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ARTIKEL 1 
BEGRIPSBEPALINGEN 

 
 
Dit Reglement neemt de begripsomschrijvingen over van het bepaalde Regelgeving verhandeling 
teeltmateriaal. Ook bevat dit Reglement voorschriften in overeenstemming met de voorwaarden, 
genoemd in Europese Richtlijnen, de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 (Stb. 2005, nr. 184) en het 
Keuringsreglement Naktuinbouw, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.  
 
In dit reglement en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:  
 
Gewas:  
veldeenheid van planten van één ras, type en klasse  
 
Ras:  
een plantengroep binnen een botanisch taxon van de laagste rang die kan worden: gedefinieerd aan 
de hand van de expressie van de eigenschappen die het resultaat is van een bepaald genotype of een 
combinatie van genotypen onderscheiden van elke andere groep planten op grond van ten minste 
één van die eigenschappen en beschouwd als een eenheid, gezien haar geschiktheid om 
onveranderd te worden vermeerderd. 
 
Partij:  
een aantal eenheden van één product, op één perceel identificeerbaar door zijn homogene 
samenstelling en oorsprong  
 
Perceel:  
een aaneengesloten productieveld van planten dat separaat bewerkt wordt van andere 
productievelden van planten  
 
Officiële inspectie:  
door of onder verantwoordelijkheid van Naktuinbouw verrichte keuring, controle of inspectie  
 
Quarantaine-organisme:  
voor planten en plantaardige producten schadelijk organisme, als zodanig aangewezen in de 
Europese Richtlijn 2000/29/EG (fyto-richtlijn) evenals schadelijke organismen, die door landen buiten 
de Europese Unie als zodanig zijn aangemerkt in verband met export naar die derde landen.  
 
Certificaat:  
zending begeleidend document, houdende de door Naktuinbouw afgegeven officiële verklaring dat 
het daarop verantwoorde teeltmateriaal voldoet aan de eisen, opgenomen in dit Reglement of de 
daarop berustende voorschriften ten aanzien van plantmateriaal bestemd voor de productie van 
teeltmateriaal  
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Leveranciersdocument:  
het door de leverancier gehanteerde leveranciersdocument met daarop vermeld dat het 
plantmateriaal voldoet aan de in dit Reglement opgenomen eisen van teeltmateriaal. 
 
Etiket:  
in, op of aan de partij aangebracht etiket houdende de door Naktuinbouw afgegeven officiële 
verklaring dat het daarop verantwoorde teeltmateriaal voldoet aan de eisen, opgenomen in dit 
Reglement en de daarop berustende voorschriften  
 
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.) en het Keuringsreglement Naktuinbouw.  
 
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 kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Select Plant.  
 
ASLN-laboratorium:  
Het systeem ASLN (Authorised Service Laboratories Naktuinbouw) is gericht op laboratoriumtoetsen 
aan grond, plantmateriaal en/of zaden. ASLN is bedoeld voor servicelaboratoria. 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 Aspergeplanten dat voldoet aan de in dit reglement 
gestelde voorwaarden.  
 
2. Teeltmateriaal dat ter certificering wordt aangeboden door een leverancier, dat niet aan de eisen 
als neergelegd in de Keuringsreglementering voldoet en de daaruit voortvloeiende voorwaarden, 
komt niet voor certificering in aanmerking.  
 
 

ARTIKEL 3 
DEELNAME, AANMELDING EN INFORMATIEVERSTREKKING 

 
De deelnemer:  
1. is gehouden zo spoedig mogelijk na het zaaien (digitaal) opgave te doen van alle percelen, 
ongeacht het land waar het opkweekperceel is gelegen, waarop door hem (of voor hem op contract) 
aspergeplanten worden geteeld. Het volledige bedrijfsareaal aspergeplanten (=100%) dient uiterlijk 2 
weken na het zaaien te worden aangemeld voor de productie van keurmerkplanten. Uitgangspunt 
blijft dat 100% van het bedrijfsareaal wordt aangemeld voor keurmerkplanten. Deze opgave 
geschiedt op een door de Naktuinbouw vastgestelde manier via een digitaal systeem.  
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Uit de aangifte blijkt welke percelen voor het keurmerk worden aangemeld, en blijkt door bijvoeging 
van gevraagde bewijsstukken dat de volgende informatie beschikbaar is;  
het door hem voor elk der percelen gebruikte zaai- of plantgoed, een plattegrond, een kopie van de 
AM-vrijverklaring en de uitslag van het onderzoek door Naktuinbouw op pathogene Fusarium spp. 
van de door Naktuinbouw getrokken grondmonsters.  
 
2. kan Naktuinbouw verzoeken een perceel, dat bij grondonderzoek niet volledig voldoet aan de 
eisen vóór inzaai van de aspergeplanten, af te bakenen en wel zodanig, dat duidelijk wordt op welk 
deel wel en op welk deel niet kan worden gezaaid. Wanneer de uitslag van het grondonderzoek door 
omstandigheden pas na uitzaai bekend wordt en zich daarbij de bovengenoemde situatie voordoet 
dan wordt het ingezaaide perceel door Naktuinbouw afgebakend.  
Planten gegroeid op het deel van het perceel dat niet voldoende vrij was van Fusarium kunnen 
uiteraard niet onder het keurmerk worden afgeleverd;  
 
3. kan, als deze niet al zijn percelen opgeeft en/of minder dan 100 procent aanmeldt voor de 
productie van keurmerkplanten, acceptatie van het (de) wel opgegeven perce(e)l(en) geweigerd 
worden. Dit geldt ook als de contractteler van de deelnemer aspergeplanten teelt of 
aspergezaailingen produceert die niet aan Naktuinbouw zijn opgegeven;  
 
4. kan voor de percelen waarbij voldaan is aan de genoemde voorwaarden de eigen opgegeven 
unieke partijnummers gebruiken;  
 
5. is gehouden aan alle voorwaarden van het Keuringsreglement Naktuinbouw te voldoen, 
waaronder de door de deelnemer zelf uit te voeren keuringen, controles en aflevering met 
leveranciersdocumenten;  
 
6. dient over voldoende vakbekwaamheid te beschikken ten aanzien van de teelt en/of de bewaring 
en/of de bewerking van aspergezaailingen of -planten.  
 
7. die toetreedt of in aanmerking komt voor hernieuwde deelname (na 1 of meerdere jaren niet deel 
te hebben genomen) aan het keurmerk, kan uitsluitend deelnemen na betaling van een eenmalige 
toetredingsbijdrage. Dit tarief en de overige geldende tarieven voor Select Plant Aspergeplanten 
staan in de tarievenlijst keuringen Naktuinbouw. Deze tarievenlijst vindt u op de website van 
Naktuinbouw: Tarieven Keuringen Naktuinbouw  
 
 

ARTIKEL 4 
PERCELEN 

 
Aan percelen bestemd voor opkweek van planten worden de volgende eisen gesteld.  
 
Het perceel is:  
a. onder toezicht van Naktuinbouw met 3 monsters per hectare bemonsterd en in een daartoe door 
Naktuinbouw uitgevoerde toets naar het oordeel van Naktuinbouw voldoende vrij bevonden van 
Fusarium spp. (norm 0,5). Maximaal kan een (1) herbemonstering plaatsvinden op blokniveau. De 
uitslagen worden dan gemiddeld en de norm blijft dan gehandhaafd.  
 
 

https://www.naktuinbouw.nl/sites/default/files/Tarieven%20Keuringen%202022.pdf
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b. minder dan 3 jaar geleden bemonsterd op Fusarium spp. en voldoet aan de norm als bedoeld in 
5a. FOA uitslagen (< 0,5) van een perceel zijn maximaal 3 jaar geldig. Dit betekent dat het perceel 
gebruikt kan/mag worden, als er binnen drie teeltseizoenen na monsterdatum wordt gezaaid.  
 
c. minimaal in de 7 voorgaande jaren vrij geweest van asperge-uitgangsmateriaal en asperge-
productieteelt. De controle hierop wordt uitgevoerd door Naktuinbouw.  
 
d. Is onderzocht op aardappelmoeheid. Alle percelen die bestemd zijn voor de productie van 
aspergeplanten, dienen te zijn onderzocht op aardappelmoeheid (AM), en dit (grond)onderzoek 
moet voldoen aan de vigerende regelgeving met betrekking tot het hoogste garantieniveau.  
 
e. Er wordt per perceel van een algemeen bemestingsmonster van 0-30 cm een toetsuitslag 
verstrekt, die maximaal 2 jaar oud is, terugtellend vanaf zaaidatum  
 
f. Tijdens de teelt vindt extra monitoring plaats van de bemestingssituatie door middel van minimaal 
1 N-check per teeltjaar, waarbij een PH waarde geldt van minimaal 5,4 en maximaal 7,0 

 
 

ARTIKEL 5 
UITGANGSMATERIAAL 

 
Zaad gebruikt voor de opkweek van aspergeplanten voldoet aan de voorwaarden van de EG-Richtlijn 
2002/55. Ontsmet zaad (met een fungicide) kan zonder vooronderzoek op FOA gebruikt worden. Niet 
ontsmet zaad is onderzocht volgens het Naktuinbouw-protocol op Fusarium oxysporum asparagi en 
naar het oordeel van Naktuinbouw voldoende vrij bevonden van Fusarium oxysporum asparagi. De 
maximale besmettingswaarde is 1%.  
Onderzoek kan uitsluitend plaatsvinden aan niet-ontsmet zaad. Deelnemers stellen informatie 
(uitslagen) die zij hebben ontvangen van zaadleveranciers ter beschikking aan Naktuinbouw. Bij geen 
toetsuitslag is certificering niet mogelijk. Van partijen zaad onder de 50.000 zaden (proeven, nieuwe 
rassen) hoeft geen toets te overlegd te worden. 
 
 

ARTIKEL 6 
VELDKEURING 

 
Aspergeplanten en -zaailingen worden tijdens de productie te velde normaliter tweemaal door 
Naktuinbouw visueel gekeurd (eventueel aangevuld met meerdere keuringen als dit door 
Naktuinbouw noodzakelijk wordt geacht) op de navolgende aspecten:  
a. rasechtheid;  
b. voldoende raszuiverheid;  
c. uniformiteit gewasontwikkeling;  
d. voldoende gezond, met name met betrekking tot Aspergevirus 1, Aspergevirus 2, Fusarium 
oxysporum asparagi, Rhizoctonia en Phytophthora.  
 
• De plantenkweker voert zelf een winterkeuring uit op zijn percelen. Daarbij ligt de focus op lager 
gelegen percelen. Deze winterkeuring vindt maandelijks (dus 3x) plaats in de maanden december, 
januari en februari. De plantenkweker rapporteert zijn bevindingen (wie, wanneer, wat gezien, welk 
perceel, ook als er niets geconstateerd is).  
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Deze rapportages controleert Naktuinbouw tijdens de jaarlijkse audit.  
• Gemiddeld voert de keurmeester eenmaal per tien (10) dagen een schuurkeuring uit, met een 
minimum van 3 bezoeken, afhankelijk van de lengte van het afleverseizoen.  

 
 

 ARTIKEL 7 
EISEN BIJ AFLEVERING 

 
De af te leveren planten voldoen aan de volgende voorwaarden:  
a. voldoende gezond en praktisch vrij van schadelijke organismen;  
b. praktisch vrij van beschadigingen  
c. voorzien van voldoende levenskrachtige ogen (groeipunten).  
d. Van plantmateriaal met een langere opslagtermijn dan 6 weken vervalt de Select Plant status.  
 
 

ARTIKEL 8 
GEWICHT 

 
De partijen aspergeplanten zijn voldoende homogeen en worden afgeleverd onder vermelding van 
een gewichtsaanduiding. Partijen planten worden gesorteerd en afgeleverd op een, op het certificaat 
aangegeven ondermaat. In deze partij mogen maximaal 10 procent planten voorkomen die maximaal 
10 procent naar beneden afwijken van de aangegeven ondermaat. De overige 90 procent dienen 
zwaarder te zijn dan de op het certificaat aangegeven ondermaat (bijv. in de ondermaat 70 mogen 
maximaal 10% planten voorkomen die tussen de 63-70 gram zwaar zijn. De overige 90% dienen 
zwaarder te zijn dan 70 gram).  
 
 

ARTIKEL 9 
DOCUMENTERING 

 
1. Afgeleverde partijen aspergeplanten worden begeleid door een leveranciersdocument onder 
vermelding van de verplichte gegevens volgens het keuringsreglement Naktuinbouw en de 
plantenpaspoortwetgeving.  
 
2. Bij iedere afgeleverde partij keurmerkplanten wordt separaat een door Naktuinbouw verstrekt 
Select Plant certificaat meegeleverd. Op dit certificaat mogen uitsluitend partijen keurmerkplanten 
worden vermeld. Als een partij B-planten wordt uitgeleverd die bestaat uit meerdere herkomsten 
(planten van dezelfde plantenkweker, maar van meerdere percelen), dan moet men alle herkomsten 
van die partij (met aantallen per herkomst) vermelden op het Select Plant Certificaat.  
 
3. Verpakkingseenheden (zakken) van keurmerk aspergeplanten en -zaailingen (kluitplantjes) zijn 
individueel gekenmerkt met Select Plant etiketten. Bij directe aflevering in kisten is het toegestaan te 
volstaan met een etiket op vier hoeken van iedere pallet. Deze etiketten zijn voorzien van een unieke 
nummering die verwijst partijnummer en naar de leverancier. Ook moeten separaat het 
partijnummer, de rooiweek en de gewichtsaanduiding op het leveranciersdocument worden 
vermeld. Een sluitende plantenpaspoortregistratie is verplicht voorhanden bij iedere zending. Dit 
betekent een uniek nummer op iedere pallet!  
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Het plantenpaspoort inclusief het unieke nummer bij een pallet geeft de teler dus (ook) de 
mogelijkheid om de herkomst naar plantenkweker en het partijnummer te herleiden.  
 
4. Als de partij is ontsmet wordt dit behalve op het leveranciersdocument ook op het Select Plant 
certificaat vermeld.  
 
7. Afgeleverde partijen aspergeplanten, die middels inkoop bij derden zijn gerealiseerd en weer 
worden uitgeleverd, worden op het leveranciersdocument voorzien van een unieke code die verwijst 
naar de oorspronkelijke plantenteler van de partij.  
 
8. Het Select Plant logo met slogan moet goed zichtbaar zijn op de palletkaart.  
 
 

ARTIKEL 10 
VERPAKKING 

 
1. Aflevering vindt plaats in zakken, kisten of dozen en wel zodanig dat de kans op beschadiging of 
andersoortig kwaliteitsverlies tot een minimum is beperkt.  
 
2. Bij partijen planten zijn de etiketten, vervaardigd van niet te scheuren materiaal zodanig op-, in- of 
aangebracht, dat openen van de verpakking niet mogelijk is zonder het sluitingssysteem te 
verbreken. Hiertoe kan een plombe door de deelnemer worden aangebracht. Dit is niet verplicht. 
 
 

ARTIKEL 11 
OPSLAG 

 
De keurmeester wordt geïnformeerd over de bewaring.  
De opslag en bewerking van keurmerkplanten is strikt gescheiden van planten die niet onder het 
keurmerk zijn geproduceerd of niet onder het keurmerk kunnen worden afgeleverd.  
In verband met controle van de opslagtermijn heeft de plantenkweker de rooi/sorteerdata van de 
betreffende partijen inzichtelijk beschikbaar.  
 
 

ARTIKEL 12 
AANKOPEN PLANTMATERIAAL 

 
Een Select Plant deelnemer heeft altijd de intentie om bij een collega keurmerkplantenkweker 
plantmateriaal bij te kopen.  
Als een Select Plant-plantenkweker bij een niet Select Plant deelnemer aspergeplanten bijkoopt, 
moet dit inzichtelijk zijn en kunnen de betreffende planten niet als Select Plant materiaal worden 
afgeleverd. Ook wordt de afnemer schriftelijk op de hoogte gesteld dat dit geen Select Plant 
materiaal is, maar dat dit materiaal voldoet aan de wettelijke eisen.  
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ARTIKEL 13 
VERVOER 

 
De deelnemer ziet erop toe dat de af te leveren partijen onder de juiste omstandigheden worden 
vervoerd.  
 

Artikel 14 
 

WEIGERING TOT CERTIFICERING EN INTREKKEN VERSTREKTE DOCUMENTATIE 
 
 

1. Als Naktuinbouw constateert, dat een ter certificering aangeboden partij niet aan de eisen van 
deze Certificeringsvoorschriften voldoet, wordt certificering voor de betrokken partij geweigerd. 
 
2. Naktuinbouw beslist op aanvraag over de afgifte van certificaten. Zij is bevoegd afgegeven 
certificaten in te trekken, als wordt vastgesteld dat het betrokken materiaal of de betrokken 
deelnemer niet langer aan de gestelde eisen voldoet. 
 
3. Op de beslissing van Naktuinbouw ten opzichte van een deelnemer genomen om van één of 
meerdere partijen niet tot certificering over te gaan, kan bezwaar en beroep aangetekend worden. 
 
4. Het bezwaar als in het vorige lid bedoeld dient te worden neergelegd in een bezwaarschrift, dat 
 moet worden gericht aan het Hoofd Keuringen van Naktuinbouw. In het bezwaarschrift zijn 
tenminste opgenomen: 
 a. de naam en het adres van de indiener;  
 b. de dagtekening;  
 c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;  
 d. de gronden van het bezwaar of beroep.  
 
5. Als 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. Met uitzondering van, onder voorbehoud van het geval dat de aanwezigheid van quarantaine-
organismen is vastgesteld, is de leverancier altijd gerechtigd een herstelkeuring te verzoeken bij het 
Hoofd Keuringen van Naktuinbouw. 
 
7. Als een deelnemer zijn financiële verplichtingen, ook die uit anderen hoofde dan certificering, ten 
opzichte van Naktuinbouw niet nakomt en in verzuim is, kan deze haar certificeringsactiviteiten 
opschorten tot aan de datum van algehele voldoening. 
 
 

ARTIKEL 15 
SLOTBEPALING 

 
In de gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het hoofd Keuringen van Naktuinbouw. 


