partij volgens het oordeel van de NAK niet meer aan de vereisten voor 
goedkeuring,  dan worden certificaten en/of andere bewijsstukken teruggenomen, eventueel 
vervangen door andere merktekenen. De betrokken vaste commissie kan hierover nadere 
aanwijzingen geven. 

 
Chemische behandeling 
8.3 Zowel ten aanzien van de vermelding op het certificaat, als de al dan niet voorgeschreven 
behandeling, is de NAK niet aansprakelijk voor de gevolgen van de toepassing van enige chemische 
behandeling. 

 
Overige bepalingen 
8.4 Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitleg van de bepalingen van dit reglement. 

 
8.5 In bijzondere gevallen is het bestuur gemachtigd van de bepalingen van dit 
reglement  afwijkingen toe te staan. 

 
8.6 Dit reglement kan te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd en aangevuld. 

 
8.7 Dit reglement moet, evenals de wijzigingen en aanvullingen, voordat het van kracht 
wordt,  goedgekeurd zijn door de minister. 
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Pootaardappelen 
 

9 Categorieën en klassen 
 

9.1 Het gebruikte uitgangsmateriaal en de bevindingen van de keuring zijn bepalend voor de 
indeling in de categorieën prebasispootgoed, onderverdeeld in de klassen PB1, PB2, PB3 en 
PB4,   basispootgoed, onderverdeeld in de klassen S, SE, E en gecertificeerd pootgoed, 
onderverdeeld in   de klassen A en B. 

 
Waarvan classificatie afhangt 
9.2 De toe te kennen klasse is afhankelijk van: 
 Het gebruikte uitgangsmateriaal; 
 Het resultaat van de beoordeling te velde; 
 Het resultaat van het laboratoriumonderzoek, voor zover dat heeft plaatsgevonden; 
 De partijkeuring. 

 
Invloed uitgangsmateriaal (afkapping) 
9.3 Percelen pootaardappelen kunnen als regel ten hoogste worden geclassificeerd als 
hieronder is  aangegeven: 

 
Gebruikt uitgangsmateriaal Maximale klasse Categorie 

Uitgangsstam, miniknollen/PBTC 
 Eénjarige stam/PB1  
Tweejarige stam/PB2  
Driejarige stam/PB3  
Vierjarige stam/PB4  
Klasse S 
Klasse SE  
Klasse E 
Klasse A 

PB1 
PB2 
PB3 
PB4 

S 
SE 
 E 
A 
 B 

Prebasis (PB)  
Prebasis (PB)  
Prebasis (PB) 
Prebasis (PB)  

Basis 
Basis  
Basis 

Gecertificeerd  
Gecertificeerd 

 

Alleen in de gevallen genoemd in de volgende artikelen mag van de in dit artikel 
bepaalde  afkappingsregeling worden afgeweken. 

 

9.4 In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de vaste commissie, kan pootgoed van de klasse 
S,   SE, E of A nogmaals in dezelfde klasse worden goedgekeurd. 

 
9.5 Percelen, waarvoor de teler keuring in een lagere klasse heeft gevraagd, worden  ten 
hoogste in die klasse goedgekeurd. 

 
9.6 Wanneer de voorziening met teeltmateriaal van aardappelen dit naar het oordeel van de 
vaste commissie noodzakelijk maakt, kunnen percelen waarvoor uitgangsmateriaal van een 
lagere klasse  is gebruikt, in een hogere klasse worden goedgekeurd, mits deze percelen aan de 
voor de hogere klasse gestelde normen voldoen. 
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10 Aangifte voor de keuring 
 

10.1 Voor de keuring als prebasispootgoed worden uitgangsstammen, miniknollen (PBTC) en 
goedgekeurde één-, twee-  en driejarige stammen (PB1, PB2 en PB3) aangenomen. 
 
10.2 Voor de keuring als basispootgoed dan wel gecertificeerd pootgoed worden 
aangenomen: 
 De percelen beplant met goedgekeurde stammen; 
 De percelen beplant met pootgoed, dat het vorig jaar ten minste in de klasse A was 

goedgekeurd; 
 De percelen beplant met uit het buitenland afkomstig pootgoed van door de vaste 

commissie   vast te stellen categorieën of klassen. 
 

Teelt pootaardappelen op AM-vrije percelen 
10.3 Voor de keuring van pootaardappelen worden alleen percelen geaccepteerd, waarvan kan 
worden aangetoond dat zij na het laatste aardappelgewas vrij zijn bevonden van besmetting met 
het aardappelcystenaaltje. Als bewijs hiervan moet de teler bij de aangifte voor de keuring een 
geldige AM-onderzoekverklaring overleggen. 

 
10.4 Voor de keuring van pootaardappelen worden alleen percelen geaccepteerd waarop ten 
minste   gedurende de voorgaande twee jaar geen aardappelen zijn verbouwd. 

 
11 Veld- en partijkeuring 

 

11.1 Als bij de keuring een perceel pootaardappelen voorlopig in een bepaalde klasse is 
gerangschikt, kan bij volgende keuringen geen plaatsing in een hogere klasse geschieden, tenzij 
dit  uitdrukkelijk is bepaald. 

 
11.2 Aardappelen worden beoordeeld op: 

 Rasechtheid; 
 Raszuiverheid; 
 Plantenziekten, die met het pootgoed kunnen overgaan; 
 Andere factoren. 

 

11.3 De te velde goedgekeurde pootaardappelen van alle rassen en klassen worden aan 
een  algemene nacontrole onderworpen, tenzij de vaste commissie anders bepaalt. 

 
11.4 Elke ter certificering aangeboden partij wordt nauwkeurig gecontroleerd op ziekten, 
gebreken,   gewicht, maat en verontreinigingen. 

 
Eigen gebruik 
11.5 Percelen pootaardappelen, die op grond van andere factoren in een lagere klasse worden 
geplaatst of afgekeurd kunnen, indien deze factoren geen betrekking hebben op het primair 
optreden  van virusziekten, voor eigen gebruik in een hogere klasse worden gehandhaafd, mits de 
desbetreffende pootaardappelen voldoen aan alle overige voor deze hogere klasse gestelde eisen.  
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Zaaizaden 
 

12 Categorieën 
 

12.1 Op grond van het gebruikte uitgangsmateriaal en van de bevindingen bij de keuring, 
worden  de percelen ingedeeld in de categorieën prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad. 

 
12.2 Al naar gelang de generatie van het gebruikte zaaizaad worden de percelen ten 
hoogste   goedgekeurd zoals hieronder is aangegeven: 

 
Gebruikt zaaizaad Ten hoogste goedgekeurd als 

Bij eenhuizige hennep, soja, wikke, lupinen en granen enz. met 
uitzondering van rogge en vlas: 
 Kwekerszaad 
 Prebasiszaad1) 
 Basiszaad 
 1e vermeerdering²) 

 

 
Prebasiszaad 
Basiszaad 
Gecertificeerd zaad 1e vermeerdering 
Gecertificeerd zaad 2e vermeerdering 

Bij vlas:  
Prebasiszaad 
Basiszaad super-elite 
Basiszaad elite 
Gecertificeerd zaad 1e vermeerdering 
Gecertificeerd zaad 2e vermeerdering 
Gecertificeerd zaad 3e vermeerdering 

 Kwekerszaad 
 Prebasiszaad1) 
 Basiszaad super-elite 
 Basiszaad elite 
 1e vermeerdering 
 2e vermeerdering 

Bij rogge, tweehuizige hennep, zonnebloem en groenvoeder- 
gewassen enz. met uitzondering van wikke en lupine: 

 
 
Prebasiszaad 
Basiszaad 
Gecertificeerd zaad 

 Kwekerszaad 
 Prebasiszaad1) 
 Basiszaad 

 
1) De nateelt van prebasiszaad, dat direct afkomstig is van kwekerszaad, kan op verzoek van de kweker nogmaals als 

prebasiszaad worden gekeurd; 
2) Met uitzondering van hybriden van haver, gerst, tarwe, spelt en kruisbestuivende rassen van triticale. 

 
Aangifte voor de keuring 
12.3 Voor de keuring van prebasiszaad en basiszaad worden percelen aangenomen 
waarvoor   kwekerszaad of prebasiszaad is gebruikt. 

 
12.4 Voor de keuring van gecertificeerd zaad worden aangenomen: 
 De percelen rogge, karwij, kanariezaad, blauwmaanzaad, mosterd, winterkoolzaad, 

zomerkoolzaad, maïs, bladkool, bladrammenas, facelia, grassen, klavers, mergkool, 
sorghum, suikerbieten, voederbieten, tweehuizige hennep, zonnebloem en hybriden van 
haver, gerst,  tarwe, spelt en zelfbestuivende rassen van triticale, waarvoor prebasiszaad 
of basiszaad is gebruikt; 

 De percelen wikke, lupine, erwten, veldbonen, eenhuizige hennep, soja, tarwe, gerst, 
haver,  triticale en spelt met uitzondering van hybriden van haver, gerst, tarwe en 
zelfbestuivende rassen van triticale, waarvoor prebasiszaad of basiszaad of gecertificeerd 
zaad van de eerste vermeerdering is gebruikt; 

 De percelen vlas, waarvoor prebasiszaad of basiszaad of gecertificeerd zaad van de 1e of 
2e   vermeerdering is gebruikt. 
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Voorcontrole 
12.5 Als controle op de rasechtheid en raszuiverheid voert de NAK een voorcontrole uit op 
partijen  kwekerszaad of prebasiszaad (eerste vermeerdering) van rassen of rassen die in 
onderzoek zijn voor inschrijving in het rassenregister, die voor de keuring worden of zullen worden 
aangeboden. De resultaten van de voorcontrole zijn maatgevend voor de toe te kennen 
generatieaanduiding bij de veldkeuring. De betrokken vaste commissie stelt nadere aanwijzingen 
vast met betrekking tot de uitvoering van de voorcontrole. 

 
13 Veldkeuring 

 
De indeling in categorieën en generaties 
13.1 De indeling van een perceel is afhankelijk van: 
 Het resultaat van de eventueel op het centraal controleveld uitgevoerde voorcontrole; 

 De generatie van het gebruikte zaaizaad; 
 Het resultaat van de veldkeuring; 
 Het resultaat van de monsterkeuring/monsteronderzoek. 

 
Waarop wordt gekeurd 
13.2 Bij de veldkeuring worden de percelen beoordeeld op: 
 Rasechtheid; 
 Raszuiverheid; 
 Plantenziekten, die met het zaaizaad kunnen overgaan; 
 Onkruiden en vermengingen, die met het zaaizaad kunnen worden overgebracht; 
 Isolatieafstanden bij kruisbestuivers. 

 
Bijzondere voorziening bij prebasiszaad en basiszaad 
13.3 Indien zaaizaad, dat door de kweker of vertegenwoordiger voor de teelt van prebasiszaad 
of basiszaad is bestemd, bij de keuring te velde niet aan de eisen voldoet, of indien dit verloren is 
gegaan, kan de kweker of vertegenwoordiger een voorziening treffen met betrekking tot de 
benodigde hoeveelheid prebasiszaad of basiszaad, zulks echter in overleg met de NAK en 
overeenkomstig de hiervoor vastgestelde aanwijzingen. Gevallen betreffende de voorziening 
met teeltmateriaal waarin de regeling als hiervoor bedoeld niet voorziet, kan de kweker ter 
beoordeling direct aan de betrokken vaste commissie voorleggen. 

14 Monster- en partijkeuring 

Bemonstering 
14.1 Uit elke voor certificering gereed gemaakte partij zaaizaad wordt een monster genomen. 

 
14.2 Bij granen enz. kan ook een monster worden genomen uit een ongeschoonde partij. 

 
14.3 De bemonstering en het monsteronderzoek vinden plaats volgens ISTA-methoden, tenzij 
de  vaste commissie anders heeft bepaald. 
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Monsteronderzoek 
14.4 Monsters van granen enz. worden onderzocht op: 
 Kiemkracht; 
 Vochtgehalte; 
 Sortering; 
 Gezondheidstoestand; 
 Duizendkorrelgewicht van granen, peulvruchten en vlas; 
 Onkruiden en vermengingen; 
 Zuiverheid en beschadigingen; 
 Raszuiverheid, voor zover van toepassing; 
 Schoningsgraad. 

 
14.5 Monsters van groenvoedergewassen enz. worden onderzocht op: 

 Kiemkracht; 
 Gezondheidstoestand; voor zover van toepassing; 
 Zuiverheid. 

 
Beslissing 
14.6 Een partij granen enz., die overigens aan zeer hoge eisen doch in een enkel opzicht niet aan 
de   gestelde normen voldoet, kan worden goedgekeurd, indien deze beslissing is gebaseerd op het 
oordeel van door de NAK aangewezen deskundigen, met inachtneming van de geldende EU-eisen. 

 
14.7 Het toevoegen aan mengsels van zaad, anders dan zaad van landbouwgewassen, is 
toegestaan  onder voorwaarde dat aard en gewicht van de toevoeging op de buitenkant van de 
verpakking worden vermeld, tenzij deze toevoeging is opgenomen in de bij de NAK 
gedeponeerde mengselsamenstelling. 

15 Certificering  

Kleine verpakkingen EG 
15.1 Elke kleine verpakking wordt voorzien van een leveranciers- of NAK-etiket, waarvan het 
model en de opdruk door de NAK worden voorgeschreven. De kwaliteit van het materiaal van 
het  leveranciersetiket is ter keuze en voor risico en verantwoording van de producent en moet 
in overleg met de NAK zijn vastgesteld. 

 
Goedkeuring volgens OESO-systeem 
15.2 De veldkeuring voldoet aan de daarvoor door de OESO gestelde voorwaarden. 

 
15.3 Partijen te velde goedgekeurd teeltmateriaal kunnen alleen met OESO-labels 
worden  gecertificeerd, als deze partijen zijn bestemd voor aflevering buiten de EG. 

 
15.4 Van partijen die in het kader van een OESO-certificering worden bemonsterd, wordt het 
resultaat van het monsteronderzoek vastgelegd in een officieel attest dat bij de partij blijft. Voor 
met  OESO-label te certificeren partijen gelden, behalve voor bietenzaad, geen minimumnormen. 

 
15.5 Voor teeltmateriaal dat is goedgekeurd op grond van het OESO-keuringssysteem, 
worden  OESO-certificaten afgegeven van de volgende kleur: 

 Wit met een diagonaal lopende paarse streep: voor prebasiszaad; 
 Wit: voor basiszaad; 
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 Blauw: voor gecertificeerd zaad 1e vermeerdering; 
 Rood: voor gecertificeerd zaad 2e vermeerdering of verdere vermeerdering; 
 Groen: voor mengsels. 

 

15.6 Op deze certificaten worden in de Engelse of Franse taal gegevens vermeld betreffende: 
 Soortnaam (in de Latijnse taal); 
 Ras; 
 Categorie; 
 Partijnummer; 

 Datum certificering; 

 Het netto- of brutogewicht en/of aantal zaden. 
 

15.7 Voor door de EG gelijkgestelde partijen zaaizaad die van OESO-certificaten zijn voorzien 
door een op grond van beschikking 2003/17/EG erkende instelling van een derde land worden, 
ingeval van hercertificering op de af te geven OESO-certificaten, de volgende gegevens 
vermeld: 
 Soortnaam (in de Latijnse taal); 
 Ras; 
 Categorie; 
 Oorspronkelijk partijnummer; 
 Maand en jaar  van hercertificering; 
 Netto- of brutogewicht, of het aantal zaden, of het aantal kluwens; 
 Land van productie; 
 Opmerking: gehercertificeerd en herverpakt; 
 De aanduidingen “EG-normen” en “ISTA-methode”, tenzij de aanvrager verzoekt 

deze        aanduidingen weg te laten. 
 

Partijen met identificatiesluiting 
15.8 Partijen zaad kunnen worden aangeboden als exportpartij voor certificering met een 
identificatiesluiting en label van de exporteur, uitsluitend voor levering naar landen buiten de 
EG.    Voor export buiten de EG bestemde partijen gelden geen minimumnormen. 

 
Handelszaad 
15.9 Zaad dat soortecht is en, voor zover van toepassing, voldoet aan de normen voor 
handelszaad,  kan als zodanig worden afgeleverd buiten de EG. 

 

15.10 Indien het een soort betreft, waarvan handelszaad in het EG-verkeer is toegelaten, 
mogen    deze partijen in de EG worden afgeleverd. 

 
Rassenlijst- en Grasgidsmengsels 
15.11 Bij mengsels, die voldoen aan de in de rassenlijst vermelde samenstelling en waarin 
uitsluitend zaad van rassenlijstrassen is opgenomen, wordt op het certificaat tevens vermeld de 
aanduiding “Rassenlijstmengsel” en de aanduiding waaronder het mengsel in de rassenlijst staat 
vermeld. Bij mengsels die voldoen aan de in de Grasgids van Plantum NL vermelde samenstelling 
en waarin uitsluitend zaad van Grasgidsrassen is opgenomen, wordt op het certificaat   tevens 
vermeld de aanduiding “Grasgidsmengsel” alsmede de aanduiding waaronder het mengsel in  de 
Grasgids staat vermeld. 
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Erkenningen 
 

16.1 Toepassingsgebied 
a) De NAK kan (rechts)personen en personen die in dienst zijn van (rechts)personen die 

zaaizaad   produceren, telen of bewerken, dan wel in zaaizaad handelen, erkennen voor: 
i) Het verrichten van de veldkeuring; 
ii) Het nemen van monsters ten behoeve van de certificering van zaaizaad. 

b) De NAK kan een laboratorium dat tot een zaaizaadbedrijf behoort erkennen voor de inname 
van   monsters, het verrichten van monsteranalyses en de behandeling van de 
analyseresultaten ten behoeve van de certificering van zaaizaad. 

c) De NAK kan een zaaizaadbedrijf erkennen voor het uitschrijven van transportdocumenten 
ten  behoeve van het vervoer van nog niet definitief gecertificeerde partijen zaaizaad en de 
certificering, hercertificering en decertificering van partijen zaaizaad. De vaste commissie 
zaaizaden kan hiervoor nadere aanwijzingen vaststellen. 

 
Bewaren en beschikbaar stellen van gegevens 
16.2 Alle geregistreerde gegevens, in het bijzonder de verslagen van kwaliteitsvaststellingen, 
monsternameformulieren, de analyseresultaten, certificeringsgegevens en de gegevens met 
betrekking tot de registratie van telers bij de NAK, moeten veilig worden bewaard. De bewaring 
moet zodanig zijn dat individuele gegevens toegankelijk en gemakkelijk terug te vinden zijn.  
De minimum bewaartermijn voor de registraties is vijf jaar, met uitzondering van de verslagen 
van kwaliteitsvaststellingen te velde, de resultaten van de monsteranalyses en de 
certificeringsgegevens   waarvoor een minimum bewaartermijn van tien jaar geldt. 

 
16.3 De producent moet de gegevens van de onder contract staande telers betreffende de 
registratie,  de resultaten van de kwaliteitsvaststellingen, de analyseresultaten en de 
certificeringgegevens, op een voor de NAK acceptabele wijze ter beschikking stellen aan de NAK. 

 
Beëindiging van de erkenning 
16.4 Indien de producent in ernstige mate in strijd heeft gehandeld met een of meer van 
zijn  verplichtingen ingevolge de erkenning, is de NAK gerechtigd zonder ingebrekestelling 
de erkenning geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 
16.5 Beëindiging laat de door de producent tegenover de NAK ontstane financiële 
verplichtingen   onverlet. 

 
Periodieke beoordelingen en controles 
16.6 De NAK oefent regelmatig periodieke beoordelingen en controles uit op naleving van 
de  verplichtingen door de producent. De controles vinden op willekeurige tijdstippen plaats. 

 
16.7 De NAK voert regelmatig beoordelingen uit teneinde vast te stellen of de 
ingezette    deskundigheid en de toegepaste methoden toereikend zijn voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden. 

 
16.8 Onverminderd het in de artikelen 16.7 bepaalde worden steekproefsgewijze controles door 
de   NAK verricht. 
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16.9 De bevindingen van de steekproefsgewijze controles worden door de producent 
vergeleken  met de eigen bevindingen. Niet-eensluidende resultaten moet de producent per 
perceel/monster direct aan de NAK rapporteren. 
 
16.10 Na vaststelling van tekortkomingen moet de producent, onverlet hetgeen bepaald is in 
de artikelen 16.11 en 16.12, aangeven welke corrigerende en preventieve maatregelen hij 
neemt en  binnen welke termijn. Deze termijn bedraagt maximaal zes maanden. 

 
Maatregelen bij tekortkomingen 
16.11 Indien een tekortkoming wordt vastgesteld, is de NAK, eventueel onder het stellen van 
een termijn, naar gelang de ernst van de tekortkoming, bevoegd tot het nemen van een of meer 
van de  volgende maatregelen: 

 Een schriftelijke waarschuwing; 

 Een tijdelijke verhoging van de beoordelings- en controlefrequentie door de NAK; 
 Een opschorting van (een onderdeel van) de erkenning; 
 Onmiddellijke beëindiging van (een onderdeel van) de erkenning. 

 

16.12 Voor zover met bovenvermelde maatregelen extra kosten voor de NAK zijn 
gemoeid,    worden deze bij de producent in rekening gebracht. 
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Uitslagen en toezicht 
 

17 Uitslagen 
 

Pootaardappelen 
17.1 Bij pootaardappelen wordt aan de producent, van wie de aangifte voor de veldkeuring is 
geaccepteerd, bij de aanvang van de veldkeuring mededeling gedaan van de maximaal 
bereikbare  klasse en de resultaten van de keuringen. 

 
17.2 Na de laatste bezichtiging van het perceel wordt de uitslag aan betrokken teler 
medegedeeld, ook indien dan nog geen definitieve uitslag kan worden gegeven. Van een 
monsteronderzoek wordt  de einduitslag medegedeeld. 

 
17.3 Op diens verzoek wordt de ter zake gemachtigde periodiek geïnformeerd over het 
resultaat van de veldkeuring, waarbij tevens de reden van een eventuele verlaging wordt 
medegedeeld. Dit  laatste kan ook inhouden het resultaat van een eventueel 
monsteronderzoek. 

 
17.4 De vaste commissie kan met betrekking tot mededelingen omtrent uitslagen 
nadere    aanwijzingen vaststellen. 
 
17.5 Op de rapporten, certificaten of verklaringen wordt geen melding gemaakt of de 
werkzaamheden al dan niet zijn geaccrediteerd. Evenmin zal op de rapporten, 
certificaten of verklaringen een accreditatiemerk of een gelijkwaardige verwijzing naar 
de al dan niet geaccrediteerde status worden vermeld. 

 
 

Zaaizaden 
17.6 De uitslag van iedere keuring wordt aan de producent, die keuring heeft gevraagd, binnen 
drie  werkdagen na de dag, waarop de keuring heeft plaatsgevonden, respectievelijk de uitslag van 
het monsteronderzoek bekend is, medegedeeld of toegezonden. Op verzoek van de producent 
wordt deze uitslag aan de ter zake gemachtigde bekendgemaakt. 

 
17.7 Bij prebasiszaad en basiszaad wordt de uitslag ook medegedeeld aan de kweker of 
de   vertegenwoordiger van het betreffende ras. 

 
17.8 De uitslag van de veldkeuring van groenvoedergewassen enz. wordt eveneens aan 
de  contractteler medegedeeld. 

 
17.9 Een voorlopige uitslag kan zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld.  
De  definitieve uitslag wordt elektronisch of schriftelijk medegedeeld. 

 
17.10 Op verzoek van een kweker of vertegenwoordiger van granen enz. wordt van alle partijen 
prebasiszaad en basiszaad van zijn rassen zo spoedig mogelijk na het voorlopig 
monsteronderzoek schriftelijk mededeling gedaan van de uitslag daarvan onder opgave van de 
grootte van de partij en   nummers waarmee de partij is aangeduid. 
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17.11 Bij de toezending van monsters van partijen prebasiszaad en basiszaad van granen enz. 
wordt  een afschrift van het analyseattest aan de kweker of vertegenwoordiger van het 
betreffende ras toegezonden. 
 
17.12 Indien ongeschoonde partijen granen enz. worden bemonsterd, zal indien deze 
bemonstering   plaatsvindt tegelijk met, of direct aansluitend op het vervoer van het bedrijf van de 
teler naar een bewerkingsinrichting, de uitslag van het monsteronderzoek worden medegedeeld 
aan de op het transportdocument vermelde teler en koper/ontvanger, tenzij de teler uitdrukkelijk 
op dit transportdocument heeft medegedeeld hiertegen bezwaar te hebben. Indien deze 
bemonstering niet tegelijk met of direct aansluitend op het vervoer, maar op een later tijdstip 
wordt aangevraagd, zal de uitslag van het monsteronderzoek uitsluitend aan de aanvrager van dit 
onderzoek worden medegedeeld. 
 
17.13 De betrokken vaste commissie kan met betrekking tot mededelingen omtrent uitslagen 
nadere  aanwijzingen vaststellen. 

 
Statistieken/Overzichten 
17.14 Bij pootaardappelen en granen enz. worden na afloop van de termijn, waarin aangifte kan 
worden gedaan, gegevens bekendgemaakt over de aangifte naar ras, areaal en categorie of 
klasse. Gegevens betreffende de aangifte naar teler, ras, areaal en categorie of klasse liggen ter 
inzage. Op    diens verzoek worden deze gegevens met betrekking tot zijn ras aan de kweker of 
vertegenwoordiger verstrekt. 

 
17.15 Van de te velde goedgekeurde percelen worden lijsten opgemaakt. Van pootaardappelen 
en  granen enz. wordt een lijst op aanvraag beschikbaar gesteld. 

 
17.16 Van groenvoedergewassen enz. draagt een in het vorige artikel bedoelde lijst, voor zover 
de   vaste commissie zaaizaden niet anders bepaalt, een intern karakter. Op deze lijst worden ook 
de te velde afgekeurde percelen opgenomen. 
 
17.17 De voorwaardelijk goedgekeurde percelen worden in de lijst van de goedgekeurde 
percelen   als zodanig aangeduid. 

 
17.18 In de lijsten van goedgekeurde percelen groenvoedergewassen worden alleen de 
cijfers     vermeld, die voor raszuiverheid, onkruiden en vermengingen zijn gegeven. 

 
17.19 In de door betrokken vaste commissie te bepalen gevallen kan het cijfer voor de 
raszuiverheid of plantenziekte worden weggelaten, of worden vermeld dat deze slechts 
een  voorlopig karakter hebben. 

 
17.20 Bij pootaardappelen en bij granen enz. kunnen de gecertificeerde hoeveelheden worden 
bekendgemaakt naar ras en categorie of klasse. De vaste commissie zaaizaden kan bepalen dat 
de  hiergenoemde gegevens ook ten aanzien van groenvoedergewassen enz. plaatsvindt. 

 
17.21 Bij groenvoedergewassen kan onverminderd het in artikel 17.20 bepaalde, de 
gegevensverstrekking door middel van statistieken en overzichten ten aanzien van de aangifte, 
veldkeuring en de gecertificeerde hoeveelheden uitsluitend plaatsvinden naar soort, categorie, 
areaal  en/of hoeveelheid. 
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17.22 Onder de mogelijkheid van het verstrekken van statistieken en overzichten wordt 
ook  verstaan de mogelijkheid tot het verstrekken van voorlopige statistieken en 
overzichten. 

 
17.23 De betrokken vaste commissie kan omtrent het verstrekken van statistieken en   
overzichten nadere aanwijzingen vaststellen. 

 
17.24 Aan de kweker of vertegenwoordiger wordt op diens verzoek jaarlijks met betrekking tot 
zijn  ras, na enig boekjaar, per producent een opgave verstrekt van de te velde goedgekeurde 
arealen en de gecertificeerde hoeveelheden. Bij pootaardappelen wordt met betrekking tot 
stammen een opgave verstrekt over de aantallen goedgekeurde stammen en geproduceerde 
uitgangsstammen. 


