
Samenvatting veranderende EU regelgeving fruit vanaf 2017 
De veranderingen in één overzicht. 
 

• Regelgeving geldt per 1 januari 2017 
• Geldt voor alle grootfruitproducten en onderstammen die u teelt in 2017 en verder 
• Alle rassen die worden geteeld zijn geregistreerd 

– Zowel gecertificeerde als CAC rassen 
• Rassen zijn geregistreerd in een Nationaal Rassen Register 

– In Nederland, of 
– In één van de andere 27 lidstaten 
 

Wanneer heeft u gecertificeerd materiaal? 
• Aankoop in NL met oorsprong VTN 

– Materiaal, mits gecertificeerd, wordt in NL geaccepteerd voor certificering 
• Aankoop uit de EU 

– Materiaal, mits gecertificeerd, wordt in NL geaccepteerd voor certificering 
• Aankoop uit derde landen 

– Materiaal wordt geaccepteerd als het is opgenomen in een NRR 
– En het systeem/certificaat van herkomstland door Naktuinbouw wordt geaccepteerd 

• Toekomst: EU bepaalt welke derde landen een EU equivalent hebben en worden geaccepteerd 
 

Wat is CAC-materiaal? 
• Herkomst gebruikt materiaal moet altijd bekend zijn 

– Dit is bijvoorbeeld de plaats waar het ent/oculatiehout heeft gegroeid 
– Bedrijf verklaart gezond- en soortechtheid van het materiaal 

• Voorzien van plantenpaspoort en leveranciersdocument 
– Ook als het van een fruitteler vandaan komt 
– Mogelijkheid tot éénmalige keuring 

 
Teeltaangifte  

• Voor gecertificeerd en voor CAC materiaal geldt een verplichte teeltaangifte op partijniveau 
• Naktuinbouw checkt bij twijfel registratie in Frumatis (database met de EU-rassenregisters bij elkaar) 
• Herkomst van al het materiaal moet worden opgegeven 

– Certificaten en documenten bewaren 
 

Keuring 
• Keuringen in Nederland blijven zoals ze zijn 
• Geen keuringen meer door Naktuinbouw in andere EU-lidstaten 

– Bedrijf geeft dit op bij de lokale autoriteit 
– Certificering door land van productie 
– Er is overleg met België en Duitsland in grensgebieden over keuring door Naktuinbouw 

• Nieuwe waarmerkstrookjes voor gecertificeerd materiaal vanaf seizoen 2017/2018 
– Kleur wordt blauw (wit voor basismateriaal) 
– Registratienummer verplicht 
– Jaar van productie verplicht 
– Het witte strookje (certificeren op alleen identiteit) verdwijnt 

• Waarmerken bomen per stuk of per bos (10)  
• Op het veld waarmerken (of in de schuur met een goed sluitend systeem) 
• Zending begeleidend certificaat bij de partij, behalve levering eindproduct. (gelijk met zoals het was) 
• Certificaat/strookje blijft een jaar geldig 
• Verantwoordelijkheid bestellen strookjes ligt bij bedrijf (foutieve bestellingen = rekening bedrijf) 

– Onder controle en toezicht Naktuinbouw 
 

Materiaal van nieuwe rassen kunnen in vier fases worden ingedeeld: 
1. Selectiefase selecteren op eigen bedrijf 
2. Testfase materiaal mag onder voorwaarden door aantal bedrijven vermeerderd worden 
3. In aanvraag  materiaal mag onder voorwaarden in het handelsverkeer gebracht worden als CAC 
4. Geregistreerd materiaal mag gecertificeerd in de handel worden gebracht. 

 
Er kunnen geen rechten uit deze samenvatting worden ontleend.  
De richtlijnen 2008/90, 2014/96, 2014/97 en 2014/98 zijn leidend. 
 
Naktuinbouw, 1 mei 2017 
 


