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Onderwerp: Voorwaarden en regels voor het uitvoeren door het bedrijfsleven 

van certificeringactiviteiten onder officieel toezicht 
Referentie: Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende 

reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van 
groenvoedergewassen; Besluit van de Vlaamse Regering van 16 
december 2005 houdende de reglementering van de handel in en 
de keuring van zaaigranen; de ministeriële besluiten van 21 
december 2001 tot vaststelling van een keurings- en 
certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen en 
van zaaigranen  

Bestemming:  Erkende handelaar-bereiders 
Officieel erkende keurmeesters 
Officieel erkende staalnemers 
Officieel erkende laboratoria 
Officieel erkende zaadanalisten 

Correspondent: Ir. Ann Van Essche 
Motivering: Teneinde een overzicht te geven van de voorwaarden waaraan het 

bedrijfsleven en het erkend personeel ervan moet voldoen om 
certificeringsactiviteiten van zaaizaad onder toezicht te verrichten 

 
1. Inleiding 
 
Naast de officiële procedures voor de certificeringen van zaaizaden, uitgevoerd door de 
officiële instantie voorziet de Europese regelgeving ook de mogelijkheid aan het bedrijfs-
leven om bepaalde controles en onderzoeken onder officieel toezicht te verrichten. In de- 
ze omzendbrief worden de voorwaarden vastgelegd voor veldkeuringen, automatische 
staalname en zaadonderzoek. 
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2. Veldkeuringen onder officieel toezicht 
 
2.1. Uitvoering van de veldkeuringen 
 

2.1.1. Toepassingsgebied 
 
Veldkeuringen onder officieel toezicht kunnen uitgevoerd worden voor de productie van 
gecertificeerd zaaizaad, gecertificeerd zaaizaad van de eerste vermeerdering en 
gecertificeerd zaaizaad van de tweede vermeerdering van de hierna volgende soorten 
van zodra voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
- de aanbiedingen ter keuring hiervoor ontvankelijk verklaard en geregistreerd zijn door 

de afdeling Productkwaliteitsbeheer, en 
- de moederpartijen van de hiervoor ter keuring aangeboden partijen aanwezig zijn op 

een controleveld. 
 
Het gaat om de volgende soorten:  
- de soorten zoals opgesomd in de bijlage II, punt 1. van het ministeriële besluit van 21 

december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van 
zaaizaad van groenvoedergewassen; 

- de soorten zoals opgesomd in de bijlage II, punt 1. van het ministeriële besluit van 21 
december 2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van 
zaaigranen. 

 
De veldkeuringen onder officieel toezicht voor de granen en de groenvoedergewassen 
dienen te gebeuren zoals beschreven staat in de hierboven genoemde ministeriële 
besluiten. 
 

2.1.2. Meedelen van de waarnemingen 
 
De officieel erkende keurmeester voert enkel waarnemingen uit van de teelten. De op het 
veld gedane vaststellingen worden zo snel mogelijk (ten laatste binnen de vijf werkdagen) 
aan de dossierverantwoordelijke van de zone waar het perceel gelegen is (zie bijlage 1) 
meegedeeld door middel van de veldkeuringsverslagen die ter beschikking gesteld zijn 
door de afdeling Productkwaliteitsbeheer.   
 
De veldkeuringsverslagen moeten uiterlijk op de hierna volgende data bij de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer toegekomen zijn: 
 
Soort Uiterste datum  

Triticum aestivum L.  21 juli 
Triticum spelta L. 21 juli 
Hordeum vulgaris L. 10 juli 
Avena sativa L. 21 juli 
X Triticosecale Wittm. 21 juli 
  
Lolium spp. 21 juli 
Festuca spp. 15 juli 
Phleum spp. 21 juli 
Poa spp 15 juli 
Trifolium spp. 15 augustus 
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Andere soorten 15 augustus 
 
Afhankelijk van de weersomstandigheden is aanpassing van deze data door de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer mogelijk. 
 
Indien deze uiterste data niet gerespecteerd worden, worden de percelen waarvan nog 
geen veldkeuringsresultaten gekend zijn, beschouwd als zijnde ongeschikt voor 
zaadproductie, tenzij de inschrijvingsnemer schriftelijk een gerechtvaardigde afwijking bij 
de afdeling gevraagd heeft. 
 
Officieel erkende keurmeesters waarvan vastgesteld wordt dat zij systematisch hun 
resultaten te laat doorsturen, kunnen hun erkenning verliezen (zie ook punt 5). 
 
De dossierverantwoordelijke in buitendienst staat in voor de toekenning van de voorlopige 
rangschikking en de bekendmaking ervan aan de inschrijvingsnemer. 
 

2.1.3. Controlekeuringen 
 
Een gedeelte van de door de officieel erkende keurmeesters uitgevoerde veldkeuringen 
wordt door de officiële keurmeesters gecontroleerd door het uitvoeren van 
controlekeuringen. Hiervoor wordt een risicoanalyse uitgevoerd. 
 
Indien een controlekeuring aanleiding geeft tot een deklassering of weigering wordt dit 
onmiddellijk aan de inschrijvingsnemer gemeld. De definitieve rangschikking van het 
perceel gebeurt steeds op basis van de resultaten van de controlekeuring. 
 
2.2. Voorwaarden waaraan de officieel erkende keurmeesters dienen te voldoen 
   

2.2.1. Onafhankelijkheid 
 
De officieel erkende keurmeesters zijn, hetzij onafhankelijke personen, hetzij personen in 
dienst van een onafhankelijke organisatie of van een zaadbedrijf. In het laatste geval 
mogen zij slechts veldkeuringen uitvoeren voor partijen zaad die ten behoeve van dat 
zaadbedrijf worden geproduceerd, tenzij tussen dat zaadbedrijf, de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer en degene die de keuring heeft aangevraagd anders is 
overeengekomen. 
 
De verantwoordelijke van de onafhankelijke organisatie of het zaadbedrijf dat 
veldkeuringen onder officieel toezicht wil laten uitvoeren, dient jaarlijks een verbintenis te 
ondertekenen waarin hij/zij er zich toe bindt deze veldkeuringen uit te laten voeren door 
keurmeesters die officieel erkend zijn door de afdeling Productkwaliteitsbeheer en in 
dienst van zijn/haar organisatie of bedrijf (zie bijlage 2). 
 

2.2.2. Vakbekwaamheid 
 
De officieel erkende keurmeesters dienen te beschikken over de nodige technische 
vakbekwaamheid wat uit officiële examens1 is gebleken en dienen zich regelmatig bij te 

                                                 
1 Ook officiële examens ingericht door andere officiële keuringsdiensten, zoals bijvoorbeeld de Waalse en 
Nederlandse keuringsdiensten, worden hieronder verstaan. 
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scholen door het volgen van informatieve studiedagen georganiseerd door de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer. 
 
2.2.2.1.  Opleiding voor nieuwe officieel erkende keurmeesters 
 
Personen die erkend willen worden als officieel erkende keurmeester dienen te 
beschikken over de nodige theoretische achtergrond en dienen een officiële opleiding te 
volgen bij de afdeling Productkwaliteitsbeheer. Deze opleiding loopt over een volledige 
veldkeuringsperiode en is gericht op de praktijk.  
 
De opleiding omvat de volgende onderdelen:  
- De persoon dient voor elke soortgroep (zie punt 2.1.) in de twee zones van de afdeling 

Productkwaliteitsbeheer 3 veldkeuringen samen met een officiële keurmeester uit te 
voeren. De veldkeuringen dienen betrekking te hebben op percelen ter keuring 
aangeboden door het zaadbedrijf waarvoor de persoon werkzaam is of, indien er een 
onderling akkoord is tussen het zaadbedrijf, de afdeling Productkwaliteitsbeheer en 
diegene die de keuring heeft aangevraagd, op de percelen van deze laatste. 

  Voor de praktische regeling hiervan dient de persoon contact op te nemen met de  
  dossierverantwoordelijken van de twee zones (zie bijlage 1). 
  Indien voor een bepaalde soortgroep in een bepaalde zone het niet mogelijk is 3  
  begeleide veldkeuringen uit te voeren, dienen er voor die soortgroep meerdere  
  veldkeuringen in de andere zone uitgevoerd te worden. Er dienen voor elke  
  soortgroep steeds 6 begeleide veldkeuringen te gebeuren; 
- De persoon dient voor elke soortgroep 3 examenkeuringen te doen onder toezicht van 

de dossierverantwoordelijken, minstens één in elke zone. Indien het voor een 
bepaalde soortgroep niet mogelijk is om in een bepaalde zone een examenkeuring te 
doen, dienen de examenkeuringen voor die soortgroep in de andere zone te 
gebeuren; 

- De persoon dient de jaarlijks georganiseerde informatieve studiedag bij te wonen; 
- De persoon dient deel te nemen aan de, door de afdeling georganiseerde, bezoeken 

aan de controlevelden; 
- De in opleiding zijnde keurmeester stelt een overzichtslijst van de percelen die door 

hem/haar zullen gekeurd worden ter beschikking aan de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer. De afdeling verhoogt het percentage controlekeuringen op 
de veldkeuringen uitgevoerd door de officieel erkende keurmeester in opleiding;  

- Op het einde van de veldkeuringsperiode wordt de keurmeester in opleiding 
beoordeeld op het actief deelnemen aan de opleiding en zijn resultaten bij de 
uitgevoerde veldkeuringen. 

 
2.2.2.2.  Bijscholing voor officieel erkende keurmeesters 
 
De officieel erkende keurmeesters dienen zich jaarlijks bij te scholen door het volgen van 
de jaarlijkse informatieve studiedag. Tijdens deze studiedag worden de belangrijkste 
stappen in het keuringsproces en de daarbij behorende te ondernemen acties herhaald. 
Daarnaast worden eventuele wijzigingen in de regelgeving en administratieve 
veranderingen meegedeeld. Op deze studiedag dienen zij ook de verklaring waarvan 
sprake in punt 2.2.4. te ondertekenen. 
 
Zij dienen tevens deel te nemen aan de door de afdeling georganiseerde studiedagen en 
bezoeken aan de controlevelden. 
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2.2.3. Geen persoonlijk voordeel 
 
De officieel erkende keurmeesters mogen geen persoonlijk voordeel halen uit de door hen 
uitgevoerde veldkeuringen. 
 
Daartoe is het hen niet toegelaten dat zij veldkeuringen uitvoeren bij: 
- personen die aan hen verwant zijn tot in de derde graad, en 
- personen die binnen hetzelfde bedrijf werkzaam zijn. 
 
In deze gevallen dienen de veldkeuringen uitgevoerd te worden door officiële 
keurmeesters. 
 

2.2.4. Officiële erkenning 
 
De officieel erkende keurmeesters moeten officieel erkend zijn door de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer waarbij zij zich in een ondertekende verklaring er toe binden de 
regels betreffende de officiële veldkeuringen na te leven (zie bijlage 3). 
 
De erkenning wordt jaarlijks toegekend door de afdeling per soortgroep waarvoor de 
vakbekwaamheid bewezen is en geldt voor de duur van een kalenderjaar.  
Van zodra er niet meer aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan, wordt de 
erkenning ingetrokken. Tevens wordt bij vaststelling van een overtreding van de regels 
voor officiële veldkeuring de certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij 
kan worden aangetoond dat het zaad in kwestie nog steeds aan alle eisen voldoet. 
 
 
3. Automatische zaadbemonstering onder officieel toezicht 
 
3.1. Toepassingsgebied 

3.1.1. Bemonsteringssysteem 
 
In bedrijven die beschikken over een automatisch bemonsteringsapparaat dat voldoet aan 
de voorschriften van ISTA (International Seed Testing Association) kan het officiële 
certificeringsmonster met deze apparatuur genomen worden. 
 
Het aantal deelmonsters, genomen met het automatische bemonsteringsapparaat, moet 
in overeenstemming zijn met de laatste versie van de ISTA-Regels. De primaire monsters 
vormen het verzamelmonster waaruit het monster voor certificeringsanalyse wordt bereid.  
 
 Belangrijke opmerking 
Ingeval van een analyse met het oog op de aflevering van een oranje internationaal ISTA 
ontledingsbulletin dient het verzamelsysteem verzegeld te zijn. Deze verzegeling kan 
enkel verbroken worden door een ISTA monsternemer; dit is steeds een medewerker van 
de afdeling Productkwaliteitsbeheer. Voor de verzegeling zijn er 2 mogelijkheden: 

1. Het plastieken kous-type verzamelsysteem: een lange plastieken kous over een 
buis met een automatisch toelas-systeem voor de scheiding van de verzamelmon-
sters. De verzamelmonsters worden door de ISTA-monsternemer opgehaald en 
klaargemaakt tot het verzendmonster. De ISTA-monsternemer verzegelt opnieuw 
het verzamelsysteem. Het sleutelsysteem wordt aanzien als “verzegeld”, indien 
enkel de ISTA-monsternemers in het bezit zijn van de sleutels. 
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2. Het carrousel-type verzamelsysteem met flessen, plastic zakken of metalen bakken. 
De primaire monsters vormen samen het verzamelmonster. De ISTA-
monsternemer dient deze carrousel te verzegelen of heeft de sleutel van het appa-
raat. De ISTA-monsternemer neemt het staal uit de carrousel en maakt het mon-
ster klaar en verzegelt het verzendmonster. Na het uitnemen, verzegelt de ISTA-
monsternemer de carrousel opnieuw. Het sleutelsysteem wordt aanzien als “ver-
zegeld”, indien enkel de ISTA-monsternemers in het bezit zijn van de sleutels. 

 
Het zijn enkel de ISTA-monsternemers die de monsters uit de carrousel of plastic kous 
mogen nemen en de verzamelmonsters mogen voorbereiden en verzegelen. Indien het 
verzamelsysteem niet verzegeld kan worden, kunnen de primaire monsters voor ISTA 
ontledingen slechts genomen worden als de ISTA-monsternemer in het zaadbedrijf 
aanwezig is. 
 

3.1.2.  Toelatingsprocedure  
 
Bedrijven die een automatisch bemonsteringsapparaat voor de certificering wensen te 
gebruiken, dienen een aanvraag in bij het hoofdbestuur van de afdeling Productkwaliteits-
beheer te Brussel. 
. 
Deze aanvraag omvat minstens: 

- naam van de firma; 
- exacte locatie waar het automatisch bemonsteringssysteem zich bevindt; 
- het type van automatische bemonstering, beschrijving van het apparaat, welke pro-

cedures de firma gaat gebruiken; 
- een beschrijving van de wijze waarop het apparaat kan verzegeld worden bij officië-

le ISTA bemonstering; 
- de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor het correct toepassen van de 

voorwaarden en diens vervanger; 
- de namen van de personen die de installatie zullen bedienen (de officieel erkende 

monsternemers). 
 
Na het ontvangen van de aanvraag zal door de afdeling de installatie technisch geëvalu-
eerd worden. 
De volgende punten worden hierbij nagegaan:  

- het automatische bemonsteringsapparaat dient een ononderbroken verbinding te 
hebben met het verzamelrecipiënt (zak, bak…). De connectie tussen het apparaat 
en het verzamelrecipiënt dient zodanig gebouwd te zijn dat het zaad niet achterblijft 
in de afvoerbuis en dat er geen zaad kan toegevoegd of verwijderd kan worden; 

- alle secties en delen van het apparaat dienen zodanig gebouwd te zijn dat ze een-
voudig en grondig kunnen gereinigd worden; 

- de afstelling van het apparaat moet aangeduid worden (processnelheid) en toegan-
kelijk zijn voor de monsternemer; 

- het verzamelrecipiënt (zak, bak,…) dient vooraf en éénduidig geïdentificeerd te wor-
den (geëtiketteerd) op zodanige wijze dat er een directe link kan gemaakt worden 
met de zaadpartij; 

- tijdens het bemonsteren van de zaadpartij mag de afstelling van het apparaat niet 
gewijzigd worden. 

 
Tevens worden bij 5 zaadpartijen (10 zaadpartijen voor ISTA-monstername) de resultaten 
van manueel en automatische bemonstering vergeleken. Indien de resultaten van 70 % of 
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meer van de loten binnen de tolerantie zijn, wordt het toestel goedgekeurd. Zo niet, die-
nen bijkomende bemonsteringen uitgevoerd te worden tot er 70 % voldoet. 
 
Het bedrijf dient gegevens bij te houden van het gebruik en onderhoud per 
bemonsteringseenheid. Deze gegevens dienen toegankelijk te zijn voor de ISTA- 
monsternemers. Deze gegevens omvatten: 

- de beschrijving van het toestel en de instellingen van de automatische monstername 
(processnelheid, frequentie). Deze instellingen moeten garanderen dat het 
minimum aantal te nemen primaire monsters zoals beschreven in de ISTA regels 
gehaald wordt; deze instellingen mogen niet gewijzigd worden tijdens het proces; 

- duidelijke instructies van de werking van het systeem; 
- onderhoudsactiviteiten en de data ervan. 

 
Als alle voorwaarden vervuld zijn, wordt het bedrijf schriftelijk op de hoogte gebracht en 
krijgt het een erkenning voor zaadbemonstering onder officieel toezicht. 
 
De erkenning wordt jaarlijks toegekend en geldt voor de duur van een kalenderjaar. 
  
Van zodra er niet meer aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan, wordt de 
erkenning ingetrokken. Tevens wordt bij vaststelling van een overtreding van de regels de 
certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat 
het zaad in kwestie nog steeds aan alle eisen voldoet. 
 
Er wordt tevens een officiële erkenning gegeven aan de door het zaadbedrijf erkende 
werknemer die verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van de geschreven proce-
dure, de monsternemer. Deze monsternemer is ook de contactpersoon/tussenpersoon 
met het labo en de ISTA-monsternemers. 

 

3.1.3.  Rapportering van de bemonstering door het bedrijf 
 
Ieder bemonstering voor certificeringsdoeleinden wordt geregistreerd; de registratie zal 
tenminste volgende gegevens bevatten (zie model bemonsteringslijst in bijlage 4): 

- datum van monstername; 
- volgnummer van de monstername; 
- afstellingen van de automatische monstername (processnelheid en/of frequentie); 

deze afstellingen mogen niet gewijzigd worden tijdens het proces; 
- zaadpartijgegevens (soort, partijnummer, partijgewicht, …); 
- gewicht van het verzamelmonster; 
- paraaf van de verantwoordelijke werknemer van de firma. 

 
De bemonsteringslijst kan een elektronisch bestand zijn die gedurende tenminste drie jaar 
ter beschikking gehouden wordt van de afdeling.  
 
Het verzamelmonster wordt door de verantwoordelijke monsternemer met een zaadverde-
ler gereduceerd tot een of twee (in geval van zaadcontrole onder toezicht) verzendmon-
sters. Deze monsters worden gesloten met specifiek genummerde identificatievignetten 
die de volgende gegevens vermelden: 

- soort, ras, categorie; 
- partijnummer; 
- volgnummer van de monstername; 
- aangevraagde analyses. 
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3.1.4. Controle 
 
Jaarlijks zal er een audit ter plaatse gebeuren door medewerkers van het Laboratorium 
voor Zaadontleding (voor ISTA-monstername) en door medewerkers van de afdeling Pro-
ductkwaliteitsbeheer (voor certificeringsdoeleinden) en dient minstens één controlestaal 
genomen te worden van deze installatie (controle handmatig en automatische bemonste-
ring). 
 
3.2. Voorwaarden waaraan de verantwoordelijke monsternemers dienen te voldoen 
   

3.2.1.  Onafhankelijkheid 
 
De verantwoordelijke van het zaadbedrijf dient jaarlijks een verbintenis te ondertekenen 
waarin hij/zij er zich toe bindt deze procedures nauwgezet uit te voeren (zie bijlage 5). 
 
3.2.2. Vakbekwaamheid 
 
De officieel erkende monsternemers dienen te beschikken over de nodige technische 
vakbekwaamheid en dienen zich regelmatig bij te scholen door het volgen van 
informatieve studiedagen georganiseerd door de afdeling Productkwaliteitsbeheer. 
In een ondertekende verklaring verbinden zij zich er toe de procedure na te leven (zie 
bijlage 6). 
 

3.2.3. Geen persoonlijk voordeel 
 
De officieel erkende monsternemers mogen geen persoonlijk voordeel halen uit de door 
hen uitgevoerde bemonsteringen. 
 
 
4. Zaadontleding  
 
4.1. Zaadcontrole onder officieel toezicht 
 

4.1.1. Toepassingsgebied 
 
Een bedrijfslaboratorium kan erkend worden per soortgroep (granen, bieten, grassen, 
klavers, zaailijnzaad, kruisbloemigen) om alle ontledingen welke voorzien zijn in de 
‘Reglementering voor de productie, de controle en de certificering van zaaizaden van 
landbouwgewassen’ (het keuringsreglement) uit te voeren met als doel na te gaan of het 
definitief te certificeren materiaal of het te hercertificeren materiaal aan de normen 
beantwoordt. 
Van alle partijen worden officieel twee monsters genomen:  
- één bestemd voor ontleding op het erkend laboratorium; 
- één bestemd voor eventuele controle op het officieel laboratorium. 
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4.1.2. Toelatingsprocedure  
 
Bedrijven die een erkenning voor hun bedrijfslaboratorium wensen te verkrijgen, dienen 
een aanvraag in bij het hoofdbestuur van de afdeling Productkwaliteitsbeheer te Brussel. 
 
Deze aanvraag omvat minstens: 

• naam van de firma; 
• exacte locatie waar het bedrijfslaboratorium zich bevindt; 
• soortgroep(en) waarvoor de erkenning gevraagd wordt; 
• een beschrijving van de lokalen en de installaties waarmee het zaad wordt ont-

leed; deze dienen te voldoen aan de ISTA–regels; 
• de naam van de leidinggevende zaadcontroleur die rechtstreeks verantwoordelijk 

is voor de technische werkzaamheden van het laboratorium; 
• de namen van de zaadanalisten. 

 
Na het ontvangen van de aanvraag zal door de afdeling het laboratorium technisch geë-
valueerd worden. 
 
De volgende punten worden hierbij nagegaan:  

• de geschiktheid van de lokalen voor het uitvoeren van proeven, inrichten van kiem-
proeven en bewaren van monsters; 

• de beschikbare apparatuur; 
• de beschikbare documentatie en referentiecollecties van zaden. 
 

Tevens worden bij 30 monsters van een bepaalde soortgroep de ontledingsresultaten 
vergeleken met de resultaten bekomen op het officieel Laboratorium voor Zaadontleding. 
Indien de resultaten van 90 % of meer van de monsters binnen de tolerantie zijn, wordt 
het laboratorium goedgekeurd. Zo niet, dienen bijkomende bemonsteringen uitgevoerd te 
worden tot er 90 % voldoet. Indien het bedrijf voor meerdere soortgroepen een aanvraag 
indient, dienen voor elke bijkomende soortgroep slechts 10 bijkomende monsters onder-
zocht te worden. 
Het bedrijf dient gegevens bij te houden van het gebruik en onderhoud van de 
noodzakelijke apparatuur. Deze gegevens dienen toegankelijk te zijn voor de afdeling. 
Deze gegevens omvatten: 

• de beschrijving van de toestellen en de instellingen van de apparatuur; 
• duidelijke instructies van de werking van de toestellen; 
• onderhoudsactiviteiten en de data ervan. 

 
Als alle voorwaarden vervuld zijn, wordt het bedrijf schriftelijk op de hoogte gebracht en 
krijgt het een erkenning voor zaadcontrole onder officieel toezicht. 
 
De erkenning wordt jaarlijks toegekend en geldt voor de duur van een kalenderjaar. De 
verantwoordelijke van het zaadbedrijf dient hierbij een verbintenis te ondertekenen waarin 
hij/zij er zich toe bindt deze procedures nauwgezet uit te voeren (zie bijlage 7). 
 
Van zodra er niet meer aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan, wordt de 
erkenning ingetrokken. Tevens wordt bij vaststelling van een overtreding van de regels de 
certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat 
het zaad in kwestie nog steeds aan alle eisen voldoet. 
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Er wordt tevens een officiële erkenning gegeven aan de door het zaadbedrijf als zaadana-
list of als leidinggevend zaadcontroleur aangeduide werknemer (zie bijlage 8). Deze laats-
te is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de geschreven procedure en is de 
contactpersoon/tussenpersoon met het labo en de officiële monsternemers.  
 

4.1.3.  Rapportering van de ontledingen door het bedrijf 
 
Iedere ontleding voor certificeringsdoeleinden wordt geregistreerd in een registerboek  
(analoog aan het model in bijlage 9) met voor elk monster de vermelding van: 

• labonummer (= registernummer); 
• datum van ontvangst van het monster; 
• monsternummer (nummer van het sluitzegel); 
• soort, ras en identificatienummer (partij- of referentienummer); 
• per ontledingsproef de gevolgde methode; 
• per ontledingsproef de uitslag; 
• de datum van het afsluiten van het onderzoek (= de ontleding); 
• de datum van de validering van de voormelde gegevens door de leidinggevende   

zaadcontroleur. 
 

Dit registerboek kan een elektronisch bestand zijn. 
Het registerboek wordt gedurende tenminste drie jaar en de monsters gedurende 
tenminste één jaar ter beschikking gehouden van de afdeling. 
 
De uitslagen worden genoteerd op een daartoe bestemd formulier (analoog aan het 
model in bijlage 10) en na ondertekening door de leidinggevende zaadcontroleur 
overgemaakt aan de met certificering belaste officiële dossierbehandelaar. Deze laatste 
zal bepalen of de partij beantwoordt aan de certificeringsnormen. 
 

4.1.4. Controle 
 
Jaarlijks zal er ter plaatse een audit gebeuren door medewerkers van het Laboratorium 
voor Zaadontleding. Op 20 percent van de monsters wordt een controleontleding uitge-
voerd door dit officieel laboratorium; de resultaten worden statistisch verwerkt.  
 
4.2. Zaadcontrole van granen om twijfels aangaande de kiemkracht weg te nemen 
 

4.2.1. Toepassingsgebied 
 
Betreffende de kiemkracht en de mechanische zuiverheid is officieel onderzoek of onder-
zoek onder officieel toezicht enkel vereist indien de afdeling oordeelt dat twijfels hierom-
trent zijn bij de betreffende partij. 
Om te bewijzen dat de partij niet twijfelachtig is op het gebied van de kiemkracht en de 
mechanische zuiverheid kan de handelaar-bereider gunstige ontledingen, uitgevoerd in 
een erkend bedrijfslaboratorium, van eigen monsters voorleggen. 
De monsters moeten door de handelaar-bereider genomen worden hetzij op het moment 
van de samenstelling van de partij uit elk van de samenstellende delen (bruto partijen), 
hetzij tijdens de bereiding van de partij. 
 
Er is geen twijfel aangaande de kiemkracht en er mag dus gecertificeerd worden zonder 
dat een officieel zaadonderzoek vereist is indien: 

  www.vlaanderen.be 
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1. de kiemkracht minimum 85% bedraagt bij monsters genomen uit elk van de samenstel-

lende delen (bruto-partijen); 
2. de kiemkracht minimum 85 % bedraagt bij monsters genomen na de bereiding doch 

vóór eventuele chemische behandeling; 
3. de kiemkracht minimum 90 % bedraagt bij monsters welke in laboratoriumomstandig-

heden ontsmet werden. De te certificeren partij dient in dit geval met een gelijkwaardig 
product als dat gebruikt voor de analyse in het laboratorium ontsmet te worden. 

 

4.2.2. Toelatingsprocedure 
 
Bedrijven die een erkenning voor zaadcontrole van granen om twijfelachtigheid aangaan-
de de kiemkracht weg te nemen, wensen te verkrijgen, dienen een aanvraag in bij het 
hoofdbestuur van de afdeling Productkwaliteitsbeheer te Brussel. 
 
Deze aanvraag omvat minstens: 

• naam van de firma; 
• exacte locatie waar het bedrijfslaboratorium zich bevindt; 
• een beschrijving van de lokalen en de installaties waarmee het zaad wordt ont-

leed; 
• de naam van de leidinggevende zaadcontroleur die rechtstreeks verantwoordelijk 

is voor de technische werkzaamheden van het laboratorium; 
• de namen van de zaadanalisten. 

 
Na het ontvangen van de aanvraag zal door de afdeling het laboratorium technisch geë-
valueerd worden. 
 
De volgende punten worden hierbij nagegaan:  

• de geschiktheid van de lokalen voor het uitvoeren van proeven, inrichten van kiem-
proeven en bewaren van monsters; 

• de beschikbare apparatuur; 
• de beschikbare documentatie en referentiecollecties van zaden. 
 

Tevens worden bij 30 monsters de ontledingsresultaten vergeleken met de resultaten be-
komen op het officieel Laboratorium voor Zaadontleding. Indien de resultaten van 90 % of 
meer van de monsters binnen de tolerantie zijn, wordt het laboratorium goedgekeurd. Zo 
niet, dienen bijkomende bemonsteringen uitgevoerd te worden tot er 90 % voldoet.  
  
Het bedrijf dient gegevens bij te houden van het gebruik en onderhoud van de 
noodzakelijke apparatuur. Deze gegevens dienen toegankelijk te zijn voor de afdeling. 
Deze gegevens omvatten: 

• de beschrijving van de toestellen en de instellingen van de apparatuur; 
• duidelijke instructies van de werking van de toestellen; 
• onderhoudsactiviteiten en de data ervan. 

 
Als alle voorwaarden vervuld zijn, wordt het bedrijf schriftelijk op de hoogte gebracht en 
krijgt het een erkenning voor zaadcontrole onder officieel toezicht. 
 
De erkenning wordt jaarlijks toegekend en geldt voor de duur van een campagnejaar (van 
1juli tot 30 juni) De verantwoordelijke van het zaadbedrijf dient hierbij een verbintenis te 
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ondertekenen waarin hij/zij er zich toe bindt deze procedures nauwgezet uit te voeren (zie 
bijlage 7). 
  
Van zodra er niet meer aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan, wordt de 
erkenning ingetrokken. Tevens wordt bij vaststelling van een overtreding van de regels de 
certificering van het onderzochte zaad nietig verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat 
het zaad in kwestie nog steeds aan alle eisen voldoet. 
 
Er wordt tevens een officiële erkenning gegeven aan de door het zaadbedrijf als zaadana-
list of als leidinggevend zaadcontroleur aangeduide werknemer (zie bijlage 8). Deze laats-
te is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de geschreven procedure en is de 
contactpersoon/tussenpersoon met het labo en de officiële monsternemers.  
 

4.2.3. Nacontrole 
 
Bij definitieve certificering wordt van alle partijen een officieel monster genomen. Minstens 
20 percent van deze monsters worden officieel onderzocht. Indien een monster niet 
voldoet aan de certificeringsnormen wordt niet alleen de partij waarvan het monster 
afkomstig is, uit de certificering onttrokken, maar ook alle andere partijen die op basis van 
hetzelfde monster als niet twijfelachtig beschouwd werden. Een herbemonstering door 
een officiële monsternemer en een ontleding van deze partijen door het officiële 
laboratorium is evenwel mogelijk. 
 
Van bedrijfslaboratoria waarvan vastgesteld wordt dat de uitslagen bekomen op de eigen 
monsters sterk afwijken van de uitslagen van de officiële monsters genomen bij het in de 
handel brengen kan de erkenning ingetrokken worden. 
 
 
4.3. Voorwaarden waaraan de leidinggevende zaadcontroleur en zaadanalisten dienen 

te voldoen 
   

4.3.1. Onafhankelijkheid 
 
De leidinggevende zaadcontroleur en zaadanalisten worden jaarlijks erkend en dienen 
hierbij een verbintenis te ondertekenen waarin hij/zij er zich toe bindt deze procedures 
nauwgezet uit te voeren (zie bijlage 8). 
 

4.3.2. Vakbekwaamheid 
 
De leidinggevende zaadcontroleur en zaadanalisten dienen te beschikken over de nodige 
technische vakbekwaamheid. Deze wordt nagegaan door analyse op vergelijkende 
monsters. Zij dienen zich regelmatig bij te scholen door het volgen van informatieve 
studiedagen georganiseerd door de afdeling Productkwaliteitsbeheer. 
 

4.3.3. Geen persoonlijk voordeel 
 
De zaadcontroleurs mogen geen persoonlijk voordeel halen uit de door hen uitgevoerde 
bemonsteringen. 
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5. Naleving regels 
 
De officieel erkende keurmeesters, verantwoordelijke personen voor staalname, en 
zaadcontroleurs voeren de certificiceringsactiviteiten onder officieel toezicht uit 
overeenkomstig de regels die voor de officiële certificeringsactiviteiten gelden. Indien 
deze regels bewust of door nalatigheid overtreden worden, verliezen zij hun erkenning. 
 
 
6. Bijlagen 
 
- Contactgegevens dossierverantwoordelijken - afdeling Productkwaliteitsbeheer 
- Verbintenis voor het uitvoeren van veldkeuringen onder officieel toezicht 
- Erkenning voor het uitvoeren van veldkeuringen onder officieel toezicht 
- Bemonsteringslijst 
- Verbintenis voor het uitvoeren van automatische zaadbemonstering onder officieel 

toezicht 
- Erkenning voor het uitvoeren van automatische zaadbemonstering onder officieel 

toezicht 
- Verbintenis voor het uitvoeren van zaadcontrole onder officieel toezicht of om 

twijfelachtigheid weg te nemen 
- Erkenning voor het uitvoeren van zaadcontrole onder officieel toezicht of om 

twijfelachtigheid weg te nemen 
- Model laboratoriumregister 
- Model ontledingsrapport 
 
 
7. Toepassingsmodaliteiten 
 
Deze omzendbrief treedt in werking met ingang van 15 mei 2009. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. VAN GINDERACHTER 
Administrateur-generaal 
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Contactgegevens dossierverantwoordelijken 
 
Vlaamse overheid 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer 
Ellipsgebouw, 4de verdieping 
Koning Albert II Laan 35, bus 41, 1030 Brussel 
Tel. 02 552 74 56 - Fax 02 552 74 01 
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be 
Website: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant 
 

 
 
 
 
 

Agentschap voor Landbouw en Visserij 
 
Productkwaliteitsbeheer 

 
 
Zone 1 (Oost – en West – Vlaanderen)  
 
Vlaamse overheid 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer 
T.a.v.: ir. Bartel De Muynck 
Baron Ruzettelaan 1 
8310 Brugge (Assebroek) 
Tel. 050 20 76 10 - Fax 050 20 76 19 
GSM: 0478 88 14 99 
E-mail: bartel.demuynck@lv.vlaanderen.be 
 
 
Zone 2 (Vlaams – Brabant, Antwerpen en Limburg) 
 
Vlaamse overheid 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer  
T.a.v.: ir Marleen Sevenants 
Ellips, Gelijkvloers 
Koning Albert II laan 35, bus 43 
1030 BRUSSEL 
Tel. 02 552 73 30 – Fax 02 552 73 01 
GSM : 0479 97 20 95 
E-mail: marleen.sevenants@lv.vlaanderen.be 
 
 
 
 
 

 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant
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VERBINTENIS VOOR HET UITVOEREN VAN 
VELDKEURINGEN ONDER OFFICIEEL TOEZICHT 

KWA/ZZ/1/090515  

 

 

 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer 
Koning Albert II laan 35 bus 41, 1030 BRUSSEL 
Tel. 02 552 74 56 – Fax 02 552 74 01 
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be 
Website :  www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant 
  
  

  

VERBINTENIS VOOR HET OOGSTJAAR (jaar) 
  

Firma:  operatornummer:   

Verantwoordelijke:     

Adres:  
 

De ondergetekende, erkend handelaar-bereider, verbindt er zich toe de veldkeuringen van de percelen 
aangeduid in het ‘Overzicht van keuringen onder toezicht’ te laten uitvoeren door de volgende 
keurmeesters, die officieel erkend zijn door de afdeling Productkwaliteitsbeheer:  
 
 

 werkend in∗naam 
 

  loondienst    -   opdracht 
  loondienst    -   opdracht 
  loondienst    -   opdracht 
  loondienst    -   opdracht 
  loondienst    -   opdracht 
 
De ondergetekende draagt er zorg voor dat de keurmeesters, hierboven vermeld, de wetgeving 
betreffende de productie van zaaizaden, de controlereglementering en alle instructies vanwege de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer onafhankelijk en stipt opvolgen. 
De afdeling Productkwaliteitsbeheer zal de veldkeuringen van de percelen opgegeven in bovengenoemd 
overzicht niet uitvoeren. 

 

 

  

 datum  dag     maand     jaar          

stempel firma 

naam en 
handtekening 
verantwoordelijke 

 
 
 
  

  

 

                                                           
∗ schrappen wat niet past 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant
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ERKENNING VOOR HET UITVOEREN VAN 
VELDKEURINGEN ONDER OFFICIEEL TOEZICHT 

            KWA/ZZ/2/090515 
 

 

 

 

 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer 
Koning Albert II laan 35 bus 41, 1030 BRUSSEL 
Tel. 02 552 74 56 – Fax 02 552 74 01 
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be 
Website :  www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant 

 

 
 

Erkenning voor het oogstjaar …. 

naam:   medewerkersnummer:   
 

 
Ondergetekende wordt door de afdeling Productkwaliteitsbeheer erkend voor het uitvoeren van 
veldkeuringen van granen / groenvoedergewassen∗ onder officieel toezicht.  
 
Door ondertekening van de onderliggende erkenning verbindt hij/zij er zich toe: 
- de veldkeuringen onder officieel toezicht uit te voeren overeenkomstig de regels voor officiële 

veldkeuringen zoals beschreven in de ministeriële besluiten van 21 december 2001 tot vaststelling van 
een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen en van zaaigranen; 

- alle instructies vanwege de afdeling Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en 
Visserij stipt na te leven; 

- zich regelmatig bij te scholen door het volgen van door de afdeling georganiseerde informatieve 
studiedagen.  

 

datum  dag   maand   jaar      

 
naam en voornaam officieel erkende 

keurmeester 
 
 

handtekening officieel erkende keurmeester  

 

  
 

Voor erkenning door verantwoordelijke van de afdeling Productkwaliteitsbeheer 

de stempel van de afdeling Productkwaliteitsbeheer

datum  dag   maand   jaar     

 
naam en 

handtekening 
afdelingshoofd 

 

 
Ir. Gilbert Crauwels 
 
  

 

                                                           
∗ schrappen wat niet past 
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Bemonsteringslijst 
 
DATUM VOLG- 

NUMMER
SOORT               
RAS       
CATEGORIE 

PARTIJNUMMER PARTIJGEWICHT INSTELLING 
FREQUENTIE  

GEWICHT 
VERZAMELMONSTER

NUMMER EN 
PARAAF 
VERANTW. 
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VERBINTENIS VOOR HET UITVOEREN VAN 
AUTOMATISCHE ZAADBEMONSTERING ONDER 
OFFICIEEL TOEZICHT 

KWA/ZZ/3/090515 

 

 

 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer 
Koning Albert II laan 35 bus 41, 1030 BRUSSEL 
Tel. 02 552 74 56 – Fax 02 552 74 01 
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be 
Website :  www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant 
  
VERBINTENIS VOOR HET OOGSTJAAR (jaar) 
 

Firma:  operatornummer:   

Adres:  

Verantwoordelijke:    

Bemonsteringsinstallatie:  Locatie installatie:  
 
Het automatisch bemonsteringsapparaat zal gebruikt worden voor het nemen van:   
-  □   :  certificeringsmonsters 
-  □   :  monsters voor het afleveren van een Internationaal Oranje Certificaat (ISTA) 
 
De ondergetekende, erkende handelaar-bereider, verklaart kennis te hebben genomen van de in 
de omzendbrief ALV/KWA/ 26 vermelde voorschriften waaraan moet voldaan worden in verband 
met het uitvoeren van automatische zaadbemonstering onder officieel toezicht en verbindt zich 
ertoe deze na te leven. Volgende personen, in dienst van de firma, worden aangeduid als 
officieel erkende monsternemers: 
 
Naam - voornaam  Functie  

  Leidinggevende 
   
   
   
   
 
De ondergetekende draagt er zorg voor dat de officieel erkende monsternemers, hierboven 
vermeld, de wetgeving betreffende de productie van zaaizaden, de controlereglementering en 
alle instructies vanwege de afdeling Productkwaliteitsbeheer onafhankelijk en stipt opvolgen. 
 

  

 datum  dag     maand     jaar          

stempel firma 

naam en 
handtekening 
verantwoordelijke 
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ERKENNING VOOR HET UITVOEREN VAN 
AUTOMATISCHE ZAADBEMONSTERING ONDER 
OFFICIEEL TOEZICHT 

            
KWA/ZZ/4/090515 

 

 

 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer 
Koning Albert II laan 35 bus 41, 1030 BRUSSEL 
Tel. 02 552 74 56 – Fax 02 552 74 01 
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be 
Website:  www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant 

 

 
 

Erkenning voor het oogstjaar …. 

naam:   medewerkersnummer:   
 

 
 
Ondergetekende wordt door de afdeling Productkwaliteitsbeheer erkend voor het 
uitvoeren van automatische zaadbemonstering onder officieel toezicht.  
 
Door ondertekening van de onderliggende erkenning verklaart hij/zij kennis te hebben 
genomen van de in de omzendbrief ALV/KWA/26 vermelde voorschriften waaraan moet 
voldaan worden in verband met het uitvoeren van automatische zaadbemonstering onder 
officieel toezicht en verbindt hij/zij zich ertoe deze strikt na te leven. Tevens dient hij/zij 
zich regelmatig bij te scholen door het volgen van de door de afdeling georganiseerde 
informatieve studiedagen.  
 

datum  dag   maand   jaar      

 
naam en voornaam officieel erkende 

monsternemer 
 
 

handtekening officieel erkende 
monsternemer 

 

 

  
 

Voor erkenning door verantwoordelijke van de afdeling Productkwaliteitsbeheer 

de stempel van de afdeling Productkwaliteitsbeheer

datum  dag   maand   jaar     

 
naam en 

handtekening 
afdelingshoofd 

 

 
Ir. Gilbert Crauwels 
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VERBINTENIS VOOR HET UITVOEREN VAN 
ZAADCONTROLE ONDER OFFICIEEL TOEZICHT OF 
OM TWIJFELACHTIGHEID WEG TE NEMEN 

KWA/ZZ/5/090515 

 

 

 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer 
Koning Albert II laan 35 bus 41, 1030 BRUSSEL 
Tel. 02 552 74 56 – Fax 02 552 74 01 
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be 
Website:  www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant 
  
VERBINTENIS VOOR HET OOGSTJAAR (jaar) 
 

Firma:  operatornummer:   

Adres:  

Verantwoordelijke:    

Locatie laboratorium:    
 
Het laboratorium zal gebruikt worden voor:   

⎯  □   :  zaadcontrole onder officieel toezicht voor de soortgroep granen / bieten / grassen /  
               klavers / zaailijnzaad / kruisbloemigen 1  
⎯  □   :  zaadcontrole van granen om twijfels aangaande de kiemkracht weg te nemen. 
 
 
De ondergetekende, erkende handelaar-bereider, verklaart kennis te hebben genomen van de in de 
omzendbrief ALV/KWA/26 vermelde voorschriften waaraan moet voldaan worden in verband met het 
uitvoeren van zaadcontrole en verbindt zich ertoe deze na te leven. Volgende personen, in dienst van de 
firma, worden aangeduid als leidinggevende zaadcontroleur en/of officieel erkende zaadanalisten: 
 
Naam - voornaam  Functie  

  leidinggevende zaadcontroleur / zaadanalist 1 
  leidinggevende zaadcontroleur / zaadanalist 1 
  leidinggevende zaadcontroleur / zaadanalist 1 
  leidinggevende zaadcontroleur / zaadanalist 1 
  leidinggevende zaadcontroleur / zaadanalist 1 
 
De ondergetekende draagt er zorg voor dat de leidinggevende zaadcontroleur en zaadanalisten, hierboven 
vermeld, de wetgeving betreffende de productie van zaaizaden, de controlereglementering en alle 
instructies vanwege de afdeling Productkwaliteitsbeheer onafhankelijk en stipt opvolgen. 
 

  

 datum  dag     maand     jaar          

stempel firma 

naam en 
handtekening 
verantwoordelijke 

 
 
 
  

  

 

                                                           
1 Schrappen wat niet past 
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ERKENNING VOOR HET UITVOEREN VAN 
ZAADCONTROLE ONDER OFFICIEEL TOEZICHT OF 
OM TWIJFELACHTIGHEID WEG TE NEMEN 

            
KWA/ZZ/6/090515 

 

 

 
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Productkwaliteitsbeheer 
Koning Albert II laan 35 bus 41, 1030 BRUSSEL 
Tel. 02 552 74 56 – Fax 02 552 74 01 
E-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be 
Website:  www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant 

 

 
 

Erkenning voor het oogstjaar …. 

naam:   medewerkersnummer:    
 

 
Ondergetekende, officieel erkende leidinggevende zaadcontroleur / zaadanalist 1, wordt door de 
afdeling Productkwaliteitsbeheer erkend voor het uitvoeren van zaadcontrole onder officieel 
toezicht of om zaadcontrole van granen om twijfels aangaande de kiemkracht weg te nemen.  
 
Door ondertekening van de onderliggende erkenning verklaart hij/zij kennis te hebben genomen 
van de in de omzendbrief ALV/KWA/26 vermelde voorschriften waaraan moet voldaan worden in 
verband met het uitvoeren van zaadcontrole en verbindt hij/zij zich ertoe deze strikt na te leven. 
Tevens dient hij/zij zich regelmatig bij te scholen door het volgen van de door de afdeling 
georganiseerde informatieve studiedagen. 

datum  dag   maand   jaar      

 
naam en voornaam officieel erkende 

leidinggevende zaadcontroleur / zaadanalist 1
 
 

handtekening officieel erkende 
leidinggevende zaadcontroleur / zaadanalist 1

 

  
 

Voor erkenning door verantwoordelijke van de afdeling Productkwaliteitsbeheer 

de stempel van de afdeling Productkwaliteitsbeheer

datum  dag   maand   jaar     

 
naam en 

handtekening 
afdelingshoofd 

 

 
Ir. Gilbert Crauwels 
 
  

 

                                                           
1 Schrappen wat niet past 
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Model laboratoriumregister 
 

RESULTAAT ONTLEDING DATUM 
ONTVANGST 
 

IDENTIFICATIE 
VIGNET 

SOORT                
RAS       
CATEGORIE 

LABO           
NUMMER PROEF DATUM 

RESULTAAT
RESULTAAT PAR. 

NUMMER 
ONTLEDINGSRAPPORT

DATUM 
EINDVALIDATIE 

NR. EN 
PARAAF 

VERANTW. 
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Model Ontledingsrapport 

 
 
 
LABORATORIUM: 

 
 

ONTLEDINGSRAPPORT NR. 
 

 
Soort: 
Ras:  
Categorie: 
Partijnummer: 
Ontsmet:   ja - neen   
 

Datum monstername: 
Datum ontvangst: 
Monsternummer: 

 
 UITSLAG DER ONTLEDINGEN 
 
 
 
ZUIVERHEID: in gewichts-% 

 
KIEMPROEF: in aantal percent 

 
VOCHT 

 
Zuiver 
zaad 

 
Afval 

 
Zaad van 
andere 
planten * 

 
Aantal 
dagen 

 
Normale 
kiemen 

 
Frisse of 
harde 
zaden 

 
Abnormale 
kiemen 

 
Dode 
zaden 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*Soorten: 
 
 
 
AANTAL ZADEN VAN ANDERE PLANTEN** 
                                     Onderzocht gewicht:            gr. 
 
 
 
 
 
 
TOTAAL 
 
** soorten specificeren 
 
OPMERKINGEN 
 
 
 

Datum Naam, nummer en handtekening leidinggevende 
zaadcontroleur 
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