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Inleiding 
In september 2017 heeft Naktuinbouw een geautomatiseerd informatiesysteem opgeleverd wat 
informatie beschikbaar stelt over de levensloop van (niet-) bosbouwkundig teeltmateriaal, in de 
vorm van tussen- of eindproducten, aan leveranciers en eindklanten.  
Met deze versie (3.0) zijn wijzigingen aan het inzamelproces voor niet bosbouwkundig teeltmateriaal 
uitgevoerd en is het toekennen van een voorlopig basiscertificaatnummer gerealiseerd.  
 
Alle handelingen vinden plaats op het klantenportaal mijnNaktuinbouw. Om in te kunnen loggen 
heeft de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Dit kan worden aangevraagd via deze 
link.  

Procesbeschrijving 
Het proces is onderverdeeld in verschillende deelprocessen 

• Inzamelproces 

• Afnemen en leveren – Administratief voorraadbeheer 

• Herkomst bepalen bosbouwkundig teeltmateriaal 
 
Het inzamelproces leidt in geval van een positieve afronding tot een basiscertificaat en een 
bijbehorende te verhandelen voorraad. 
Deze voorraad kan in het deelproces ‘Afnemen en leveren’ aan afnemende partijen worden geleverd 
of door de beheerder van de voorraad worden afgeboekt met verschillende redenen. 
Hieronder valt ook het exporteren van teeltmateriaal. 
Een afgeronde afname leidt tot een leverancierscertificaat. Met een leverancierscertificaatnummer 
(uniek nummer) kan op www.naktuinbouw.nl de herkomst worden bepaald van het teeltmateriaal. 
Dit is het derde en laatste deelproces. 
 
Hieronder worden de verschillende deelstappen van de deelprocessen ‘Inzamelen’ en ‘Afnemen en 
leveren’ getoond. 

  

https://login.naktuinbouw.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fmy.naktuinbouw.com%252f_trust%252f%26wctx%3dhttps%253a%252f%252fmy.naktuinbouw.com%252f_layouts%252f15%252fAuthenticate.aspx%253fSource%253d%25252F%26wreply%3dhttps%253a%252f%252fmy.naktuinbouw.com%252f_trust%252fdefault.aspx&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fmy.naktuinbouw.com%2f_trust%2f&wctx=https%3a%2f%2fmy.naktuinbouw.com%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&wreply=https%3a%2f%2fmy.naktuinbouw.com%2f_trust%2fdefault.aspx
https://login.naktuinbouw.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fmy.naktuinbouw.com%252f_trust%252f%26wctx%3dhttps%253a%252f%252fmy.naktuinbouw.com%252f_layouts%252f15%252fAuthenticate.aspx%253fSource%253d%25252F%26wreply%3dhttps%253a%252f%252fmy.naktuinbouw.com%252f_trust%252fdefault.aspx&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fmy.naktuinbouw.com%2f_trust%2f&wctx=https%3a%2f%2fmy.naktuinbouw.com%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&wreply=https%3a%2f%2fmy.naktuinbouw.com%2f_trust%2fdefault.aspx
http://www.naktuinbouw.nl/
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Handleiding 

Inzamelproces 
De zaadleverancier moet voordat er bosbouwkundig of niet bosbouwkundig teeltmateriaal 
ingezameld gaat worden een aangifte doen bij Naktuinbouw. Deze aangifte wordt gedaan op 
mijnNaktuinbouw.  
Hiervoor moet een gebruikersnaam en login worden aangevraagd via www.naktuinbouw.nl.  

 
Na het inloggen kan de leverancier de ‘aangifte tot 
inzameling’ doen.  
 
Kies ‘Keuringen’ – ‘Bosbouwkundig teeltmateriaal’ -  
‘Aangifte inzamelingen’ 
 
Bij het aanklikken van de menuoptie ‘Inzamelaangiftes’ wordt een overzicht getoond van alle 
aangiftes welke gedaan zijn. Dit overzicht kan dus ook leeg zijn. 

 
Er kan een inzamelaangifte gedaan worden voor het inzamelen van Bosbouwkundig teeltmateriaal 
en voor Niet Bosbouwkundig teeltmateriaal.  

Inzamelaangifte Bosbouwkundig teeltmateriaal 
Een nieuwe aangifte wordt gestart door te klikken op [nieuwe inzamelaangifte] 
De nieuwe aangifte wordt gestart. Er wordt stapsgewijs aangifte gedaan. In dit proces worden  
2 stromen ondergebracht; inzamelen ‘Bosbouwkundig teeltmateriaal’ en inzamelen ‘Niet 
bosbouwkundig teeltmateriaal’.   

Stap 1 - Soort inzameling – welk materiaal wordt ingezameld 
Bosbouwkundig teeltmateriaal? Ja/Nee.  
Kies hier nu voor ‘Ja’.  

Stap 2 - Selecteer geslacht-soort en inzamellocatie  
Hier wordt aangegeven welk materiaal wordt 
ingezameld en op welke inzamellocatie.  

http://www.naktuinbouw.nl/
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Achter dit scherm is de rassenlijst bomen gekoppeld.  
Op beide velden kan een keuze gemaakt 
worden. Indien er op één locatie meerdere 
plekken zijn om de betreffende soort te 
verzamelen wordt gevraagd om een keuze te 
maken in de gegeven beschrijvingen van de 
inzamellocatie. 

Stap 3 - Vul de inzamelaar in  
Geef aan wie het materiaal gaat inzamelen.  
Indien u zelf gaat inzamelen [Ja] kunt u direct 
verder naar het invoeren van de juiste 
inzameldata (stap 4).  
Wordt het materiaal ingezameld door een 
derde partij [Nee] kunt u deze kiezen uit de lijst 
met bij Naktuinbouw bekende inzamelaars. 
Staat uw inzamelaar niet in de lijst neem dan contact op met Naktuinbouw via dit e-mailadres 
keuringen@naktuinbouw.nl 
De inzamelaangifte moet worden afgemaakt, aangevuld door deze inzamelende partij. Deze wordt 
hierover door u geïnformeerd.  
Werkwijze indien u niet zelf gaat inzamelen.  

Stap 4 - Specificeer inzameldagen  
In deze stap worden de inzameldagen aangegeven. Dit kunnen één of meerdere momenten zijn.  
De inzamellocatie wordt automatisch gevuld 
o.b.v. de eerder gekozen locatie. 
Selecteer de inzameldatum in de kalender. In 
deze kalender is de toegestane 
inzamelperiode van de inzamellocatie bekend.  
Selecteer het tijdstip van en tot.  
Tijdens de opgegeven periode is de 
gevolmachtigde met de inzamelaars aanwezig 
op deze inzamellocatie. Geef de naam en 
eventueel het mobiele telefoonnummer in 
van de gevolmachtigde. Geef het aantal 
inzamelaars in Dit is vastgesteld op maximum 15.  
De velden gemerkt met een * zijn verplicht invullen.  
De ingegeven gegevens kunnen worden gewijzigd 
door op het [potlood] icoon te klikken. 
Indien er meerdere dagen zal worden ingezameld kan 
dit op verschillende manieren worden ingevoerd. 

1. Klikken op het icoon Dupliceren.   
De gegevens van de specifieke inzameldag worden dan gedupliceerd. Deze kunnen naar 
wens worden aangepast.  

2. Klikken op de button [Extra dag opgeven].  
Een nieuwe, lege inzameldag wordt getoond om in te vullen. 
  

Let op: indien er bij een dag het gele waarschuwing icoon wordt getoond, betekent dit 
dat niet alle gegevens correct zijn of dat een verplicht veld niet gevuld is. Doormiddel van het 
‘kruis’ icoon kan een inzameldag worden verwijderd.  

mailto:keuringen@naktuinbouw.nl
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Stap 5 - Wat is de verwachte hoeveelheid materiaal in kg.  
De verwachte hoeveelheid materiaal voor de gehele inzameling 
moet hier worden ingevoerd. Deze informatie helpt de senior 
keurmeester bij het keuren van de inzamelaangifte.  

Stap 6 - Opmerkingen  
Eventueel aanvullende opmerkingen over de gehele inzameling kunnen in dit veld 
worden ingevoerd.  

Controleer uw gegevens 
Als laatste stap bij het indienen van de aangifte wordt een 
totaaloverzicht getoond van de ingevoerde gegevens. 
Eventuele wijzingen kunnen worden ingevoerd 
door eerst op het [potlood] 
icoon te klikken. Het scherm van stap vier voor de specifieke 
dag wordt dan getoond. 
Door op het overzichtscherm te klikken op het 
[kruis] icoon bij een inzameldag, wordt deze 
inzameldag direct verwijderd. Let op: Er wordt geen 
waarschuwing getoond. 
 
Als de gegevens in orde zijn kan de aangifte wordt verstuurd 
door op [Versturen] te klikken. 
In het inzameloverzicht staan de door u opgegeven 
inzameldagen vermeld. De status van deze dagen is ‘Ingediend 
bij keurmeester’  

 
Op dit moment is het nog mogelijk voor de leverancier om inzameldagen te verwijderen door 
te klikken op het verwijdericoon.  
Er volgt eerst een waarschuwing.  

 
Aangifte voltooien als inzamelende partij 
-> Deze mogelijkheid komt niet of zelden voor 

In stap 3 in het aangifte proces is het mogelijk een andere partij aan te wijzen als inzamelende partij. 
In dat geval wordt de aangifte opgestart door de leverancier en moet worden afgemaakt door de 
inzamelende partij. Deze aangiftes zijn dan te vinden op mijnNaktuinbouw.  
Kies ‘Keuringen’ – ‘Bosbouwkundig teeltmateriaal’ -  ‘Aangifte inzamelingen’ 

Hier wordt een overzicht getoond van inzamelaangiftes welke zijn toegewezen. Door te klikken op de 
regel met status ‘Aanvullen aangifte’ ‘>’ kan de aangifte worden voorzien van de resterende 
gegevens. Vanaf stap 4 van deze handleiding.  
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Inzamelaangifte wordt gekeurd door de keurmeester 
De inzameldagen worden door de keurmeester van Naktuinbouw goed- of afgekeurd.  
Uiterlijk om 23:00 uur de werkdag voor de inzameldag weet de aangever of de aangifte voor de 
inzameldag is goedgekeurd.  

1. Afgekeurd 
Bij afkeuring door de keurmeester ontvangt de aangever een e-mail met de reden van 
afkeuring.  

Voorbeeld:  

 
2. Goedgekeurd 

Bij goedkeuring van de aangifte geeft de keurmeester van Naktuinbouw opdracht aan een 
controleur om een controle te doen.  
NB. Indien er een controleur is toegewezen aan een inzameldag kan deze niet meer door de 
inzamelde partij worden verwijderd. Afmelden dient telefonisch te gebeuren.  

 
In het inzameloverzicht is de status van de aangiftedagen aangepast.  
Bij goedkeuring:  Aangifte inzameldag goedgekeurd 
Bij afkeuring:  Inzameldag afgekeurd 

 

Controle inzamelen door controleur 
Het is mogelijk dat een door Naktuinbouw aangewezen controleur het inzamelen controleert. De 
controleur kan de inzameldag: 

1. Goedkeuren 
De controleur geeft de geschatte hoeveelheid aan. Er wordt een mail gestuurd naar de klant 
waarin wordt gevraagd de ingezamelde hoeveelheid aan te vullen. De klant heeft tot de 
volgende werkdag 17.00 uur de tijd om de hoeveelheid materiaal in te vullen.  
Deze mail is nieuw toegevoegd aan het proces. Voorbeeld: 
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2. Afkeuren 
Als er iets is geconstateerd tijdens de controle, kan de controleur de inzameldag afkeuren. 
De controleur geeft hier dan een reden op. Bij afkeuring van een inzameldag krijgt de 
leverancier automatisch een e-mail. Voorbeeld: 

 

Gegevens aanvullen door de leverancier 

 
Zodra de controleur de inzameldag heeft goedgekeurd, verschijnt binnen enkele minuten op 
mijnNaktuinbouw de mogelijkheid voor de leverancier om de gegevens aan te vullen met betrekking 
tot de ingezamelde hoeveelheid per inzameldag. 
Als de controleur niet in staat is de inzameldag goed te keuren, 
wordt deze om 0:00 uur automatisch doorgezet aan de leverancier. 
 
Klik hiervoor op de regel ‘Aanvullen gegevens’ op ‘>’ dan opent de 
pagina waarmee de gegevens kunnen worden aangevuld.  
 
Er wordt om een bruto en netto hoeveelheid in kg gevraagd. 
Als de netto hoeveelheid nog niet bekend is kan een schatting 
worden gedaan of de bruto hoeveelheid kan worden opgegeven. 
De netto hoeveelheid wordt gebruikt op het basiscertificaat en  
daarmee ook de te verhandelen voorraad. 
 
De leverancier heeft tot 17:00 van de eerstvolgende werkdag na de inzameldag de tijd om de 
gegevens aan te vullen. Om 16:00 wordt door het systeem gecontroleerd of de gegevens al zijn 
aangevuld. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt er een reminder e-mail gestuurd. Voorbeeld: 
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De status van de inzameldag is na het indienen van de ingezamelde hoeveelheid door de leverancier 
‘Ingediend bij keurmeester’. 
De inzameldag kan dan niet meer worden verwijderd.  
NB. De netto hoeveelheid moet worden ingeschat indien deze nog niet geheel zuiver kan worden 
ingegeven. Dit ingeval van het inzamelen van bijvoorbeeld bessen of kegels.  
Er zijn dus geen uitzonderingen op het ingeven van de netto hoeveelheid! 
Zodra de leverancier deze gegevens heeft ingevuld wordt nog een laatste controle uitgevoerd door 
de senior keurmeester.  
Als de leverancier verzaakt om op tijd de gegevens aan te vullen, ziet de senior keurmeester dit aan 
de status ‘Gegevens te laat aangeleverd’. De inzameldag wordt dan afgekeurd door de senior 
keurmeester.  

Definitief goedkeuren door de senior keurmeester 
De laatste gebruikersactiviteit in het inzamelingsproces is de 
definitieve goedkeuring door de senior keurmeester.  
De leverancier krijgt een emailbericht bij definitieve afkeuring.  
Voorbeeld hiernaast: 
 
Indien een inzameldag door de seniorkeurmeester definitief wordt 
goedgekeurd krijgt de inzameldag op het overzicht de status 
‘Inzameldag goedgekeurd’.  
Tevens wordt een voorlopig basiscertificaatnummer toegekend.  

Voorlopig basiscertificaat 
Een voorlopig-basiscertificaat wordt afgegeven als één inzameldag van een bepaalde inzamellocatie 
en van een bepaalde geslacht-soort volledig is goedgekeurd. De combinatie van leverancier, geslacht-
soort en inzamellocatie moet uniek zijn.  
Zolang het basiscertificaat de status ‘Voorlopig’ heeft kunnen er inzamelingen worden aangemaakt 
voor de combinatie ‘Inzamellocatie – Geslacht-Soort’, deze worden na goedkeuring automatisch 
opgeteld bij het bestaande ‘voorlopige’ basiscertificaat.  
In het voorbeeld hieronder zie je de eerste goedgekeurde datum in aangifte BBKT-21-0074. Na 
goedkeuring van deze aangifte is BBKT-21-0075 toegevoegd. Hiervan is één dag goedgekeurd maar 
direct krijgen alle dagen de vermelding van het toegekende voorlopige certificaat:  
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Deze voorlopige basiscertificaten kan de inzamelaar inzien op mijnNaktuinbouw. Je vindt deze in het 
overzicht inzamelaangiftes:  

  
Op de pagina ‘Inzamelaangiftes’ is een extra knop geplaatst ‘Certificaten’.  
Klanten hebben zelf het beheer over de certificaten. Op de pagina certificaten vind je een overzicht 
van alle certificaten die zijn afgegeven. Een certificaat heeft dan de status ‘Voorlopig’. Via deze link 
lees je hoe het basiscertificaat de status ‘Definitief’ krijgt. Voorlopig basiscertificaat definitief maken.  

Voorlopig basiscertificaat ->definitief maken 
Een certificaat met de status ‘Voorlopig’ houdt deze status totdat de 
klant deze zelf definitief maakt.  
Vanuit het inzameloverzicht gaat de klant naar de pagina ‘Certificaten’.  

 
De klant klikt op de knop ‘Definitief maken’. De volgende melding verschijnt:  

 
Na het klikken op de knop ‘Certificaat definitief maken’ wordt de status aangepast naar: 
Voorlopig, definitief aangevraagd.   
Het duurt even en dan heeft het certificaat de status ‘Definitief’. 

 

 
Alle overig inzameldata die nog openstonden krijgen de status ‘Geannuleerd’. Ongeacht het 
aangiftenummer.  
Voorbeeld van annuleringen:  
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Hierbij wordt gecontroleerd naar ‘Klantnummer’ – ‘Inzamelloctie’ – ‘Geslacht-Soort’.  
 
Het basiscertificaat is bij de status ‘Definitief’ te downloaden vanuit ‘Voorraadbeheer’ 

 
Voorbeelden Basiscertificaat staat in bijlage 1 en bijlage 2  
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Inzamelen Niet Bosbouwkundig teelmateriaal 
Het inzamelen van ‘Niet bosbouwkundig teeltmateriaal’ gebeurt ook onder de supervisie van 
Naktuinbouw.  
De inzamelaar doet aangifte van inzamelen, deze wordt gestart door 
te klikken op [nieuwe inzamelaangifte] 
Bij deze aangifte wordt aangegeven in welke provincie het materiaal 
wordt ingezameld en in welke periode.  

Stap 1 - Soort inzameling  
Voor het inzamelen van  
Niet Bosbouwkundig Teeltmateriaal kiest u in stap één voor  
[Nee]  

Stap 2 - Selecteer geslacht-soort en inzamellocatie  
In stap 2 geeft de inzamelaar de periode van inzamelen in 
doormiddel van [Inzameldatum van] en [Inzameldatum tot] 

 
De status van de inzamelaangifte heeft de status ‘Ingediend bij keurmeester’. Op dit moment kan de 
inzameling nog worden geannuleerd door de leverancier door op ‘-‘ te klikken.  

Inzamelaangifte wordt gekeurd door de keurmeester 
De inzameldagen worden door de keurmeester van Naktuinbouw goed- of afgekeurd.  

1. Goedgekeurd 
Bij goedkeuring van de inzameldag krijgt de leverancier onderstaand bericht.  
Voorbeeld:  

 
In inzameling krijgt in mijnNaktuinbouw de status ‘Aanvullen gegevens’. 

2. Afgekeurd 
Indien de inzamelaangifte wordt afgekeurd door Naktuinbouw krijgt de inzamelaar hierover direct 
een e-mailbericht. Voorbeeld:  

 
In het inzameloverzicht heeft deze inzamelregel de status ‘Inzameldag afgekeurd’.  
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Aanvullen gegevens door inzamelaar 
Na het inzamelen kan de inzamelaar de ingezamelde hoeveelheid invoeren op mijnNaktuinbouw. 

 
Door te klikken op ‘>’ wordt het volgende invoerscherm 
geopend.  
De klant voert de bruto en netto hoeveelheid in. De netto 
hoeveelheid wordt vermeld op het inzameldocument.  
 
Indien de klant niet zelf de inzameling aanvult krijgt hij na het 
verstrijken van de laatste inzameldag een e-mailbericht.  
Voorbeeld:  

 
De klant heeft dus 14 dagen om de ingezamelde hoeveelheid op te geven.  
Na het aanvullen van de gegevens keurt de keurmeester de inzameling goed of af.  

Definitief goedkeuren van de inzameling 
Pas nu ontvangt de inzamelaar via e-mail het inzameldocument. Op dit inzameldocument staat de 
juiste ingezamelde hoeveelheid.  

 
Van niet bosbouwkundig teeltmateriaal wordt geen voorraad bijgehouden.  
Voorbeeld van Inzameldocument staat in de bijlage.  
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Afnemen – Leveren – Administratief voorraadbeheer 
Bij het afgeven van het basiscertificaat wordt er een voorraad gecreëerd. Deze voorraad kan  worden 
verhandeld. 
Via mijnNaktuinbouw kunnen aanvragers checken wie er materiaal beschikbaar heeft van een 
bepaald geslacht/soort en/of afkomstig van een bepaalde inzamellocatie. Zij kunnen een aanvraag 
voor materiaal indienen. Na goedkeuring door de leverancier kan de voorraad worden afgeschreven 
van het basiscertificaat. Dit is slechts een administratieve levering.  

 
 

 

Voorraadbeheer 
De voorraad welke is geregistreerd of is aangemaakt met dit systeem 
is via mijnNaktuinbouw beschikbaar.  
Kies ‘Keuringen’ – ‘Bosbouwkundig teeltmateriaal’ -  ‘Voorraadbeheer’ 

Voorraad bij een ‘Voorlopig basiscertificaat’ 
Zodra de leverancier één goedgekeurde inzameldag heeft wordt het voorlopig basiscertificaat 
aangemaakt.  
Dit certificaat is alleen een nummer, is niet printbaar. De voorraad wordt wel op- en afboekbaar.  
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Door op de voorraadregel op het ‘>’ te klikken opent het detailscherm. Zoals onderstaand: 

In dit scherm zijn een aantal mogelijkheden.  
1. Downloaden van het basiscertificaat 
2. Downloaden van het leverancierscertificaat 
3. Aanpassen van de hoeveelheid zaad (potloodje) 
4. Aanpassen voorraad planten (potloodje) 
5. Inzien/goedkeuren/afkeuren van aanvragen op deze voorraad 
6. Inzien van de activiteiten op deze voorraad in de vorm van een tabel (icoon         ) 
7. Excelbestand downloaden van het bij punt 6 genoemde overzicht 

Voorraad zoeken 
Een aanvrager van bosbouwkundig teeltmateriaal logt in op 
mijnNaktuinbouw. Via het keuringen menu – Bosbouwkundig 
teeltmateriaal – Aanvragen teeltmateriaal.  
In het zoekscherm geeft de aanvrager de zoekcriteria in.  



Bosbouwkundig en niet bosbouwkundig teeltmateriaal  Judy van Ruiten 
Versie: 3.0  Pagina 15 van 26 
Datum: 10 september 2021  Printdatum: 4 oktober 2021 

 
Het is niet noodzakelijk om alle gegevens in te 
vullen.  
In deze zoekcriteria geeft u op, op welke manier 
het materiaal verhandeld gaat worden.  
Nadat de gewenste gegevens zijn ingevoerd kan 
er doormiddel van de knop [Zoeken] worden 
gezocht in het voorraadsysteem.  
De beschikbare voorraad wordt getoond in een 
resultatentabel onder het zoekscherm. 

Plaatsen van een aanvraag 
De aanvrager kan een gedeelte van de voorraad aanvragen 
door op de button [Aanvragen]  te klikken.  
 
Vul de benodigde gegevens in.  
Gewenste hoeveelheid in kg. Dit mag ook minder dan 1 
kilogram zijn.  
Hoe gaat u het teeltmateriaal verwerken? 

• Bestemd voor Handel 

• Eigen gebruik 

• Leveren aan eindklant 
In welke kwaliteitsklasse gaat u het teeltmateriaal verwerken?  

• Niet gecertificeerd 

• Gecertificeerd 
 
Nadat de aanvraag is ingediend krijgt de aanvragende partij deze bevestiging.  

 

Mijn aanvragen 
In mijnNaktuinbouw heeft u via de menu optie mijn aanvragen een overzicht van de aanvragen en 
aankopen welke via het systeem zijn afgehandeld. Hieronder een voorbeeld van het scherm.  
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Goed- of afkeuren van een aanvraag door de leverancier 
Nadat een aanvraag is verzonden komt de aanvraag bij de leverancier 
in het systeem. Deze aanvragen zijn te vinden onder Voorraadbeheer.  

Door te klikken op de rode link wordt het detailscherm getoond van de betreffende voorraad waar 
de aanvrager een deel van wil afnemen.  

 
 
Indien de leverancier akkoord gaat met de afname van de gevraagde hoeveelheid. Wordt het veld 
‘Opmerkingen aanbieder’ ingevuld. Nu kan de aanvraag worden bevestigd naar de aanvrager. 
Hiervoor klikt de leverancier de button met het vinkje aan.  
Indien de leverancier niet akkoord gaat met de afname wordt ook  het veld ‘Opmerkingen aanbieder’ 
ingevuld en wordt het kruisje aangevinkt.  
De wijzingen welke gemaakt worden door de leverancier worden getoond in de aanvraag van de 
aanvrager.  

Aandachtspunten bij het goed- en/of afkeuren van aanvragen 
1. Een open aanvraagt zorgt ervoor dat de beschikbare voorraad wordt verminderd met 

hoeveelheid uit de aanvraag. Deze hoeveelheid wordt apart gehouden in een gereserveerde 
status totdat de aanvraag is afgerond. 

2. Zodra een aanvraag wordt goedgekeurd wordt deze ter bevestiging aangeboden bij de 
aanvrager. Pas op het moment dat de aanvrager heeft bevestigd is de administratieve 
verhandeling compleet en wordt de hoeveelheid materiaal definitief van de voorraad 
afgeboekt. 

3. Als een aanvraag wordt afgekeurd, wordt de aangevraagde hoeveelheid direct weer 
vrijgegeven. Deze is dan weer beschikbaar om aangevraagd te worden.  

Bevestigen van een aanvraag door de aanvrager 
Indien de leverancier de aanvraag van de aanvrager heeft behandeld, goedgekeurd of afgekeurd, is 
dat voor de aanvrager te zien in mijnNaktuinbouw onder het kopje ‘Mijn aanvragen’  
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De laatste stap voor de aanvrager is 
de definitieve bevestiging. Deze 
wordt uitgevoerd door aanvrager. 
Vul het veld ‘Licht uw keuze toe’ in 
en keur goed (groen vinkje) of af 
(rood kruis).  
De status wordt direct gewijzigd in 
de aanvraag en er wordt een 
voorraad inclusief 
leverancierscertificaat opgemaakt.  
Dit nummer staat al in deze 
aanvraag.  

 

 

Afschrijven van de voorraad door de eigenaar 
Behalve leveren van materiaal aan derden binnen Nederland kan er door de leverancier ook 
materiaal worden afgeschreven voor andere doeleinden.  
Het bijstellen van de voorraad kan alleen naar beneden. Hiervoor staat een waarschuwing in het 
systeem.  

 
Klik om de voorraad aan te passen op het potlood naast de beschikbare hoeveelheid. Dit werkt voor 
zaden hetzelfde als voor planten. 
Reden voor afschrijving:  

1. Eigen gebruik 
2. Export 
3. Ingedroogd 
4. Vergaan 
5. Vraat 

Aandachtspunten voor het aanpassen van de voorraad: 
1. De nieuwe, beschikbare hoeveelheid wordt 

ingegeven.  
2. De hoeveelheid kan alleen naar beneden worden bijgesteld 
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Export 
Materiaal kan worden geëxporteerd naar EG lidstaten of buiten de EG.  
Werkwijze: 
Klik op het potlood waarvan voorraad aanwezig is. De beschikbare hoeveelheid staat in het eerste 
veld.  
Geef in het veld ‘Beschikbare hoeveelheid nieuw’ de nieuwe voorraad weer. Selecteer vervolgens de 
reden EXPORT.  

De gegevens die nu ingevuld moeten worden verschijnen 
op het leverancierscertificaat voor Export (Bijlage 3) en op 
het Export informatiedocument (Bijlage 4).  
Alle gegevens zijn verplicht.  
Het exportnummer wordt door de leverancier ingegeven.  

Nadat alle gegevens zijn ingevuld kan geklikt worden op 
de button ‘Voorraad bijwerken’. 

 

Het nummer van het leverancierscertificaat vind je terug in het voorraadlogboek. De leverancier 
krijgt een emailbericht met daarbij het leverancierscertificaat.  

Zaad wordt opgekweekt tot planten 
Indien er zaad wordt opgekweekt tot planten moet dit in 2 stappen 
gebeuren.  

1. De hoeveelheid zaad moet worden verlaagd met als reden 
‘Eigen teelt’  

2. De nieuwe hoeveelheid planten wordt aangegeven door te klikken op het potloodje bij 
‘Beschikbare hoeveelheid planten’  
Kies als reden ‘Opgekweekt’ en geef het aantal planten op. Hier is het wel mogelijk om de 
voorraad naar boven bij te stellen.  

3. De voorraad planten staat nu in het systeem met een leverancierscertificaat.  
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Herkomstbepaling Bosbouwkundig teeltmateriaal 
Indien er materiaal is afgenomen waarvoor een leverancierscertificaat is afgegeven door het 
beschreven systeem is het mogelijk om met het nummer van het leverancierscertificaat de herkomst 
te bepalen van het materiaal.  
Via deze link kom je op de website van Naktuinbouw 

 
 
 
 

  

https://www.naktuinbouw.nl/ketenregister-bosplantsoen-0
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Bijlage 1 – Basiscertificaat A 
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Bijlage 2 – Basiscertificaat B 
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Bijlage 3 – Leveranciersdocument 
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Leveranciersdocument Export: 
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Bijlage 4 – Export-Informatie document 
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Bijlage 5 - Inzameldocument 
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Versiebeheer 
Documentversie Wat   

Draft 0.0 Opzetten algemene totale handleiding 28 juli 2017 
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1.0 Versie bij livegang 26 september 26 september 2017 

1.1 Aanpassingen Sprint 2 - 2018 1 maart 2018 

2.0 Aanpassing inzameltijden en documenten 16 september 2019 

3.0 Aanpassing proces NBBKT – Toekenning 
voorlopig basiscertificaat 

10 september 2021 

 


