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Inleiding 
Met ingang van 2009 wordt de mogelijkheid geboden om 
snijmaïs te telen op een perceel(sgedeelte) waarop een 
teeltverbod rust in verband met knolcyperus. De ontheffing 
wordt (onder voorwaarden) verstrekt om goed gedrag te 
belonen. De ontheffing blijft geldig zolang aan de 
voorwaarden wordt voldaan en uiterlijk tot het teeltverbod 
wordt opgeheven. 
 

Waarvoor kan een ontheffing aangevraagd worden? 
Ontheffing kan worden aangevraagd voor de teelt van snijmaïs 
op een perceel(sgedeelte) waarop een teeltverbod rust in 
verband met de aanwezigheid van knolcyperus. 
 
 

Uit onderzoek is gebleken dat meerdere (combinaties van) 
middelen knolcyperus goed bestrijden bij de teelt van snijmais.  
 

 

Maïs is een gewas dat lang “open” is waardoor er goed 
geïnspecteerd en bestreden kan worden. Aan de snijmaïsteelt 
zijn echter ook risico’s verbonden, bijvoorbeeld als een 
chemische bestrijding niet 100% is gelukt en knolcyperus de kans 
krijgt om zich te ontwikkelen en knolletjes (“pitjes”) te 
produceren. In die situatie kan kort voor het sluiten van het 
gewas een onderbladbespuiting worden uitgevoerd en/of in een 
volgroeid gewas handmatig bestreden worden. 
Een ander risico van maïsteelt is verspreiding door werktuigen 
(m.n. bij bewerken en oogsten). De werktuigen moeten na 
gebruik worden gereinigd (dit geldt ook voor loonwerkers). 
 

Wie kan een ontheffing aanvragen? 
Een ontheffing wordt alleen verstrekt aan de gebruiker van het 
perceel, d.w.z. de ondernemer (teler) die het perceel opgeeft bij 
de RVO. Om die reden moet de gebruiker de ontheffing 
aanvragen (dan wel iemand die namens de gebruiker optreedt). 
 

Naar wie moet het aanvraagformulier worden gestuurd? 
Het ingevulde aanvraagformulier moet worden verstuurd aan: 
 
 

 
 
 
Wat gebeurt er na het indienen van een aanvraag? 
De NAK beoordeelt de aanvraag. Als de aanvraag compleet is, 
wordt het in behandeling genomen. Als aan de voorwaarden 
wordt voldaan, wordt de ontheffing verstrekt.  
 
 

Welke voorwaarden zijn aan een ontheffing verbonden? 
De voorwaarden voor een ontheffing zijn: 
- De aanvraag moet per post of e-mail worden ingediend. 
- De aanvraag moet compleet zijn (volledig ingevuld). 
- Op het perceel is bij de laatste inspectie door de NAK geen                                                          
knolcyperus aangetroffen. 
 

of 
 

- Op het perceel is bij de laatste inspectie door de NAK een 
lichte besmetting aangetroffen (gemiddeld <1 of 1-10 
knolcyperusplant zonder pitjes per are). 
 

of 
 

- Op het perceel is in de voorgaande 2 jaar (2021 of 2022) 
voor het eerst een teeltverbod opgelegd en dit betreft de 
1

e
 ontheffingsaanvraag. 

 

of 
 

- Het perceel is minimaal 2 jaar in gebruik als grasland. 
- De aanvraag wordt tijdig, d.w.z. vóór 30 april van het jaar 
waarin de snijmaïs wordt geteeld, ingediend. 
 

Met het verstrekken van de ontheffing stelt de NAK de 
voorwaarde dat de oogst van de snijmaïs minimaal 3 dagen 
voor de oogst wordt gemeld via tel. 0527-635350. 
Het bestrijden van de knolcyperus en een goede 
bedrijfshygiëne (reiniging werktuigen, ook bij loonwerk) zijn 
reeds verplichtingen waar u zich aan moet houden. 
 

Wat als er geen ontheffing wordt aangevraagd? 
De NVWA laat jaarlijks door NAK medewerkers 
(toezichthouders) inspecties verrichten om te controleren 
of gebruikers van land- en tuinbouwpercelen, waarop 
teeltverboden rusten, voldoen aan de voorschriften. Elk 
perceel wordt jaarlijks bezocht en geïnspecteerd. 
Als situaties worden aangetroffen waarbij niet voldaan 
wordt aan de regels, bijvoorbeeld een verboden gewas 
waarvoor geen ontheffing is verleend of duidelijk 
onvoldoende bestrijding heeft plaatsgevonden, volgt 
handhaving. 
 

Handhaving 
Overtredingen van de teeltvoorschriften worden via 
bestuurs- of strafrecht afgehandeld. De sanctie is 
doorgaans een geldboete. 
 

Kosten aanvragen ontheffing 
De kosten voor de behandeling van de aanvraag bedragen       
€ 258,25 (excl. BTW). Hiervoor ontvangt u separaat een 
factuur. 

Voor meer informatie over bestrijding van knolcyperus zie: 
www.nak.nl/teeltvoorschriften/knolcyperus of 
www.kennisakker.nl 

 
NAK 
t.a.v. Afdeling Teeltvoorschriften 
Postbus 1115 
8300 BC  EMMELOORD 
teeltvoorschriften@nak.nl 

 

http://www.nak.nl/teeltvoorschriften/knolcyperus

