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ARTIKEL 1 

BEGRIPSBEPALINGEN  
  

Dit reglement neemt de begripsomschrijvingen over van de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 (Stb. 

2005, nr. 184), de Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU en het Keuringsreglement 

Naktuinbouw, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.   

In dit reglement en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:  

  

a. Gewas:  

  

veldeenheid van planten van één ras;  

b. Partij:  de hoeveelheid van één product, identificeerbaar door zijn homogene  

    

  

samenstelling en oorsprong;  

c. Perceel:  een aaneengesloten productieveld van eerstejaars plantuitjes dat   

    separaat bewerkt wordt van andere productievelden van eerstejaars  

    

  

plantuitjes;  

d. Uitgangsmateriaal:  zaadpartijen bestemd voor de productie van eerstejaars plantuitjes die  

      

  

voldoen aan de daarvoor gestelde eisen;  

e. Teeltmateriaal:  

  

plantmateriaal dat voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in dit reglement;   

f. Officiële inspectie:  

 

inspectie verricht door Naktuinbouw;  

 

 

g. Quarantaine-organisme: Voor planten en plantaardige producten schadelijk organisme, als zodanig 

aangewezen in plantgezondheidsverordening 2016/2031 EU en evenals 

schadelijke organismen, die door landen buiten de Europese Unie als 

zodanig zijn aangemerkt in verband met export naar die derde landen;  

 

 

h. RNQP-organisme: Gereguleerde niet-quarantaineorganismen. Voor planten en plantaardige 

producten schadelijk organisme, als zodanig aangewezen in 

plantgezondheidsverordening 2016/2031 EU; 

  

i. Afleverdocument/Certificaat: 

een zendingbegeleidend document, eventueel (separaat) voorzien van een 

plantenpaspoort, betreffende een afgegeven verklaring dat het daarop 

verantwoorde teeltmateriaal voldoet aan de eisen, opgenomen in dit 

reglement;   

  

j. Label:  een aan de partij aangebracht, via de huisdrukkerij van Naktuinbouw 

 verstrekt label, waarvan de lay-out is goedgekeurd door Naktuinbouw. 

 Dit is voorzien van een uniek nummer waaruit blijkt dat de partij aan de 

 eisen  zoals vastgelegd in dit reglement voldoet;   

  

k. Keuringsreglementering: alle voorschriften, waaraan leverancier en teeltmateriaal moeten voldoen  

als neergelegd in hoofdstuk 6 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 

(Stb. 2005, nr. 184), het Besluit verhandeling teeltmateriaal (Stb. 2005, 

nr, 654), de Regeling verhandeling teeltmateriaal (Stscrt. 20 januari 2006, 

nr. 15, p. 16 e.v.), de Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU en het 
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Keuringsreglement Naktuinbouw, waarvan de recente versie is 

gepubliceerd op de website van Naktuinbouw;  

  

l. Deelnemer:  leverancier die het collectieve kwaliteitsmerk van Naktuinbouw wenst te 

hanteren en daartoe een overeenkomst met Naktuinbouw heeft gesloten  

zoals bedoeld in het reglement op het gebruik van het collectieve 

Naktuinbouw kwaliteitsmerk Naktuinbouw Select Plant;  

  

m. ASLN-laboratorium:  Het accreditatiesysteem ASLN voor servicelaboratoria (Accredited 

Service Laboratories Naktuinbouw), is gericht op laboratoriumtoetsen aan 

grond, plantmateriaal en/of zaden. De toetsuitslagen van ASLN-

laboratoria kunnen onder andere worden gebruikt voor het borgen van de 

gezondheid van teeltmateriaal voor een kwaliteit-plus-systeem zoals 

Naktuinbouw Select Plant.  

  

ARTIKEL 2  

TOEPASSELIJKHEID  
  

1. Dit reglement heeft betrekking op bedrijfsmatig geproduceerd, aan Naktuinbouw ter certificering  

opgegeven teeltmateriaal van rassen van eerstejaars plantuitjes (Allium cepa), dat voldoet aan 

de in bijlage II bij dit reglement gestelde voorwaarden.   

  

2. Teeltmateriaal dat ter certificering wordt aangeboden door een leverancier, en dat niet aan de 

eisen als neergelegd in de Keuringsreglementering en daaruit voortvloeiende voorwaarden 

voldoet, komt niet voor certificering in aanmerking.  

   

  

ARTIKEL 3  

EISEN BEDRIJFSVOERING EN VERPLICHTINGEN DEELNEMER  

  
1. De deelnemer dient te beschikken over een zodanig functionerend kwaliteitsborgingsysteem dat 

tenminste gewaarborgd is dat:  

a. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd;  

b. werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel;  

c. een administratie wordt gevoerd die zodanig is ingericht en bijgehouden dat de 

traceerbaarheid van partijen te allen tijde gewaarborgd is en dit door de keurmeester van 

Naktuinbouw eenvoudig is na te gaan;  

      

2. Deelname aan certificering kan alleen plaatsvinden als uit een door Naktuinbouw uitgevoerde 

bedrijfsbeoordeling/administratieve controle is gebleken dat naar genoegen van Naktuinbouw 

aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan.  

  

3. Een deelnemer dient de voor de productie van gecertificeerd teeltmateriaal voorgeschreven 

toetsingen uit te laten voeren door Naktuinbouw of een door Naktuinbouw erkend ASLN-

laboratorium.  

  

4. De deelnemer dient zijn buitenlandse productie ten behoeve van de aldaar geldende wettelijke 

keuringen eveneens aan te melden bij de autoriteiten van het betreffende land.  



   

 

  

 CERTIFICERINGSREGLEMENT NAKTUINBOUW SELECT PLANT EERSTEJAARS PLANTUITJES   versie d.d. 04-04-2022                Pagina 4 van 13  

  

5. De deelnemer is verplicht direct mededeling te doen bij de (buitenlandse) autoriteiten als er door 

hem RNQP-organismen zijn waargenomen in het gewas of in het teeltmateriaal.  

  

6. De deelnemer is verplicht Naktuinbouw direct te informeren bij het aantreffen van RNQP-

organismen in binnen- en buitenlandse productie van teeltmateriaal, dat in de 

certificeringskeuring is opgenomen.  

  

7. De deelnemer verplicht zich voorts alle productie van eerstejaars plantuitjes in de 

certificeringkeuring op te nemen en geen eerstejaars plantuitjes in het verkeer te brengen die niet 

vallen onder het Select Plant Naktuinbouw keurmerk.  

  

8. De deelnemer produceert en verhandelt geen teeltmateriaal waartoe hij, gelet op kwekersrechten 

of andere intellectuele eigendomsrechten, niet gerechtigd is.   

  

9. De deelnemer verstrekt op aanvraag van Naktuinbouw alle informatie die Naktuinbouw 

noodzakelijk acht om haar controles, betrekking hebbende op de voorschriften uit dit reglement, 

te kunnen uitvoeren.  

  

10. Alle op deze certificeringvoorschriften van toepassing zijnde documentatie dient door de 

deelnemer tenminste 3 jaar te worden bewaard.  

  

11. Ten aanzien van en in verband met de bewaring van teeltmateriaal, gelden de volgende 

voorschriften:  

a. de ruimte waarin het teeltmateriaal wordt bewaard, waaronder ook wordt begrepen 

preparatiecellen, dient speciaal daarvoor en doelmatig daartoe te zijn ingericht. In deze ruimte 

dienen zodanige voorzieningen te zijn aangebracht dat het teeltmateriaal gedurende de 

daarvoor geldende periode onder de juiste omstandigheden van temperatuur en vochtigheid 

kan worden bewaard. Voorts moet deze ruimte zijn voorzien van betrouwbare 

controleapparatuur;  

b. de opslag van de partijen dient zodanig gekenmerkt te zijn dat elke partij daardoor op 

eenvoudige wijze kan worden geïdentificeerd;    

  

  

ARTIKEL 4  

AANMELDING  
  

De leverancier dient het voor hem bestemde, gehele areaal plantuitjesteelt, waaronder ook de teelt 

van bosuien, per perceel in binnen- en buitenland voor certificering aan te melden. Hieronder valt ook 

het areaal wat in opdracht van de deelnemer aan Select Plant (zgn. contractteelt) wordt geteeld.  

  

  

ARTIKEL 5  

VOORWAARDEN VOOR OPNAME IN DE CERTIFICERINGSKEURING  
  

1. Het perceel dient uiterlijk voor 15 mei bij Naktuinbouw te zijn aangemeld.  

  

2. De voor de productie van eerstejaars plantuitjes bestemde percelen dienen vooraf door een 
ASLN erkend laboratorium onderzocht te zijn op stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) en witrot 
(Sclerotinia cepivorum) op de door Naktuinbouw voorgeschreven wijze.  
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3. Alle percelen bestemd voor de productie van eerstejaars plantuitjes dienen onderzocht te zijn op 
AM (volgens de vigerende regelgeving tav pootaardappelen) met betrekking tot het hoogste 
garantieniveau.  

  

4. Bij producties in andere lidstaten dient een officieel bewijs overlegd te worden dat de 

productievelden voldoen aan dezelfde AM-voorwaarden, zoals die van toepassing zijn voor 

Nederlandse producties die geproduceerd worden volgens dit reglement.  

  

5. Voor de teelt dient gebruik gemaakt te worden van partijen uienzaad, die gekenmerkt zijn met 
Naktuinbouw labels voorzien van een bemonsteringsnummer en gestempeld zijn met de tekst  'bij 
monsteronderzoek geen stengelaaltjes aangetroffen'.  

  

6. Plantuitjes waarmee onvoldoende ervaring is met de teelt van tweedejaars plantuien kunnen 

uitsluitend met de vermelding ‘proefproductie’ op het afleverdocument worden afgeleverd.  

  

7. Voor de productie van eerstejaars plantuitjes of plantmateriaal bestemd voor de productie van 

bosuien dient tenminste 60 kg zaad/ha van voldoende kiemkracht gebruikt te worden.  

  

8. Het perceel dient minstens 50 meter verwijderd te liggen van percelen tweedejaars plantuien, 

plantsjalotten, plantknoflook of uienzaadproducties, tenzij deze visueel vrij zijn van het 

uiengeelstreepvirus.  

  

9. Van elk perceel dient bij de opgave van de teelt de uitslag van het grondonderzoek op witrot en 

stengelaaltjes en het originele bemonsteringskaartje te worden bijgesloten.  

   

  

ARTIKEL 6  

ACCEPTATIE  
  

1. De teelt dient te worden opgegeven op de door Naktuinbouw daarvoor ter beschikking gestelde 

wijze. De deelnemer (teler) voorziet ieder aangemeld ras van een partijnummer.   

Met dit partijnummer blijft het betreffende ras/partij en de opbrengst daarvan steeds gekenmerkt, 

ook bij opslag.  

  

2. Na acceptatie van de (digitale) teeltaangifte ontvangt de teler een bevestiging van de teeltaangifte 

met de daarbij horende partijnummers.  

  

3. De deelnemer (teler) dient etiketten met de partijnummers voor aanvang van de keuring (rond 15 

juni) duidelijk zichtbaar bij de betreffende rassen/partijen te plaatsen op het perceel. De 

scheidingslijn tussen de verschillende rassen dient duidelijk te zijn aangegeven. Bij ontbreken van 

het partijnummer zal Naktuinbouw de aan de tracering extra verbonden kosten in rekening 

brengen bij de betreffende teler.  

  

4. Indien uit het grondonderzoek blijkt dat een perceel licht besmet is met witrot en of stengelaaltjes 

dan dient de uitslag met de daarbij behorende bemonsteringsschets voor aanvang van de teelt 

aan Naktuinbouw te worden toegezonden. Aan de hand hiervan zal vervolgens worden bepaald 

of het betreffende perceel geaccepteerd kan worden en zo ja onder welke voorwaarden productie 

van eerstejaars plantuitjes c.q. plantmateriaal bestemd voor de productie van bosuien kan 

plaatsvinden.  
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5. Extra gemaakte kosten voor acceptatie van deze percelen, onder andere extra 

gewasbemonstering en onderzoek op stengelaaltjes zullen bij degene die de teeltaangifte heeft 

gedaan in rekening worden gebracht.  

  

  

ARTIKEL 7  

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GOEDKEURING VAN HET GEWAS  
  

Het gewas dient uitsluitend geproduceerd te zijn op percelen die door Naktuinbouw zijn geaccepteerd. 

Dit houdt in:  

  

1. De productiepercelen zijn per 20 are onderzocht op stengelaaltjes en witrot.  

  

2. De productie vindt bij gedeeltelijke lichte besmettingen plaats op de door Naktuinbouw 

aangegeven delen van het perceel.   

  

3. De grond dient door een door Naktuinbouw erkend ASLN-laboratorium te zijn bemonsterd en 

onderzocht.  

  

4. De grondbemonstering dient tussen 1 oktober en 1 april voorafgaande aan de teelt plaats te 

vinden op percelen waar op het moment van bemonstering geen gewassen worden 

geproduceerd.  

  

5. Uitzonderingen hierop is de voorvrucht Allium gewas, waarbij de grondbemonstering tussen 1 

januari en 1 april voorafgaande aan de teelt moet plaatsvinden.  

  

6. Uitzondering geldt voor bietenpercelen, waarbij grondbemonstering vanaf vier weken na het 

rooien is toegestaan.  

  

7. Mogelijke uitzonderingen op de regel(s) genoemd in 7.4 en 7.5 kunnen worden voorgelegd aan 

Naktuinbouw en zijn ter beoordeling van Naktuinbouw  

  

8. Het voor de productie van eerstejaarsplantuien en of plantmateriaal bestemd voor de productie 

van bosuien gebruikte zaad dient aan de voorwaarden als genoemd in artikel 5 lid 5 te zijn 

voldaan.  

  

9. Het gewas moet ten aanzien van gezondheid voldoen aan de voorwaarden als vermeld in 

bijlage II.  

  

ARTIKEL 8  

VELDKEURING  
  

1. Gedurende de teelt worden door Naktuinbouw zoveel veldinspecties en monsternamen verricht 

als deze voor een betrouwbare certificering noodzakelijk wordt geacht.  

  

2. Bij de inspecties als in lid 1 bedoeld keurt Naktuinbouw op raszuiverheid, rasechtheid,  

gezondheid en stand van het gewas. Indien daarbij wordt geconstateerd dat partijen 

teeltmateriaal gedurende de teelt aantastingen vertonen van de ziekten, als op bijlage I bij dit 

reglement vermeld, dienen de maatregelen te worden getroffen als daarbij aangegeven.  
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ARTIKEL 9 

GEWASBEMONSTERING OP STENGELAALTJES EN VALSE MEELDAUW  
  

Indien noodzakelijk geacht vinden gewasbemonsteringen voor aaltjesonderzoek en valse meeldauw 

plaats. De hieraan verbonden kosten worden bij degene die de teeltaangifte heeft gedaan in rekening 

gebracht.  

  

ARTIKEL 10  

GOEDKEURING EN CLASSIFICATIE  
  

1. Indien bij de veldkeuring niet voldaan wordt aan de in bijlage II vermelde voorschriften dan komt 

het betreffende perceel niet in aanmerking voor goedkeuring, tenzij de door Naktuinbouw 

aangegeven maatregelen zijn uitgevoerd.   

2. Bij het oogsten van percelen waarvan delen door een aantasting van stengelaaltjes, witrot of 

valse meeldauw zijn afgekeurd, dient de teler minimaal 2 dagen voor aanvang van de oogst 

contact op te nemen met de keurmeester.  

3. De opbrengst van het afgekeurde deel van het perceel dient of ter plekke vernietigd te worden of 

als laatste geoogst en separaat van de goedgekeurde plantuitjes opgeslagen te worden.  De 

bestemming dient te worden aangegeven.  

4. Voor de opbrengst van het goedgekeurde deel ontvangt de teler een schriftelijke bevestiging dat 

de partij te velde is goedgekeurd. Deze bevestiging dient tevens als plantenpaspoort in de zin van 

de Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU. Bij doorlevering dient dit document of een kopie 

hiervan meegeleverd te worden bij de partij.  

5. Partijen waarin een aantasting met witrot is aangetroffen die afdoende zijn opgezuiverd komen 

niet in aanmerking voor export naar Canada, Noorwegen en Turkije.  

6. Indien de stand van het gewas het toelaat is de teler gerechtigd een verzoek tot Naktuinbouw te 

richten voor een extra keuring, mits de teler het gewas afdoende heeft opgezuiverd. De extra 

keuring door Naktuinbouw dient binnen 5 werkdagen te geschieden. De extra kosten zijn voor 

rekening van de aanvrager.  

  

ARTIKEL 11  

OPSLAG EN BEWARING  
  

1. De bewaarplaatshouder dient een nauwkeurige administratie per partijnummer bij te houden van 

alle ingebrachte en afgeleverde partijen. Bij opslag in cellen met meerdere partijnummers dient 

geregistreerd te zijn welke partijnummers dit betreft en welke hoeveelheid per partijnummer is 

ingebracht.   

  

2. Besmette partijen en partijen met een N (stikstof) status dienen apart en goed gescheiden te zijn    

opgeslagen.   

  

3. Partijen waarin tijdens de veldkeuring witrot werd aangetroffen, vervolgens afdoende werden 

opgezuiverd komen niet in aanmerking voor export naar Canada, Noorwegen en Turkije.  Indien 

dit van toepassing is dan dienen dergelijke partijen apart en voldoende gescheiden te zijn 

opgeslagen.  
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ARTIKEL 12  

PREPAREREN  
  

1. Plantuitjes van schietgevoelige, voor plantuitjes geschikte rassen mogen uitsluitend geprepareerd 

worden verhandeld. De preparatie dient ononderbroken te geschieden bij een temperatuur tussen 

25,5º Celsius en 28º Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van ten minste 70%. De periode 

van ononderbroken preparatie staat voor de verschillende rassen en maten aangegeven in de 

onderstaande tabel. Voor de rassen van het type Noordhollandse Bloedrode en Brunswijker is het 

toegestaan niet geprepareerd af te leveren, gekenmerkt met speciale etiketten. Preparatie is 

echter bijzonder aan te bevelen met het oog op gevoeligheid voor schieters van deze rassen.   

  

2. Partijen van schietgevoelige rassen die niet de volledige preparatieperiode hebben ondergaan 

kunnen, op door Naktuinbouw te stellen voorwaarden, worden afgeleverd.    

  

3. Rassen waaruit bij onderzoek is gebleken dat deze minder schietgevoelig zijn, kunnen in 

aanmerking komen voor een kortere preparatieduur. Een en ander ter beoordeling door 

Naktuinbouw.  

Preparatieschema        

  

Ras  

Maat  

(vierkant)  

Ononderbroken 

preparatie vanaf  

Tot minstens (d.d. 

aflevering vanaf)  

Voor plantuitjes 

geschikte  

schietgevoelige rassen  

8-21 mm 

21-24 mm  

1-15 oktober  

1-15 oktober  

1 maart  

1 april  

Stuttgarter Riesen  8-21 mm  

21-24 mm  

15 november  

1 december  

1 januari  

1 februari  

15 februari  

15 maart  

Stuttgarter Riesen  21-24 mm  15 november  

1 december  

1 januari  

1 februari  

15 februari  

15 maart  

  

Voor alle plantuitjes tussen de maten 24-30 mm dient indien deze als geprepareerd worden afgeleverd 

minimaal een ononderbroken preparatie van 15 oktober tot 1 april te worden toegepast.  

Bedrijven die plantuitjes prepareren dienen dit middels het formulier ‘aangifte voor opslag plantuitjes’ 

aan te geven. Indien men tussentijds een partij Stuttgarter Riesen gaat prepareren vanaf (1 december 

/ 1 januari) dient dit bij Naktuinbouw te worden gemeld.  

  

ARTIKEL 13  

KWALITEITSCONTROLE TIJDENS AFLEVEREN  
  

1. Bij aflevering dient de kwaliteit door de leverancier regelmatig per partij te worden gecontroleerd en de 

resultaten dienen te worden vastgelegd. Zie bijlage III, Instructie partijkeuring uitgevoerd door de 

leverancier.  

  

2. Gedurende het afleverseizoen worden door Naktuinbouw zoveel controles verricht als deze voor een 

betrouwbare certificering noodzakelijk wordt geacht. Indien daarbij wordt geconstateerd dat partijen 

teeltmateriaal niet aan de voorwaarden zoals vermeld in de bijlage III van dit reglement voldoen, 

dienen de maatregelen te worden getroffen als daarbij aangegeven.  
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ARTIKEL 14  

AFLEVERING EN ETIKETTERING  
  

1. Als plantuitjes of plantmateriaal bestemd zijn voor de productie van bosuien mogen slechts 

partijen in het verkeer gebracht worden die te velde zijn goedgekeurd door Naktuinbouw en 

voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften als vermeld in bijlage III.  

  

2. Het verpakkingsmateriaal dient deugdelijk te zijn. Dit ter beoordeling van Naktuinbouw.  

  

3. Ontsmette partijen dienen als zodanig gekenmerkt te zijn.   

  

4. Verhandeling van veldgewassen, hieronder worden partijen verstaan, die ongesorteerd 

verhandeld worden. Deze dienen onder vermelding van ‘veldgewas ongesorteerd’ op het 

afleverdocument met plantenpaspoort verhandeld te worden. Er worden aan de leveranciers 

hiervoor geen plomberingsbijdragen in rekening gebracht.  

  

5. Vervoer van elders opgeslagen partij naar eigen bedrijf. Partijen voorzien van afleverdocument 

met alle gegevens van de betreffende partij. Geen plomberingskosten.  

  

6. Verhandeling van bulkgewassen gesorteerd bestemd en in opdracht van de leverancier verpakt, 

dienen te worden voorzien van een afleverdocument met vermelding bestemd voor klein 

verpakking in opdracht leverancier. Kosten voor plombering zijn voor de opdrachtgever voor het 

klein-verpakken.   

  

7. Bulkpartijen bestemd voor klein verpakking die aangekocht zijn als zijnde gereed voor aflevering 

dienen voorzien te zijn van een afleverdocument (certificaat), plantenpaspoort en per eenheid 

gekenmerkt te zijn met een Select Plant Naktuinbouw label. De plomberingskosten zijn voor 

rekening van de leverancier van de bulkpartijen. De ontvanger hoeft over de klein verpakte 

eenheden geen afleverbijdrage te betalen. Wel moet hij op het afleverdocument van de 

oorspronkelijke leverancier bijhouden onder welke afleverdocumenten, labels en hoeveelheden 

zijn afgeleverd van de aangekochte partij.  

  

8. Bulkpartijen bestemd voor verhandeling aan de eindverbruiker dienen voorzien te zijn van een 

afleverdocument, plantenpaspoort, en per eenheid te zijn gekenmerkt met een Naktuinbouw 

label. De plomberingskosten zijn voor rekening van de leverancier.  

  

9. Aflevering van partijen in zakken tot maximaal 25 kg dienen voorzien te zijn van een 

afleverdocument, plantenpaspoort en per eenheid gekenmerkt te zijn met een Select Plant 

Naktuinbouw label. De plomberingskosten zijn voor rekening van de leverancier.  

  

10. Plantuitjes en plantmateriaal bestemd voor de productie van bosuien die voldoen aan de 

certificeringsvoorwaarden dienen bij afleveren begeleid te worden met een afleverdocument en 

plantenpaspoort en voorzien te zijn van door Naktuinbouw verstrekte labels of van zelfgedrukte 

labels waarvan de lay-out is goedgekeurd door Naktuinbouw.   
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ARTIKEL 15  

WEIGERING TOT CERTIFICERING EN INTREKKEN VERSTREKTE DOCUMENTATIE  
  

1. Indien Naktuinbouw constateert, dat een ter certificering aangeboden partij niet aan de eisen van 

dit Reglement of de daarop berustende voorschriften voldoet, wordt certificering voor de 

betrokken partij geweigerd. Indien op aanwijzing van Naktuinbouw maatregelen genomen zijn, 

kan een herkeuring worden aangevraagd, zodat alsnog certificering kan volgen, indien de partij 

na herkeuring aan alle eisen voldoet.  

  

2. Naktuinbouw beslist op aanvraag over de afgifte van certificaten. Zij is tevens bevoegd 

afgegeven certificaten in te trekken, indien wordt vastgesteld dat het betrokken materiaal of de 

betrokken deelnemer niet langer aan de gestelde eisen voldoet.  

  

3. De beslissing van Naktuinbouw om bij een deelnemer niet tot certificering over te gaan van één 

of meerdere partijen, is vatbaar voor bezwaar en beroep.  

  

4. Het bezwaar als in het vorige lid bedoeld dient te worden neergelegd in een bezwaarschrift, dat 

voldoet aan het bepaalde in artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht en dient te worden gericht 

aan de Directeur Keuringen van Naktuinbouw.  

  

5. Indien tegen het besluit van Naktuinbouw om niet over te gaan tot certificering bezwaar is 

gemaakt, kan de Voorzieningenrechter te Den Haag op verzoek van de indiener van het 

bezwaarschrift een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 

betrokken belangen, dat vereist.  

  

6. Indien een deelnemer zijn financiële verplichtingen, ook die uit anderen hoofde dan certificering, 

jegens Naktuinbouw niet nakomt en in verzuim is, kan deze haar certificeringactiviteiten 

opschorten tot aan de datum van complete voldoening.  

 

  

ARTIKEL 16  

SLOTBEPALINGEN  
  

1. Dit reglement kan worden aangehaald als «Certificeringsreglement Naktuinbouw Select Plant 

Eerstejaars plantuitjes».  

  

2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Hoofd Keuringen van Naktuinbouw.  

  

3. Dit reglement treedt in werking, voor het eerst, op 1 juni 2013.  
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BIJLAGE I  Gezondheidsvoorschriften veld  

Gezondheidsvoorschriften en eisen tijdens de productie voor te certificeren teeltmateriaal 

van eerstejaars plantuitjes en plantmateriaal bestemd voor de productie van bosuien.   

  

Ziekte/plaag  Maatregelen/Eisen  Maximum tolerantie   

Schimmelziekten   

Sclerotinia cepivorum/  

Stromatinia cepivora (witrot)  

  

Aangetaste planten verwijderen 

of haarden afbakenen en 

vernietigen.  

Afbakeningsafstanden zoals 

door Naktuinbouw aangegeven  

Visueel vrij  

  

Peronospora destructor (valse 

meeldauw)  

Adequate bestrijding. Haarden 

afbakenen zoals door 

Naktuinbouw aangegeven.  

Minimale eis is het uitvoeren van 

een adequate 

warmwaterbehandeling. 

Opbrengst apart opslaan.  

Visueel vrij tijdens veldkeuring 

De uitvoering van een adequate 

warmwaterbehandeling is 

afdoende. Overige  

behandelingen in overleg met  

Naktuinbouw  

Fusarium oxysporum 

f.sp.cepae   

(fusarium-schimmel)  

Aangetaste percelen of delen 

daarvan komen niet in 

aanmerking voor certificering  

Visueel vrij  

  

Ditylenchus dipsaci 

(stengelaaltje)  

Aangetaste planten zorgvuldig 

verwijderen en aangetaste 

plekken afbakenen zoals door 

Naktuinbouw aangegeven.   

Extra gewasbemonstering door 

Naktuinbouw voor  

laboratoriumonderzoek van het 

overige deel van het perceel, of 

een gedeelte daarvan door 

Naktuinbouw te bepalen.  

0% voor afleveren in verband met 

RNQP-status.  

  

Virus ziekten   

Uiengeelstreepvirus   

(OYDV)  

  

  

Minimaal 50 meter afstand 

tussen tweedejaars plantuien, 

plantsjalotten, plantknoflook en 

zaadproducties van sjalotten en 

ui, tenzij dit perceel visueel vrij is 

van virus.  

Geen  

  

  

  

  

  

Overige ziekten en plagen  

  

Adequate bestrijding uitvoeren.  Visueel praktisch vrij  

Aardappelopslag Adequate bestrijding van opslag 

aardappelplanten. Tevens wordt 

een melding gedaan naar de 

NAK. 

Op minimaal 0,3 hectare komen 

niet meer dan 2 

aardappelplanten per m2 voor. 
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BIJLAGE II  Gezondheidsvoorschriften schuur  

Kwaliteits- en gezondheidseisen bij het afleveren van eerstejaars plantuitjes en 

plantmateriaal bestemd voor de productie van bosuien.   

  Maatregelen/Eisen  

  

Maximum tolerantie   

  

Rasechtheid  

  

Partijen dienen onder de juiste 

rasnaam te worden afgeleverd.  

  

  

Geen  

  

Raszuiverheid  

  

Op kleur en duidelijk op model  

afwijkende uitjes uitsorteren  

Visueel praktisch vrij  

  

Maat  

 

Partijen plantuitjes dienen 

normaal oplopend te zijn binnen 

de op het certificaat aangegeven 

maat zijnde een vierkante 

zeefmaat. Indien dit niet het 

geval is dient de partij over 

gesorteerd te worden.  

Maatbereik 8-24 mm maximaal 

10 % van het gewicht mag 

maximaal 1 mm kleiner of groter 

zijn dan de aangegeven maat. 

Betreft het de maat 21-24 mm 

dan is een gewichtspercentage 

van maximaal 20 mm groter of 

kleiner dan 1 mm toegestaan. 

Voor plantmateriaal bestemd 

voor de productie van bosuien is 

een maximum percentage van 

25% groter of kleiner dan 1 mm 

toegestaan Voor deze maat is 

het tevens vereist om op het 

begeleidend certificaat de term 

`bosuien te vermelden.  

Kale, gesproten, geheel 

verdroogde, rotte 

beschimmelde en 

beschadigde uitjes  

Tijdens het gereed maken voor 

de afzet verwijderen.  

  

Naar praktische maatstaven 

voldoende vrij (ter beoordeling  

van Naktuinbouw)  

  

Levende luizen en andere 

insecten  

Adequate maatregelen treffen  

 

Naar praktische maatstaven 

voldoende vrij (ter beoordeling  

van Naktuinbouw) 

Ditylenchus dipsaci   

(stengelaaltjes)  

  

  

  

  

  

  

Bij het aantreffen van 

symptomen dient dit gemeld te 

worden aan de keurmeester van 

Naktuinbouw.   

Partij wordt vastgelegd en kan 

tot nader order niet worden 

afgeleverd.  

0%   
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BIJLAGE III  Partijkeuring Leverancier  

Instructie partijkeuring plantuitjes uitgevoerd door de leverancier  

  

1. Bij aflevering dient regelmatig te worden gecontroleerd op de kwaliteit; per partij of over 

meerdere partijen, indien deze in dezelfde hoedanigheid en aaneensluitend uit dezelfde 

opslag worden klaargemaakt. Per maximaal 200 balen wordt minimaal één baal gekeurd.   

  

2. De leverancier dient elke partij ten minste te beoordelen op:  

a. rasechtheid en raszuiverheid  

b. maat (normaal oplopend)  

c. het voorkomen van rotte uitjes  

d. het voorkomen van kale uitjes  

e. de afstaarting  

f. het voorkomen van schot  

g. levende luizen, trips, andere insecten en stengelaaltjes aantasting, alsmede  

h. het algehele aanzien.  

  

3. De hierna genoemde bevindingen dienen ten minste op een door de leverancier te 

bepalen wijze overzichtelijk in zijn administratiesysteem te worden vastgelegd.  

a. de nummers van de leveranciersdocumenten en de daarop verantwoorde 

    etiketnummers van de geëtiketteerde eenheden;  

b. de datum waarop de beoordeling is uitgevoerd;  

c. het paraaf van degene die de beoordeling heeft uitgevoerd, en  

d. de uitslag van de beoordeling.  

Uitsluitend indien er opmerkingen zijn gemaakt over de hierboven onder 2 genoemde 

kwaliteitseisen, worden deze vermeld. Indien er geen bijzonderheden zijn te vermelden is 

dit aangegeven door bijvoorbeeld: ‘goed’ of ‘akkoord’.  

  

   

  

  

 
  

BIJLAGE IV  Voorbeeld label Select Plant  

   voorbeeld - lay-out label  

  

  
  

    


