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ARTIKEL 1 
BEGRIPSBEPALINGEN 

 
Dit Reglement neemt de begripsomschrijvingen over van het Reglement Fruitgewassen Naktuinbouw. 
Als basis voor dit reglement is handleiding keuren Fruitgewassen Naktuinbouw gebruikt. Dit reglement 
is hierop een uitbreiding voor Elite Certificering Grootfruit. 
 
In dit reglement wordt, voor zo ver niet genoemd de handleiding keuren Fruitgewassen Naktuinbouw, 
verstaan onder: 

 
Perceel: 
Een aaneengesloten productieveld van planten dat separaat bewerkt wordt van andere productievelden 
van planten (aantoonbaar op plattegrond / teeltplan); 
 
Locatie: 
Een productie-eenheid van een bedrijf in binnen- of buitenland; 

 
Zaailingen:  
Planten geteeld uit zaad of voortgeteelde planten uit zaad; 

  
Monstername:  
Monsters genomen door of onder toezicht van een keurmeester van Naktuinbouw;  
 
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; 
 
RNQP-organismen 

 Voor planten en plantaardige producten schadelijk organisme, als zodanig aangewezen in 
plantgezondheidsverordening 2016/2031 EU; 

 
Elite Certificaat: 
Een onder verantwoordelijkheid van Naktuinbouw afgegeven officiële verklaring waaruit blijkt dat het 
daarop vermelde teeltmateriaal voldoet aan de eisen, opgenomen in dit Reglement; 
  
Waarmerkstrookje: 
Een strookje behorende bij de partij aangebracht volgens de voorschriften van dit reglement; 

 
Deelnemer: 
Leverancier, gevestigd in NL, 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 kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Elite.  
 
Uitgangsmateriaal voor Elite: 
Gecertificeerd ESO uitgangsmateriaal en gecertificeerd basis onderstammenmateriaal is afkomstig van 
een erkende bron. Dit is een voorwaarde om een Elite certificaat kunt krijgen. Dit uitgangsmateriaal is te 
herkennen aan zijn bronvermelding (strookjes, leveringsdocumenten en certificaat). 
 
Eindproduct: 
Materiaal wat gereed is voor aflevering aan eindgebruiker (lees vruchtbomen voor de fruitteelt); 
 
VTN: 
Vermeerderingstuinen Nederland; 
 
CAC: 

Conformitas Agraria Communitas; 
 
ESO: 
Ent- stek- en oculatiehout. 
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ARTIKEL 2 
TOEPASSELIJKHEID 

 
1. Dit Reglement heeft betrekking op bedrijfsmatig geproduceerd aan Naktuinbouw ter Elite 

certificering, opgegeven teeltmateriaal van rassen van zoals vermeld in Richtlijn 2008/90 bijlage 1                                                     
en die voldoen aan de in dit Reglement gestelde voorwaarden.  

 
2. Andere geslachten van fruit anders dan vermeld in lid 1. kunnen worden opgenomen in dit 

reglement. Dit is nader aan Naktuinbouw te bepalen   
 
3. Teeltmateriaal dat ter Elite certificering wordt aangeboden door een leverancier, dat niet aan de 

eisen als neergelegd in de Keuringsreglementering voldoet en daaruit voortvloeiende 
voorwaarden, komt niet voor Elite-certificering in aanmerking. 

 
4. Elite gecertificeerd materiaal is afkomstig van een door Naktuinbouw erkende oorsprong, zie 

<bijlage 1> van dit reglement. 
 
5. In weefselkweek (vitro) vermeerderd materiaal kan voor opname in de Elite-certificeringkeuring in 

aanmerking komen indien uit uitgevoerde (identiteits-) controle is gebleken dat het op die wijze 
vermeerderde materiaal aan alle in dit reglement gestelde eisen voor wat betreft identiteit en 

stabiliteit volgens de voorwaarden in <bijlage 2>  bij dit Reglement, gezondheid en kwaliteit heeft 
voldaan. 

 
6. De fytosanitaire voorschriften van plantgezondheidsverordening 2016/2031 EU zijn in alle gevallen 

van toepassing. 
  
7. In vitro vermeerdering van onderstammen is buiten de EU  toegestaan, mits vermeerderd in een 

Naktuinbouw erkend laboratorium.  
 
 
 
 
 

ARTIKEL 3 

TEELTAANGIFTE 
 
1. Gewassen dienen bij aanvang van de teelt door de leverancier aangemeld te worden voor de in dit 

Reglement bedoelde Elite-certificeringkeuring door middel van een door Naktuinbouw ter 
beschikking gestelde digitale methode.  
 

2. Gewassen en teeltmateriaal dat buiten Nederland geënt, bewerkt of gesorteerd wordt, kan door 
Naktuinbouw in de Elite-certificeringkeuring worden opgenomen, indien de leverancier/deelnemer 
een overeenkomst daartoe met Naktuinbouw heeft gesloten. Deze overeenkomst dient te worden 
aangegaan volgens (minimaal) de voorwaarden, als neergelegd in <bijlage 6> bij dit Reglement. 

 
3. Teeltmateriaal wordt twee weken na planten en in ieder geval voor 1 juni op partijniveau bij 

Naktuinbouw digitaal via mijnNaktuinbouw aangemeld door de deelnemer. Bij aangifte na deze 
datum kan Naktuinbouw besluiten om deelname aan Elite niet toe te staan. 
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ARTIKEL 4 
EISEN BEDRIJFSVOERING EN VERPLICHTINGEN DEELNEMER 

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

tenminste gewaarborgd is dat: 
 

a. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers zijn vastgelegd; 
 

  b. werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel; 
 

  c. een administratie wordt gevoerd die zodanig is ingericht en bijgehouden dat daaruit door de 
keurmeester van Naktuinbouw eenvoudig na te gaan is: 

 

  I. de leverancier kan een actueel overzicht overleggen, waaruit blijkt dat de partijen 
teeltmateriaal afzonderlijk identificeerbaar zijn en waar zij bewerkt en opgeslagen zijn 
(geweest); 
 

  II. herkomst van het teeltmateriaal en voor elke vermeerderingsfase de controles, eventuele 
(na)toetsingen, evenals de resultaten daarvan en alle andere handelingen, die in het 
kader van Elite certificering door hem verricht zijn; 
 

  III. welke van de geproduceerde partijen in de bewaarruimte zijn ingebracht, de datum 
waarop dat geschiedde, de grootte van de partij, het ras, de omstandigheden waaronder 
de bewaring geschiedde, de rooiweek en de datum van beëindiging van de bewaring(en); 
 

  IV. voorts dient de deelnemer een sluitende in- en verkoop administratie te hebben waaruit 
direct en eenduidig kan worden aangetoond aan wie partijen teeltmateriaal zijn verkocht of 
van wie ze zijn aangekocht, op welk moment dat is gebeurd. De daarbij behorende of 
gebruikte (digitale) certificeringdocumenten worden door de deelnemer gedurende de 
productiecyclus ten minste drie jaren bewaard. 

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

bedrijfsbeoordeling (audit) is gebleken dat de deelnemer voldoet aan de voorwaarden van lid 1. 
Naast de jaarlijkse administratieve controle door Naktuinbouw zal er om de drie jaar een 
uitgebreide Elite audit door Naktuinbouw worden uitgevoerd.  
 

3. Een deelnemer dient de voor de productie van Elite gecertificeerd materiaal voorgeschreven extra 
toetsingen uit te laten voeren door Naktuinbouw of een door Naktuinbouw erkend ASLN-
laboratorium. 
 

4. De deelnemer is verplicht direct mededeling te doen bij de verantwoordelijke autoriteiten, indien 
quarantaine-organismen zijn waargenomen in het gewas of in het teeltmateriaal, dat daar wordt of 
is geproduceerd en is tevens verplicht alle door deze autoriteiten opgelegde maatregelen uit te 
voeren. 
 

5. De deelnemer gaat per ras altijd uit van gecertificeerd teeltmateriaal. De gehele productie van 
gecertificeerd teeltmateriaal wordt in EU- of Elite certificeringkeuring opgenomen. CAC materiaal 
is alleen toegestaan indien er geen gecertificeerd teeltmateriaal voorhanden is. CAC wordt 
zodanig gescheiden van gecertificeerd materiaal dat wortelcontact niet mogelijk is. CAC en 
gecertificeerd materiaal in dezelfde rij is niet toegestaan, mits er een nieuw ras in de rij begint met 
een scheiding van een meter. Er is een sluitende administratie aanwezig van registratie, herkomst, 
aantallen en productieplaats  

 
6. Elite certificering is alleen toegestaan als het teeltmateriaal, ook de onderstammen, rechtstreeks is 

verkregen uit een erkende bron of Elite is gecertificeerd.  
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7. CAC en EU teeltmateriaal van moerbedden enerzijds en Elite gecertificeerde moerbedden 

anderzijds van het zelfde ras is op bedrijfsniveau niet toegestaan. Bij degraderen naar CAC van 
een moerbed na een constatering van een besmetting dient deze partij binnen 3 jaar gerooid te 
worden om de Elite status te behouden voor de rest van het zelfde ras. 

 
 
8. De deelnemer dient op verzoek aan Naktuinbouw te verklaren dat hij géén Elite gecertificeerd 

teeltmateriaal produceert en verhandelt waartoe hij, gelet op kwekersrechten of andere 
intellectuele eigendomsrechten, niet gerechtigd is. De eventueel daartoe schriftelijk verstrekte 
verklaring van de houder van het onderwerpelijke intellectuele eigendomsrecht wordt is 
aantoonbaar. 

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

voorschriften: 
  

a. de ruimte waarin het teeltmateriaal wordt bewaard, waaronder begrepen gekoeld, 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. op de verpakking van de partijen dienen duidelijk aanduidingen zijn geplaatst, waardoor elke 
partij op eenvoudige wijze kan worden geïdentificeerd; 
 

 c. in de ruimte als onder a. bedoeld mag geen Elite gecertificeerd of te certificeren teeltmateriaal 
samen met CAC-materiaal worden ondergebracht, tenzij dit nadrukkelijk aan elke 
verpakkingseenheid herkenbaar is. Bovendien dient CAC-materiaal strikt gescheiden te 
worden van het gecertificeerde of Elite gecertificeerde materiaal. 

 
10. De deelnemer is op de hoogte van de risico’s voor de planten bij planten, rooien, bewaring en het 

transport. Tijdens al deze handelingen worden de planten zorgvuldig afgeschermd tegen 
weersinvloeden.  

 
11. In een drie jaarlijks door Naktuinbouw uit te voeren audit worden alle in dit artikel 4 bedoelde 

voorschriften beoordeeld en wordt daarvan ten behoeve van de deelnemer een auditrapport 
opgemaakt. De jaarlijkse administratieve controle wordt hier in meegenomen. 

 
12. De veldkeuringen door Naktuinbouw worden in het kader van het EU certificeringsysteem 

uitgevoerd. De aanvullende eisen voor Elite worden in één en dezelfde procesgang meegenomen. 
 

 
ARTIKEL 5 

CULTUURVOORSCHRIFTEN 
 

1. Er dient voortdurend door de deelnemer een doelmatige controle op ziekten, plagen en het 
voorkomen van (wortel) onkruiden te worden uitgevoerd. Alle noodzakelijke maatregelen ter 
bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden dienen plaats te vinden.  
 

2. Tijdens de productie en het verwerken van het plantmateriaal dienen de noodzakelijke 
bedrijfshygiëne maatregelen in acht te worden genomen, zie checklist in < bijlage 5 > in het 
bijzonder: 

  
a. het schoonmaken van gereedschappen, machines, tractoren etc.; 
 
b. het voorkomen van overbrenging van ziekten en plagen door personeel en derden; 
 
c. gebruik van schoon fust (vrij van ziekten en plagen). 
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3. Alle percelen van de deelnemer dienen te zijn onderzocht op AM en dit (grond)onderzoek moet 
voldoen aan de actuele regelgeving met betrekking tot het hoogste garantieniveau. Of alle 
percelen moeten aantoonbaar 12 jaar vrij zijn van aardappelteelt, incl. resistente rassen. 

 
4. Het laten toetsen van plantmateriaal en het nemen van grondmonsters, wordt door bedrijven zelf 

gedaan in ASLN erkende laboratoria en door Naktuinbouw erkende monsternemers. Naktuinbouw 
kan deze monsters ook nemen. Latente bemonstering op Q-organismen worden altijd door 
Naktuinbouw genomen. 

 
5. De planten in het veld dienen ordelijk op rijen te zijn geplant. Zodanig dat op iedere rij planten 

behorende tot één ras zijn geplant, zonder onderbreking door planten van een ander ras. 
Uitzondering zijn planten van een ander ras dan als gevolg van door oculeren/enten. 
 

6. De reeks planten van elk ras dient duidelijk te worden aangegeven, door de eerste en de laatste 
plant van een duidelijk gemerkt steek- of hangetiket te voorzien. Een andere manier is toegestaan, 
maar wel op manier zodat door Naktuinbouw de beoordeling en certificering van het gewas 
deugdelijk kan geschieden. Gedetailleerde moerkaarten bij moerbedden is toegestaan. 
 

7. De in het gewas in ras afwijkende planten (vermenging) dienen te worden verwijderd, of duidelijk 
gemerkt. Vermenging van CAC teeltmateriaal in Elite teeltmateriaal moet direct verwijderd worden. 

  
 
 

 

ARTIKEL 6 

CERTIFICERINGSKEURING 
 

1. Gedurende de gehele teelt worden door Naktuinbouw zoveel veldinspecties verricht als deze voor 
een betrouwbare Elite certificering noodzakelijk acht. Door de deelnemer dient aan de 
keurmeester van Naktuinbouw tijdig, minimaal 10 dagen voor aanvang van het rooien, gemeld te 
worden dat men het voornemen heeft te gaan rooien, zodat een laatste veldkeuring kan worden 
uitgevoerd. 
 

2. Bij de inspecties als in lid 1 bedoeld keurt Naktuinbouw op raszuiverheid, rasechtheid en 
gezondheid. Indien daarbij wordt geconstateerd dat partijen teeltmateriaal gedurende de teelt 
aantastingen vertonen van ziekten en plagen dienen door het bedrijf maatregelen te worden 
getroffen.  
 

3. Bij veldinspectie zal de deelnemer aannemelijk moeten maken hoe verdachte open plaatsen in het 
gewas zijn ontstaan.  
 

4. Indien Naktuinbouw constateert, dat een ter Elite 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 
herkeuring worden aangevraagd, zodat alsnog certificering kan volgen, indien de partij na 
herkeuring aan alle eisen voldoet. 

 
5. Moederplanten van Prunus van basis- en gecertificeerd teeltmateriaal worden geteeld op grond 

die vrij is van de virus overdraagbare aaltjes Xiphinema en Longidorus  
 
6. Alle gewassen van bacterievuurwaarplanten worden zowel binnen als buiten de bufferzones 2 

keer per jaar (voor en na 1 september) geïnspecteerd op bacterievuur. Voor het voeren van een 
Plantenpaspoort – PZ ERWIAM, (voorheen ZP-b2) dient een perceel aanvullend negatief getoetst 
te zijn op latente aanwezigheid van bacterievuur. Betreffende perceel moet gelegen zijn binnen de 
1000 meter grens in een bufferzone. 
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ARTIKEL 7 
   CATEGORIEËN / GENERATIES 

 
1. Materiaal wordt, op basis van resultaten van voorgeschreven controles, ingedeeld in één van de 

certificeringscategorieën, prebasis, basis of gecertificeerd indien aan voorschriften van art. 6 t/m 11 
van het Handleiding keuring Fruitgewassen van Naktuinbouw is voldaan. 

 
 

 

2. Zaailingonderstammen kunnen worden ingedeeld in de categorieën ‘prebasis’, ‘basis’ of 
‘gecertificeerd’ indien: 

 
a. zij zijn geteeld uit zaden of voortgeteeld uit planten welke door Naktuinbouw zijn 

gecertificeerd; 
 
b. het gewas waarvan de planten deel uit maken egaal en gelijkmatig van groei is en 

voldoende type- of soort zuiver; 
 
c. zij voldoende gezond zijn en met name vrij van ziekten en plagen; 
 
d. in het gewas geen verdacht open plaatsen zijn aangetroffen; 
 
e. Prunus geteeld zijn uit Tested for Seed transmittable Viruses (TSV)-gecertificeerd zaad. 

Ten aanzien van de geslachten Malus en Pyrus wordt zaad geacht virusvrij te zijn. 
 

f. Zaailingen van Pyrus en Malus worden geacht vrij te zijn van relevante virussen en hoeven 
niet de herkomst VTN te hebben om voor Elite certificering in de categorie gecertificeerd in 
aanmerking te komen.  

 
 

 
 
 

 

ARTIKEL 8 

GEWASEISEN 

 
1.  ALGEMEEN EISEN VEREDELD VRUCHTGOED 

a. Het wortelgestel moet voldoende beworteld en vertakt zijn en zodanig gerooid zijn, dat het 
van voldoende lengte is. 

b. Het wortelgestel en de gehele plant moeten praktisch vrij zijn van mechanische, 
parasitaire, chemische en klimatologische beschadigingen. 

c. De ent of oculatie moet recht op de stam staan en daarmee stevig zijn vergroeid. Een te 
grote kromming in de stam is niet toegestaan. 

d. De plant dient aan een vakkundige snoei te zijn onderworpen.  
 

2.  EISEN AAN ONDERSTAMMEN 
a. Er dient aan alle planten tenminste een geringe beworteling aanwezig te zijn. 
b. Het wortelgestel en de plant moeten praktisch vrij zijn van mechanische, parasitaire, 

chemische en klimatologische beschadigingen. 
c. Stapelgoed van afleggers dient een scheutlengte van tenminste 15 cm te hebben. 
d. De stam moet voldoende recht zijn. 

 
3. Bij verhandeling van teeltmateriaal dienen de gewaseisen die worden overeengekomen goed te 

worden vastgelegd. 
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ARTIKEL 9 
BELENDINGSEISEN 

 
 

1. Elite gecertificeerd materiaal wordt in het veld aan het begin en het einde van de partij altijd 
voorzien van labels met partijnummers en/of rasnaam en onderstam. 

 
2. Tussen de verschillende rassen is een duidelijke scheiding van minimaal één meter in de 

plantrichting.  
 
 
 

ARTIKEL 10 

IDENTIFICERING EN DOCUMENTEN 
 

1. Elite uitgangmateriaal en gecertificeerde onderstammen worden met een Elite certificaat 
afgeleverd. Elite eindproduct mag met een certificaat worden afgeleverd volgens het model van 
<bijlage 3> van dit Reglement. De verpakkingseenheden dienen voorzien te zijn van door 
Naktuinbouw geautoriseerde/verstrekte waarmerkstrookjes volgens het model van <bijlage 4>.  

 
2. Waarmerkstrookjes zijn, vanuit de EU plantgezondheidswetgeving, verplicht voorzien van 

plantenpaspoortgegevens. 
 

3. Bij deelname aan Elite grootfruit is waarmerking verplicht van plantmateriaal dat voor Elite 
certificering is opgegeven in de veldkeuring. 
 

4. Veredeld grootfruit Elite wordt in principe individueel gewaarmerkt. Toegestaan is om ook per bos 
te waarmerken, mits er een sluitende administratie aanwezig is van registratie, herkomst, aantallen 
en productieplaats. Boswaarmerking is niet toegestaan als er een contract is met een ras eigenaar 
of licentiehouder dat per stuk waarmerken vereist. Waarmerken gebeurt op het veld. In de schuur 
waarmerken is toegestaan mits er een sluitende administratie aanwezig is van registratie, 
herkomst, aantallen en productieplaats. 

 
5. Onderstammen en ESO hout worden per bos gewaarmerkt in de schuur. 
 
6. Aanwezigheid van CAC materiaal op een Elite bedrijf wordt per stuk of bos geëtiketteerd. EU 

gecertificeerd wordt gewaarmerkt volgens Art.10 lid 3 
 
7. In de administratie van de deelnemer is er altijd een koppeling met de waarmerking voor wat 

betreft het perceel, het ras en het aantal planten. 
 

8. De leverancier is gerechtigd op het leveranciersdocument de aanduiding Naktuinbouw Elite voor 
gecertificeerd materiaal te gebruiken. Hij dient daartoe deze aanduiding op het 
leveranciersdocument per partij te vermelden. 

 
9. Het is niet toegestaan CAC teeltmateriaal en EU gecertificeerd teeltmateriaal af te leveren met een 

Elite certificaat. 
 

10. Het is toegestaan aan rasnamen en klonale aanduidingen op het certificaat merknamen toe te 
voegen mits daartoe van de betreffende merkhouder toestemming is verkregen. 

 
11. Een bedrijfslogo is niet toegestaan op waarmerkstrookjes. 

 
12. Het Elite waarmerkstrookje is blauw van kleur met een oranje banner. Het merk Elite wordt 

vermeld. Voor basismateriaal geldt wit met oranje banner. 
 
13. Elite gecertificeerd materiaal mag ook als EU gecertificeerd materiaal verhandeld worden 



 

   

n 
Certificeringsreglement Naktuinbouw Elite Grootfruit 1 november 2021 Pagina 9 van 25 
 

 
 

 
 

ARTIKEL 11 

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. Behoudens het geval dat de aanwezigheid van quarantaineorganismen is vastgesteld, is de 
leverancier te allen tijde gerechtigd een herkeuring te verzoeken bij de Hoofd Keuringen van 
Naktuinbouw. 

 
7. Indien een deelnemer zijn financiële verplichtingen, ook die uit andere hoofde dan certificering, 

jegens Naktuinbouw niet nakomt en in verzuim is, kan deze haar certificeringactiviteiten 
opschorten tot aan de datum van complete voldoening. 

 
 
 
 
 

ARTIKEL 12 
SANCTIE MAATREGELEN 

 
1. Een deelnemer die de eisen van dit reglement niet naleeft wordt hiervan door Naktuinbouw worden 

uitgesloten. 
 

2. Bij een overtreding, bewust niet naleven van dit reglement of bij nalatigheid, volgt een officiële 
waarschuwing door Naktuinbouw. Bij herhaling van een overtreding volgt uitsluiting voor maximaal 
2 jaar aan deze regeling. Het Hoofd keuringen van Naktuinbouw beslist in deze. 

 
3. het ‘Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk’ is op dit 

regelement van toepassing. 
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ARTIKEL 13 
SLOTBEPALINGEN 

 
1. Dit reglement kan worden aangehaald als « Certificeringreglement Naktuinbouw Elite 

Grootfruitgewassen ». 
 
2. In de gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Hoofd Keuringen van Naktuinbouw. 
 
3. jaarlijks kan het reglement tijdens een deelnemersoverleg aangepast worden. 
 
4. Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2017 
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BIJLAGE 1    
 

Eisen aan erkende leveranciers van uitgangsmateriaal  
 

Plantmateriaal uit NL of een ander EU lidstaat, kan voor opname in de in dit Reglement bedoelde Elite-
certificeringkeuring in aanmerking komen. Voorwaarde is dat het plantmateriaal afkomstig is uit het voor 
Elite gecertificeerd gehanteerde vermeerderingssysteem zoals dat in Nederland van toepassing is. Of 
afkomstig is van een systeem dat door Naktuinbouw wordt erkend op voorwaarde, dat de door de 
andere organisatie gehanteerde certificeringsystematiek door het management van Naktuinbouw 
equivalent is verklaard aan het certificeringprogramma Elite van Naktuinbouw. 
 
Equivalent verklaarde organisatie uit onderstaande landen: 
 
Nederland:  Vermeerderingstuinen Nederland 
   Toetscentrum Horst Naktuinbouw 
 
Frankrijk:   INFEL®  van Ctifl 
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BIJLAGE 2 
Eisen gesteld aan in vitro vermeerderd gecertificeerd materiaal 
 

1. In vitro vermeerdering dient plaats te vinden vanuit teeltmateriaal (vivo of vitro) dat door Naktuinbouw 

of door een certificerende autoriteit in een ander EU lidstaat is gecertificeerd/ingedeeld in klasse 

prebasis (afkomstig van moederplanten in de klasse prebasis).  

 

2. Bedrijven mogen zelf hun in vitro vermeerderingsschema opstellen voor fruitgewassen alsook de 

hier aangekoppelde nacontrole momenten voor toetsing, identiteitscontrole en vruchtbeoordeling. 

Nacontole momenten op prebasis niveau is een voorwaarde. Voorwaarde is dat er goedkeuring door 

Naktuinbouw plaats vindt en dat het voldoet aan en valt binnen de EU regelgeving.  

 

3. Instandhouding van prebasismateriaal voor gebruik in vitro is maximaal twee jaar, daarna 

vernieuwen. Vernieuwen vanuit in vitro is toegestaan  onder voorwaarde van een volledige 

controlecheck met uitzondering van nematoden en fytoplasma’s 

 

4. Aan Naktuinbouw dient gemeld te worden in welk laboratorium het materiaal in vitro zal worden 

vermeerderd. Vermeerdering dient plaats te vinden in een door Naktuinbouw geaccepteerd en bij 

Naktuinbouw geregistreerd weefselkweek laboratorium. Een buitenslands lab binnen de EU valt 

onder controle van betreffende lidstaat en valt onder EU certificering. Een lab in een derde land en 

materiaal daarvan wordt enkel geaccepteerd als het een onderdeel is van een NL lab en dat de 

vermeerdering binnen een gesloten systeem plaats vindt.  

 

5. In vitro vermeerderde rassen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in bijlage I van 

de Handleiding Fruitgewassen. 

 

6. Voor grootfruit geldt dat in vitro vermeerdering is toegestaan voor onderstammen en alleen voor 

stabiele fruitrassen, blijkend uit lid 13, vanwege het hoge risico op afwijkingen.  

Voor Softfruit geldt dat In vitro vermeerdering van als niet stabiel bekend staande rassen, blijkend 

uit lid 13, niet is toegestaan vanwege het hoge risico op afwijkingen. Verantwoordelijkheid hiervoor 

ligt bij de vermeerderaar.  

 

7. Naktuinbouw stelt het aantal toegestane delingen vanuit prebasismateriaal in dezelfde categorie voor 

fruitgewassen op maximaal 10 delingen en binnen een kalenderjaar. Bij meer delingen of langer dan 

een kalenderjaar valt het terug in categorie. Voor Vaccinium geldt een periode van 2 kalenderjaren 

 

8. Gebruik van antibiotica is niet toegestaan. 

 

9. Gebruik minimale hoeveelheden groeihormonen.   

 

10. Gecertificeerd materiaal afleveren in Agar in de categorie basismateriaal is niet toegestaan als er 

geen mogelijkheid bestaat voor een identiteitscheck.  

 

11. Om een goede controle door Naktuinbouw mogelijk te maken moet van moederplant tot eindproduct 

van elke vermeerderingsstap een administratie worden bijgehouden. 

 

12. Bij aflevering van in vitro vermeerderd materiaal dient op het certificaat en/of het certificeringslabel 

te worden aangegeven dat het materiaal in vitro is vermeerderd. Deze eis vervalt als er na de in vitro 

vermeerdering nog een normale vegetatieve vermeerdering plaats vindt, waarbij vastgesteld is dat 

er geen sprake is van (zichtbare) afwijkingen in de betreffende partij moederplanten/teeltmateriaal.  
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13. Naktuinbouw schrijft voor dat op in vitro vermeerderd materiaal een identiteitscontrole wordt 

uitgevoerd vóór aflevering van het betreffende materiaal. 

  Voor de identiteitscontrole voor basis materiaal dient na de in vitro vermeerdering het materiaal nog 

voor nacontrole te worden opgeplant, zodanig dat Naktuinbouw een goede identiteitscontrole kan 

uitvoeren. Dit kan ook bij een vermeerderaar plaatsvinden. De verplichte controle is met name na 

initiatie PBM en vóór de eerste keer vermeerderen erg belangrijk. Pas daarna mag er commercieel 

worden uitgeleverd. De raseigenaar moet de controle uitvoeren  De uitvoering van de 

identiteitscontrole onder toezicht van Naktuinbouw is de verantwoordelijkheid van de raseigenaar. 

 

14. Voor deze identiteitscontrole voor gecertificeerd materiaal dient er na de in vitro vermeerdering een 

monster te worden opgeplant voor nacontrole, zodanig dat Naktuinbouw een goede 

identiteitscontrole kan uitvoeren. dit monster dient te bestaan uit 1 % van het aantal vermeerderde 

planten, met een minimum van 100 en een maximum van 300 planten; 

indien er een goed beeld van de identiteit kan worden verkregen tijdens de groei en of het afharden 

van de planten, kan ook hier een identiteitscontrole worden uitgevoerd. De 

vermeerderaar/raseigenaar is zelf verantwoordelijk voor de opplant van dit monster. Dit is geen taak 

van het (service)lab.     

 

15. Identiteit op de vrucht en vruchteigenschappen wordt door de eigenaar beoordeeld onder toezicht 

van Naktuinbouw.  

 

16. Indien er afwijkingen in een partij worden aangetroffen, waardoor er geen sprake meer is van een 

raszuivere of rasechte (mutatie) partij, dan is aflevering van deze partij en de bijbehorende lijn waar 

deze partij uitkomt niet meer toegestaan. 

 

17. Net als bij reguliere keuringen wordt bij in vitro een jaarlijkse check Naktuinbouw op administratie en 

werkwijze  en worden  afgeharde planten regelmatig fytosanitair gecheckt. 
 

18. Afharden in klimaatkamers of andere gesloten ruimtes samen met niet fruitrassen is toegestaan mits 

virusoverdracht middels een risicoanalyse per geslacht is uitgesloten 
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BIJLAGE 3 
 

Voorbeeldcertificaat Elite 
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BIJLAGE 4 
 

Voorbeeld waarmerkstrookje Elite 
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BIJLAGE 5 
 

Checklist voor hygiëne 
 
 

Nr. Actiepunt Voorbeelden Nvt Ja Nee Maakt U aanpassingen? 
Welke actie? 

 Hygiëne op uw bedrijf      

1 Zijn er op uw bedrijf hygiëne-
instructies aanwezig? 

Hygiëne is de basis van alle 
preventie. Er bestaan al veel 
systemen die op bedrijven 
toegepast worden met een 
onderdeel hygiëne. Indien dat 
ook bij U het geval is kunt U 
met dit protocol aansluiten bij 
die systemen. 

    

2 Zijn bedrijfsregels en hygiëne-
instructies aan medewerkers 
kenbaar gemaakt in alle op het 
bedrijf gebruikte talen? 

Bedrijfsregels en hygiëne-
instructies moeten aan alle 
medewerkers kenbaar 
gemaakt zijn in alle talen die 
vanuit de bedrijfsleiding op 
het bedrijf gebruikt worden. 

    

3 Is er een samenvatting van de 
hygiëneregels duidelijk 
zichtbaar aangebracht in de 
ruimten waar gewerkt wordt? 

Het is belangrijk dat 
medewerkers regelmatig 
herinnerd worden aan de 
geldende bedrijfsregels en 
hygiëne instructies. In de 
praktijk werkt vermelding 
d.m.v. pictogrammen erg 
goed. 

    

4 Kunnen bezoekers (monteurs, 
adviseurs, chauffeurs, 
vertegenwoordigers, collega’s 
enz.) zonder aankondiging 
binnekomen of moeten zij zich 
melden voordat zij toegang 
krijgen tot het bedrijf? 

Deze groep van bezoekers 
kunnen erg risicovol zijn in het 
overbrengen van 
besmettingen. Het is van 
belang dat zij zich niet zonder 
toezicht op het bedrijf kunnen 
bevinden. 

    

5 Dienen bezoekers handen en 
schoeisel te ontsmetten voor zij 
toegang krijgen tot ruimtes met 
product en/of gewas? 

Het is veiliger om deze 
mensen niet zonder 
ontsmetting van handen en 
schoeisel in ruimten met 
product en/of gewas toe te 
laten. 

    

6 Wordt er op toegezien dat 
bezoekers enkel in ruimten met 
product en/of gewas komen 
wanneer dat ook werkelijk 
nodig is? 

Omdat bezoekers een 
behoorlijk besmettings risico 
vormen is dit een verstandige 
preventieve maatregel. 

    

7 Zijn bedrijfsregels en hygiëne-
instructies voor bezoekers 
duidelijk zichtbaar 
aangebracht? 
 
 
 
 

In de praktijk werkt 
vermelding d.m.v. 
pictogrammen erg goed. 
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 Hygiëne in uw 
bedrijfsprocessen 

     

1 Worden kleedruimten, sanitair, 
de entree en de kantine(s) 
regelmatig schoongemaakt en 
zo nodig ontsmet? 

Regelmatig schoonmaken van 
deze ruimten en zo nodig 
ontsmetten (bij hoog risico) is 
belangrijk. 

    

2 Worden medewerkers en 
bezoekers regelmatig op de 
hygiëne-instructies gewezen? 

Zeker voor mensen die veel 
op het bedrijf zijn is herhaling 
van hygiëne-instructie 
belangrijk om ze goed toe te 
kunnen blijven passen. 

    

3 Zijn transportmiddelen op het 
bedrijf goed schoon? 

Transportmiddelen is een 
breed begrip. Dit kunnen 
heftrucks of electrotrekkers 
zijn, maar ook kisten, boxen, 
teelttafels of stapelkarren. 

    

4 Blijven deze tranportmiddelen 
op het bedrijf of kunnen ze het 
bedrijf ook verlaten? 

Denk aan een heftruck die 
door een buurman geleend 
wordt of stapelkarren. Dit kan 
een behoorlijk 
besmettingsrisico opleveren. 

    

5 Indien er gebruik gemaakt 
wordt van loonwerkers met 
machines (b.v. oppotten, 
rooien, grondbewerking, een 
teeltwisseling of oogsten) zijn 
deze machines dan bij 
aankomst op het bedrijf 
schoon? 

Dit is een belangrijk punt van 
aandacht om het verspreiden 
van besmetting tussen 
bedrijven te voorkomen. 

    

6 Worden deze machines op het 
bedrijf schoon gemaakt vóór zij 
het bedrijf weer verlaten? 

Schoonmaken op het bedrijf is 
belangrijk om verspreiding 
tussen bedrijven te 
voorkomen. 

    

7 Wordt er apparatuur of 
machines gedeeld met buren of 
collega’s? 

Denk hierbij aan heftrucks, 
freesmachines e.d. maar ook 
stapelwagens. 

    

8 Is bekend of die buren of 
collega’s vrij zijn van 
besmetting? 

Het is verstandig om 
informatie over een evt. 
besmetting met buren te 
delen. 

    

9 Worden dit gereedschap, fust 
en transportmiddelen 
regelmatig gereinigd en indien 
nodig ontsmet? 

Met schoon materiaal werken 
is belangrijk. Vooral als er een 
overgang is naar een volgende 
teelt is het verstandig om te 
reinigen. 

    

10 Wordt er bij verplaatsingen over 
het bedrijf van schoon naar vuil 
gewerkt? 

Werken van niet besmet naar 
(mogelijk) besmet is een 
verstandige maatregel. 

    

11 Wordt er, wanneer er meerder 
percelen zijn ook van schoon 
naar vuil gewerkt? 
 

Werken van niet besmet naar 
(mogelijk) besmet is een 
verstandige maatregel. 

    

12 Zijn er vaste werkvolgordes op 
het bedrijf? 

Dit kan bijdragen aan minder 
vergissingen en daardoor een 
kleinere kans op het 
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verspreiden van een (evt. nog 
niet bekende) besmetting. 

13 Zijn er waardplanten op het 
bedrijf aanwezig die een 
potentiële besmetting kunnen 
vormen. 

Bij de NVWA zijn op de site 
fact-sheets beschikbaar waar 
de belangrijkste waardplanten 
genoemd worden. Er worden 
steeds meer waardplanten 
bekend. 

    

14 Zijn er in de omgeving van het 
bedrijf, b.v. slootkanten, 
bermen of naastgelegen 
percelen of kavels 
waardplanten die een 
potentiële besmetting kunnen 
vormen aanwezig? 

Zie boven.   Slootkanten en 
indien mogelijk ook bermen 
moeten zo kort mogelijk 
gehouden worden met 
maaien. Controleer bv op 
bacterievuur in de omgeving 
van uw percelen 

    

15 Worden er, daar waar het zinvol 
is, monsters genomen van o.a. 
de bodem, van groeimedia en 
van (irrigatie)water? 

Als bodem, medium of water 
een besmetting op kunnen 
leveren is het verstandig om 
hier met een zekere 
regelmaat op te 
bemonsteren. 

    

16 Worden deze monsters 
gecontroleerd op fytosanitaire 
risico’s? 

Doe bij voorkeur mee aan een 
monitorprogramma. 

    

17 Wordt er ook gecontroleerd op 
de aanwezigheid van insecten 
die bekend zijn als een vector? 

Deze vectoren spelen een 
belangrijke rol bij het 
overbrengen van 
besmettingen. 

    

18 Worden deze waarnemingen 
volgens een vast schema 
uitgevoerd? 

Regelmaat in waarnemingen 
geeft informatie over de 
ontwikkeling van vectoren of 
een plaag. 

    

19 Worden de waarnemingen 
geregistreerd. 

Registratie geeft meer inzicht 
in de tijd en is erg belangrijk 
wanneer een besmetting zich 
openbaard. 

    

20 Worden bij het vaststellen van 
een onbekende aantasting of 
een plaag de betreffende 
planten gemerkt en 
afgezonderd? 

Dit merken en afzonderen is 
erg verstandig totdat 
vastgesteld is wat de 
aantasting of de plaag is. 

    

21 Wordt er externe 
deskundigheid ingezet om een 
onbekende aantasting of plaag 
te beoordelen. 

Externe deskundigheid kan 
extra kennis inbrengen 
waardoor potentiële 
problemen eerder onderkend 
worden. Hierna kan er sneller 
met een aanpak begonnen 
worden. 

    

22 Wordt er bij een blijvende 
verdenking of het vaststellen 
van een besmetting met een q-
organisme een melding gedaan 
aan de NVWA  

Dit is wettelijk verplicht. Het 
“stil houden” van een ernstige 
aantasting kan uiteindelijk 
een veel grotere schade tot 
gevolg hebben. 
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23 Afval in werkruimten moet zeer 
frequent worden verwijderd en 
in afgesloten bewaarplaatsen 
gedeponeerd worden. 

Afval moet vaak verwijderd 
worden. Dit kan een 
potentiële bron zijn van het 
overbrengen van een (nog 
niet vastgestelde) besmetting. 

    

24 Afval moet regelmatig op een 
verantwoorde manier van het 
bedrijf afgevoerd worden. 

Verantwoord betekend hier 
afgesloten opslaan van afval 
en afgesloten vervoeren 
ervan. 

    

25 Worden op de grond liggende 
gewasresten opgeruimd? 

Deze  kunnen insecten, 
schimmels en bacteriën 
herbergen die besmetting 
kunnen veroorzaken of 
overbrengen. 

    

26 Wordt, daar waar het relevant 
is, wild uit een perceel of een 
teelt geweerd? 

Wild kan beschadigingen 
veroorzaken en besmettingen 
overbrengen. 

    

 Hygiëne van uw medewerkers      

1 Wordt er met arbeid gewerkt 
met een flexibele schil waarbij 
medewerkers ook op andere 
bedrijven werken en (met hun 
kleding of schoeisel) besmetting 
kunnen verspreiden? 

Uitzendkrachten en ZZP’ers 
werken veel op verschillende 
bedrijven. Zij kunnen een 
besmetting overbrengen, b.v. 
met besmette kleding, naast 
elkaar in een auto zitten. 

    

2 Zijn er voor deze wisselende 
arbeidskrachten extra 
maatregelen getroffen om 
insleep van besmetting te 
voorkomen? 

Het is verstandig om 
maatregelen te treffen om dit 
besmettingsrisico te 
verkleinen of bij voorkeur uit 
te sluiten.  

    

3 Dienen medewerkers zich te 
verkleden voor zij toegang 
hebben tot ruimtes of percelen 
met product en/of gewas? 

Wanneer iedereen zich op het 
bedrijf omkleed en de 
werkkleding op het bedrijf 
blijft verklein je het risico op 
besmetting aanzienlijk. 

    

4 Verkleden medewerkers zich in 
bedrijfskleding of nemen zij 
eigen werkkleding mee? Met 
name als gewerkt is in zieke 
gewassen. 

Bedrijfskleding blijft op het 
bedrijf en wordt op het bedrijf 
of extern gewassen. Eigen 
werkkleding neemt men mee 
naar huis om te wassen. Dit 
kan een extra risico 
opleveren. 

    

5 Wordt er actief gecontroleerd 
of (bedrijfs)kleding schoon is? 

Zeker bij het werken met 
hoog risico producten, 
weghalen zieke planten kan 
(bedrijfs)kleding een bron van 
overdracht van besmetting 
zijn. 
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BIJLAGE 6 
 

Overeenkomst sorteren/enten buitenland  
 

 
 
U heeft aangegeven dat u teeltmateriaal wilt gaan sorteren/enten in [land]. En u wenst dat het materiaal 
opgenomen wordt in de Naktuinbouw certificeringskeuring. Hierbij ontvangt u de voorwaarden die 
verbonden zijn aan het sorteren/enten van in Nederland geproduceerd plantmateriaal of 
vruchtboomonderstammen in het buitenland.  
 

Het sorteren/enten vindt plaats bij [bedrijfsnaam en land]. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder 

leiding van de heer [naam contactpersoon]. De heer [naam contactpersoon] zal tijdens het sorteren van 
de planten aanwezig zijn. Zie hiervoor ook de gegevens in de bijlage. De gebruikte locaties en de te 
verrichten werkzaamheden worden door u en Naktuinbouw doorgeven aan de lokale autoriteiten, die 
uiteraard in de gelegenheid zijn toezicht/controle uit te oefenen. 
 
Naktuinbouw kan u, onder de volgende voorwaarden, toestemming geven voor het sorteren/enten van 
gecertificeerd plantmateriaal of vruchtboomonderstammen in [land]. Het betreffende teeltmateriaal zullen 
wij, bij voldoen aan die voorwaarden, opnemen in de certificeringkeuring of Elite certificering van 
Naktuinbouw. Daarna kunt u dit materiaal via uw bedrijf in Nederland als gecertificeerd materiaal 
afleveren, dan wel uitplanten. 
 

1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst wordt op bovengenoemde locatie alleen 
gecertificeerd materiaal vanuit Nederland verwerkt. Niet Nederlands en/of CAC-materiaal moet 
strikt gescheiden van gecertificeerd materiaal worden verwerkt /behandeld. 

 
 

2. Vóór aanvang van de feitelijke werkzaamheden meldt u de start ervan bij uw keurmeester de 

heer «Relatie_Keurmeester_Boomkwekerij». De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 

[data] tot [data]. 

 
3. Bij transport vanuit uw bedrijf moet er een gedegen registratie zijn. Hierdoor is inzichtelijk welk 

materiaal van welke productieplaats wordt verzonden en verwerkt.  

In ieder geval moet u tenminste de volgende gegevens registeren: 

- de verzenddatum; 

- het aantal kisten/pallets met vermelding van de geschatte hoeveelheid planten; 

- het ras; 

- partijnummer(s) en overige partijgegevens;  

- de status van het materiaal.  

De afzonderlijke partijen zijn duidelijk én onverwisselbaar geïdentificeerd. Elke kist of pallet is 

geïdentificeerd met een etiket. Bij vervoer van materiaal naar het buitenland is het gebruik van 

plantenpaspoorten verplicht.  

 

4. Het aanbrengen van plantenpaspoorten of andere fytosanitaire documenten op locatie voor de 

retourvrachten, gebeurt door of onder toezicht van de lokale autoriteiten in het buitenland. Hier 

mogen geen NL documenten voor gebruikt worden! 

 
5. Er vindt door u een nauwkeurige registratie plaats van de aantallen gesorteerde planten die 

vanuit [land] op uw bedrijf in Nederland aankomen. De registratie bevat de onder punt 3 

vermelde gegevens. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan Naktuinbouw certificaten 

opmaken voor partijen die voor certificering in aanmerking komen. 
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6. De onder punt 3, 4, 5 en aangegeven registraties worden overzichtelijk bewaard en zijn altijd ter 

inzage voor Naktuinbouw beschikbaar. 

 
7. Naktuinbouw zal (aangekondigd of onaangekondigd) controles uitvoeren tijdens de 

werkzaamheden in [land], op de plaats waar plantmateriaal of onderstammen worden gesorteerd 

en/of handveredelingen worden gemaakt.  

8. Naktuinbouw heeft tijdens deze controle toegang tot alle bedrijfsonderdelen op de desbetreffende 

locatie. Als zou blijken dat niet voldaan wordt aan de in deze overeenkomst gemaakte afspraken 

en/of de voorschriften van het certificeringsreglement, zal Naktuinbouw de certificeringskeuring 

staken, en in voorkomend geval de reeds verstrekte certificaten kunnen innemen/intrekken.  

 
9. Elke zending van onderstammen/ handveredelingen uit [land] moet u aanmelden bij uw 

keurmeester. Deze zal betreffende zending(en) daadwerkelijk zien en controleren. Pas na 

toestemming van de keurmeester mag u het plantmateriaal in het handelsverkeer brengen.  

 
10. Deze overeenkomst heeft een looptijd van een jaar en wordt, tot wederopzegging door één van 

de partijen, steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Mutaties over locaties en werkzaamheden 

worden jaarlijks doorgegeven. Als tussentijdse ontwikkelingen dit nodig maken kan deze 

overeenkomst met beider instemming worden gewijzigd. 

 
De kosten voor de door Naktuinbouw uit te voeren keuringswerkzaamheden worden direct in rekening 
gebracht bij de contractnemer. Dit is «Relatie_Bedrijfsnaam_Naktuinbouw». 
  
Op deze overeenkomst zijn de ‘Algemene voorwaarden keuringswerkzaamheden Naktuinbouw in het 
buitenland’ van toepassing. Deze voorwaarden zijn bijgevoegd. U verklaart via ondertekening uw 
instemming met deze voorwaarden. 
 
De kosten voor de certificeringskeuringen worden gefactureerd volgens de Tarievenlijst Keuringen van 
het betreffende jaar. Deze bestaan uit:  

• Reis- en verblijfskosten in het buitenland (kosten openbaar vervoer, vliegtuig of trein, en eventueel 
het gebruik van vervoer (taxi, huurauto) ter plaatse; 

• Reistijd; 

• Specifieke controles inclusief rapportage; 

• Gereden kilometers bij eigen vervoer van Naktuinbouw. 
 

Keuringen binnen Nederland (toezicht registraties, afleveringen en uitschrijven certificaten) worden 
volgens de geldende tarievenlijst Keuringen Naktuinbouw in rekening gebracht.  
 
Wilt u op deze basis certificeringsafspraken maken met Naktuinbouw, stuurt u dan deze overeenkomst 
getekend voor akkoord aan ons retour. 
 
 
Hoogachtend, 
Naktuinbouw 
 
 
 
 
 
P. van Nieuwkoop 
Hoofd Keuringen 
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Voor akkoord: 
 
 
……………………………………………..               Datum:…………………………………………….. 
 
De heer [naam contactpersoon] 
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BIJLAGE 7 
 

Overeenkomst deelname Elite Grootfruit 
 
 

 

Ondergetekenden:  
 
 
a)  [naam] te [woonplaats], bij Naktuinbouw geregistreerd onder nummer (registratienummer), 

hierna te noemen deelnemer en,  
 
b) De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), Postbus 40, 

Sotaweg 22, 2370 AA Roelofarendsveen, vertegenwoordigd door de heer P. van Nieuwkoop, 
hoofd keuringen,  

 
 
overwegende dat:  
 
 
- de teelt van Elite Grootfruit is gebaat bij teeltmateriaal van goede kwaliteit en gezondheid;  
- de inspanning van de deelnemer ten aanzien van kwaliteit en gezondheid doorslaggevend is;  
- de kwaliteit van teeltmateriaal expliciet wordt duidelijk gemaakt met het kwaliteitsmerk Elite;  
- Naktuinbouw bereid is haar naam en logo aan het kwaliteitsmerk voor Elite Grootfruit te verbinden 

indien de  producent en zijn product aan de geldende voorwaarden voldoen; 
- er geld door de deelnemers beschikbaar wordt gesteld om projecten die van toegevoegde waarde zijn 

voor Elite Grootfruit te financieren.      
 
 
komen als volgt overeen:  
 
 
1. Deze overeenkomst bestaat uit 2 onderdelen: 

- het voldoen aan de eisen van Elite Grootfruit 
- het financieren van onderzoeksprojecten ten behoeve van Elite Grootfruit    

 
 
2. De deelnemer geeft aan de eisen uit het certificeringsreglement Elite Grootfruit na te leven als 

deze door het Bestuur van Naktuinbouw zijn vastgesteld. Na vaststelling wordt er met de 
deelnemer een afspraak gemaakt voor een audit die dan binnen 3 maanden na vaststelling 
uitgevoerd gaat worden. 

 
 
3. Indien het reglement kwaliteitsmerk Naktuinbouw en/of de Certificeringsvoorschriften Elite 

Grootfruit gewijzigd worden, dan kan de deelnemer binnen een termijn van twee maanden deze 
wijzigingen schriftelijk verwerpen. Zowel Naktuinbouw als de deelnemer is dan gerechtigd de 
overeenkomst te beëindigen.    

 
 
4. Naktuinbouw verplicht zich de bepalingen en voorwaarden opgenomen in het Reglement op het 

gebruik van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk Elite en de daarbij behorende 
Certificeringsvoorschriften Elite Grootfruit, die als Annex bij deze overeenkomst zijn gevoegd na 
te leven.   

 
 
5. De kosten voor deelname aan Elite Grootfruit worden vermeld in de tarievenlijst Naktuinbouw 

van het desbetreffende jaar. De tarievenlijst is te vinden op de website van Naktuinbouw 
(www.naktuinbouw.nl). Dit tarief gaat gelden vanaf 2018.  
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6. De bijdrage voor onderzoeksprojecten is per deelnemer € 50,00 per hectare. Als basis hiervoor 

wordt de areaalbijdrage van Naktuinbouw gebruikt. Uitgezonderd in dit areaal zijn niet-grootfruit 
gerelateerde gewassen. De deelnemer verplicht zich de komende 4 jaar deze bijdrage per jaar 
aan Naktuinbouw af te dragen. Deze bijdrage wordt vanaf 2017 in rekening gebracht door 
Naktuinbouw.         

 
 
7. De kwekers van onderstammen en enten starten in 2017 in een pilotvorm met het naleven van 

de eisen van Elite Grootfruit. Deze pilot zal zonder kosten voor de deelnemer starten. Er kan 
tijdens de pilot gebruik gemaakt worden van certificaten of waarmerkstrookjes van Elite 
Grootfruit.     

 
 
8. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar, ingaande op [datum] en dus 

eindigend op [datum 4 jaar verder].  
Nadat de overeenkomst verloopt, zal deze overeenkomst ieder jaar opnieuw voor de tijd van 1 
jaar verlengd worden. Als een van de partijen toch wil stoppen, dan moet een partij tenminste 3 
maanden voor het ingaan van een nieuwe periode via een aangetekend schrijven de andere 
partij melden dat de overeenkomst niet wordt verlengd.   

 
 
9. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Naktuinbouw van toepassing, alsmede 

het Reglement op het gebruik van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk Elite. 
 
 
10. Als de deelnemer zich niet houdt aan de bepalingen uit deze overeenkomst, dan zal 

Naktuinbouw dit schriftelijk melden via een aangetekend schrijven. Als een deelnemer zich 
daarna niet houdt aan de bepalingen dan zal Naktuinbouw overgaan tot het ontbindend 
verklaren van deze overeenkomst. Hierbij is geen rechterlijke tussenkomst vereist. Naktuinbouw 
heeft het recht tot het vorderen van een vergoeding van de werkelijk geleden schade als een 
deelnemer zich niet houdt aan de bepalingen uit deze overeenkomst.   

 
 
 
Opgemaakt in tweevoud te Roelofarendsveen op [datum].  
 
 
 
 
Naktuinbouw Deelnemer     P. van Nieuwkoop   
      Hoofd Keuringen Naktuinbouw 
 
 
…………………………     …………………………    
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BIJLAGE 8 
 

Eisen en acceptatie overzicht diverse landen 
 
 
 

 
 
 

BIJLAGE 9 
 

Bijdrage financiering teeltgericht onderzoek 
 

Via een bijdrage in Elite kunnen de bedrijven ook activiteiten en onderzoek  financieren die ten goede 
komen aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van het door de bedrijven geproduceerde fruitgewassen en 
plantmateriaal. Deelnemers beschikken zo over een onderzoekfonds. De deelnemers bepalen 
samen/met elkaar de hoogte van de onderzoeksbijdrage en de omvang van het fonds. Ook bepalen ze 
samen de besteding van het geld (aan welk onderzoek wordt welk bedrag besteed).  
 
Deelnemers aan Elite grootfruit zijn door ondertekening van het contract overeengekomen dat een 
deelnemer per jaar een bepaald percentage/bedrag zal afdragen voor teeltgericht onderzoek.  
 
 
De jaarlijkse bijdrage voor productie bedrijven bijdraagt: 
€ 50,- per opgegeven ha areaal fruitgewassen en/of onderstammen in de teeltaangifte bij Naktuinbouw 
Er wordt geen onderscheid gemaakt in gecertificeerd, Elite of CAC materiaal 
 
 
De jaarlijkse bijdrage voor handels bedrijven bijdraagt: 
Een vast bedrag van € 1.250,- per jaar  
 
 
 

 
 

Teelt EU gecertificeerd materiaal in NL                            keuring Naktuinbouw                        

Teelt EU gecertificeerd materiaal in EU                                                    

Teelt EU gecertificeerd materiaal in derde land                                      keuring derde land     

keuring Naktuinbouw                        

Teelt Elite materiaal in EU                                             

Teelt Elite materiaal in derde land                                keuring derde land     

Verwerken EU en Elite materiaal in NL                                            keuring Naktuinbouw                        

Verwerken EU en Elite  materiaal in EU                                                       keuring Naktuinbouw                        

Verwerken EU en Elite materiaal in derde land                                         keuring Naktuinbouw                        

In een grensgebied met teelt vanuit NL bedrijf.         

In vitro vermeerdering NL,EU en derde land          mogelijk mits in door Naktuinbouw erkend lab. ( EU en Elite)

Geen acceptatie NL

acceptatie NL alleen bij equivalent EU

per situatie bekijken en in bilateraal overleg lidstaat. (EU en Elite)

Wie keurt waar en wanneer acceptatie

keuring Lidstaat  

acceptatie NL

acceptatie NL melden aan lidstaat

acceptatie NL alleen bij equivalent EU

acceptatie NL

acceptatie NL

acceptatie NL

Geen acceptatie NL

Teelt Elite materiaal in NL                                

keuring Lidstaat  


