Informatiedocument EU-Klassen – versie december 2015
In 2013 is een besluit genomen over nieuwe EU-regelgeving, om de classificatie van het
pootgoed binnen de EU gelijk te trekken. Dit is geen verplichting en ieder land is vrij om hier zijn
eigen invulling aan te geven. Nederland stapt bij de aangifte van 2016 over naar de EU-klassen.
Wat betekenen de nieuwe EU-klassen voor u?
Met de nieuwe EU-klassen kennen we maximaal negen generaties, waar er eerst tien generaties
waren. De pootaardappelsector in Nederland heeft collectief afgesproken dat we vasthouden aan
het bestaande afkapsysteem van een vaste afkap met één klasse per jaar. Met het missen van
één generatie zijn er twee wijzigingen ten opzichte van het bestaande klassensysteem:
 De vijfjarige stam en de klasse SE vormen in het nieuwe systeem de klasse S.
 De klasse E2 vervalt.
In onderstaande tabel (1) ziet u de nieuwe classificatie vanaf 2017.
Uitgangsklasse

Max. klasse

Generatie

miniknollen (vitro)
uitgangsplant (traditioneel)

PB1

G1

PB1
PB2
PB3
PB4
S
SE

PB2
PB3
PB4
S
SE
E

G2
G3
G4
G5
G6
G7

E
A

A
B

G8
G9

Prebasis
Basis
Gecertificeerd

B

Aangifte 2016 – het overgangsjaar
De invoering van de nieuwe EU-klassen zal plaatsvinden bij de aangifte in 2016. Bij het opgeven
van uw percelen wordt dan automatisch de maximale klasse in de nieuwe ‘EU-klasse’ omgezet.
Er wordt bij de omzetting een onderscheid gemaakt tussen ‘eigen pootgoed, inclusief
overgedragen stammen’ en ‘aangekocht pootgoed’. In het overgangsjaar 2016 wordt aangekocht
pootgoed van de klasse S, net als nu, afgekapt naar de klasse SE. Dit kunt u in onderstaande
tabel (2) zien.
Uitgangsmateriaal 2015

Max. klasse 2016
Eigen, incl. overgedragen stam
Aangekocht

miniknollen (vitro)
uitgangsplant (traditioneel)
1-jr stam

PB1

2-jr stam
3-jr stam
4-jr stam
5-jr stam
SE
E1
E2

PB3
PB4
S
S
E
E
A

A
C

B

PB1

Prebasis
Basis
Gecertificeerd

PB2
SE

E
A
B

Vanaf de aangifte 2017 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en wordt tabel 1 leidend.
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Generatienummer
 Met de invoering van de nieuwe EU-klassen is het ook mogelijk om het generatienummer
op het certificaat te laten printen, voor de oogst 2015 kan dit op verzoek worden
aangevraagd bij de Klantenservice.
 Bij de aangifte van 2016 wordt aan elke partij een generatienummer toegekend. Dit
generatienummer is zichtbaar in het percelenoverzicht op het NAK-Loket.
 Het generatienummer is vanaf 2017 zichtbaar bij de aangifte in het NAK-Loket. Dus ook
voor telers die een aangekochte partij aangeven voor verdere vermeerdering.
 Kwekersmateriaal (bedrijfsinspectie) krijgt in het nieuwe systeem de generatie G0
 Bij het samenvoegen van partijen krijgt de samengevoegde partij altijd het hoogste
generatienummer toegekend. Bijvoorbeeld als een klasse PB2(G2) en een PB3(G3)
worden samengevoegd, is de samengevoegde partij een klasse PB3 (G3).
Stamnummer
 Het stamnummer blijft voor de klassen PB en S zichtbaar op het certificaat.
 Ongemengde traditionele stammen krijgen het kenmerk ‘T’ in het stamnummer op het
certificaat.
Miniknollen
 Miniknollen krijgen de klasse-aanduiding PBTC (Pre Basic Tissue Culture)
 Per 1 juli 2016 wordt de vermelding PBTC op de certificaten geprint.
EC- en Union grade
Een aantal gebieden vraagt bij basispootgoed om de vermelding EC-grade op het certificaat. De
huidige EC-grade moet uiterlijk per 1 januari 2016 vervangen zijn door de Union grade.
 De NAK voert de vermelding Union grade met ingang van dit seizoen in.
 De vermelding Union grade is verplicht voor onderstaande regio’s:
o Ierland
o Schotland, Noord-Ierland, Cumbria, Northumberland in het Verenigd Koninkrijk
o een aantal gemeenten van Mecklenburg-Vorpommern in Duitsland
o de gemeenten Leminka, Temmes en Tyznävä in Finland
o de Azoren, gebieden hoger dan 300 meter in Portugal.
 Bij certificering met de vermelding Union grade zijn de onderstaande opties mogelijk:
o S  certificering mogelijk als Union grade S, SE of E.
o SE  certificering mogelijk als Union grade SE of E.
o E  certificering mogelijk als Union grade E.
Opschorting van afkap
In verband met de nieuwe generatie-eisen verandert het volgende in de regels voor de afkap.
1. Rassen die nieuw op de rassenlijst komen kennen op dit moment zes jaar geen afkap van
de klasse A. Tot 2021 is er een overgangsregeling, waarna ook voor deze rassen een
‘normale afkap’ geldt.
2. Voor bestaande rassen moet de afkap passen binnen de generatieregels van de EU.
3. Voor rassen in onderzoek (BPR) is het beleid in 2016 ongewijzigd, klasse A uit A
mogelijk, met Plantum volgt afstemming over de aanpak vanaf 2017.
Vragen naar aanleiding van dit document kunt u mailen naar nak@nak.nl.
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