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Omzendbrief ALV/KWA/29 
 
 
 
Onderwerp: Regels voor het afleveren en invullen van officiële etiketten bij de 

certificering 
Referentie: De ministeriële besluiten van 21 december 2001 tot vaststelling van 

een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van 
zaaigranen, groenvoedergewassen, bieten, vezel- en oliehoudende 
gewassen en groenten en chicorei  

Bestemming:  Erkende operatoren voor de bewerking van zaaizaad 
Correspondent: Ir. Ann Van Essche 
Motivering: Teneinde de aflevering en het invullen van etiketten op een 

uniforme wijze te laten verlopen 
 
 
1. Basisprincipes 
 
Elke verpakking die officieel goedgekeurd zaaizaad bevat, moet uitwendig voorzien zijn 
van een officieel etiket (certificaat) goedgekeurd door de afdeling Productkwaliteitsbeheer. 
Dit moet zodanig vastgehecht zijn dat het onmogelijk door een ander kan worden vervan-
gen of opnieuw kan worden gebruikt. De certificaten bestaan uit onscheurbaar materiaal 
(bestemd om in te naaien) of zijn zelfklevend. 
 
In principe worden deze certificaten pas aan de verpakkingen gehecht nadat er vastge-
steld is dat het materiaal voldoet aan de certificeringsnormen (gunstige ontledingsuitslag).  
 
Op de certificaten worden de zaken vermeld waarvoor de certificeringsdienst de wettelijke 
voorgeschreven vaststellingen gedaan heeft. 
 
Krachtens de Europese handelsvoorschriften en de keuringsreglementen is dit officieel 
individueel genummerd certificaat voorzien van een logo van de afdeling en bevat het 
minstens de volgende vermeldingen:  

• Afdeling Productkwaliteitsbeheer – België, 
• “EG-systeem”, 
• land van oorsprong (producerend land)1, 

                                                 
1 indien zaad van meerdere landen afkomstig is, wordt EG vermeld 
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• soort (minstens de botanische benaming), 
• ras, 
• categorie en klasse, 
• gewicht, 
• al of niet ontsmet2, 
• identificatie van de partij, 
• erkenningnummer van de leverancier, 
• datum officiële bemonstering of officiële sluiting (maand - jaar). 

 
Daarenboven moet in geval van chemische behandeling de naam van elke actieve stof 
van het (de) gebruikte middel(en) vermeld worden op het etiket van de leverancier of op 
de verpakking. 
 
Ingeval van splitsen en herverpakken (zonder dat er een nieuwe ontleding uitgevoerd is) 
wordt op het certificaat supplementair de vorige sluitingsdatum en de verantwoordelijke 
instantie (certificeringsdienst) vermeld.  
 
De kleur van het certificaat duidt de categorie aan: 

• prebasiszaad: wit met paarse diagonaal, 
• basiszaad (E2 - E3): wit, 
• gecertificeerd zaad (R1): blauw, 
• gecertificeerd zaad (R2 - R3): rood, 
• handelszaad: bruin, 
• zaad van rassen die nog niet opgenomen zijn op een rassenlijst, bestemd voor 

beproevingsdoeleinden: oranje, 
• mengsels: groen. 

 
Als de afdeling Productkwaliteitsbeheer de certificaten zelf invult, wordt hiervoor op basis 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van 
de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de 
uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en 
voor de keuring van dat materiaal een maakloon aangerekend. Het invullen kan ook onder 
strikte voorwaarden door de operator gebeuren (zie verder). 
 
2. Aflevering van certificaten voordat een ontledingsuitslag bekend is  
 
In afwijking van het principe dat certificaten pas aan de verpakkingen gehecht mogen 
worden nadat er vastgesteld is dat het materiaal voldoet aan de certificeringsnormen kun-
nen de certificaten voorlopig afgeleverd en aangehecht worden aan de verpakking tijdens 
de bemonstering, op voorwaarde dat de handelaar-bereider er zich toe verbindt de partij 
niet te laten vertrekken vooraleer een gunstige ontledingsuitslag ontvangen te hebben. 
Deze partijen dienen goed herkenbaar gestockeerd te worden tot aan de definitieve aan-
vaarding. 
 
Deze verbintenis (bijlage 1) dient jaarlijks bij het begin van het seizoen (augustus –
september) ondertekend te worden. 
 

                                                                                                                                                 
 
2 het chemisch product mag vermeld worden indien het voorafgegaan wordt door de formule ‘vol-
gens verklaring’ 
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Ingeval van een herhalende overtreding kan de afdeling een einde maken aan de verbin-
tenis voor het lopend seizoen. 
 
3. Invullen van certificaten 
 
3.1. Invullen van certificaten ter beschikking gesteld door de afdeling 
 
De handelaar-bereiders kunnen gemachtigd worden om met eigen apparatuur de door de 
afdeling ter beschikking gestelde certificaten in te vullen.  
 
Hierbij gelden volgende voorwaarden: 
 
- de ter beschikking gestelde certificaten worden uitsluitend gebruikt voor producten die 

op het eigen bedrijf verpakt worden. In geen geval mogen deze certificaten aan der-
den doorgegeven of ter beschikking gesteld worden; 

- de handelaar-bereider is verplicht dagelijks een register bij te houden waarin de num-
mers van de binnenkomende en uitgaande certificaten worden geregistreerd samen 
met de partijen die ze identificeren en de overeenkomende hoeveelheden. Dit register 
moet steeds ter beschikking gehouden worden van het keuringspersoneel. Bij het be-
gin van elke maand wordt een kopie uit het register van de voorbije maand overge-
maakt aan het keuringspersoneel ter plaatse. Deze boekhouding moet het voor de af-
deling Productkwaliteitsbeheer mogelijk maken in alle omstandigheden het gebruik en 
de stock van de certificaten te volgen; 

- de partijen voorzien van certificaten maar nog niet definitief aanvaard door de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer (nog geen gunstige ontledingsuitslag) moeten in het eigen 
magazijn goed herkenbaar gestockeerd blijven tot aan de definitieve aanvaarding. 

 
De operatoren die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, dienen een verbinte-
nis met de afdeling aan te gaan waarin ze zich verantwoordelijk verklaren voor het invul-
len en gebruik van de certificaten. Deze verbintenis (bijlage 2) wordt jaarlijks bij het begin 
van het seizoen (augustus –september) door de handelaar-bereider ondertekend. De ver-
bintenis eindigt bij teruglevering van de certificaten en/of het vaststellen van zware tekort-
komingen. 
 
Elke zware tekortkoming aan de hiervoor vermelde verplichtingen kan de onmiddellijke 
intrekking van de toelating tot gevolg hebben en eventueel elke andere sanctie door de 
regelgeving voorzien ten opzichte van de wettelijke verantwoordelijke van het bedrijf. De 
stock van de nog niet gebruikte documenten zal onmiddellijk teruggevorderd worden.  
 
3.2. Aanmaken en invullen van eigen certificaten 
 
De handelaar-bereiders kunnen gemachtigd worden om zelf het materiaal voor de certifi-
caten aan te schaffen en ze volledig zelf aan te vullen met een door de afdeling ter be-
schikking gesteld logo en alle reglementaire rubrieken vermeld in de basisprincipes. 
 
Hierbij gelden volgende voorwaarden: 
 
- de afmetingen van het te drukken certificaat zijn minimaal 110 mm × 67 mm; 
- een model van het te drukken certificaat wordt ter goedkeuring aan de afdeling voorge-

legd;  
- het drukken van certificaten mag uitsluitend gebeuren voor producten die op het eigen 

bedrijf verpakt worden;  
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- alle certificaten worden bij het drukken individueel genummerd volgens een door de 
afdeling vastgelegd formaat: 

o lettercode voor het bedrijf (wordt toegekend door de afdeling), 
o lettercode voor het seizoen (wordt toegekend door de afdeling), 
o volgnummer van 6 cijfers, 
o voor ieder type certificaat is er een aparte nummering; 

- de handelaar-bereider is verplicht dagelijks een register bij te houden waarin de num-
mers van de aangemaakte certificaten worden geregistreerd samen met de partijen 
die ze identificeren en de overeenkomende hoeveelheden. Dit register moet steeds ter 
beschikking gehouden worden van het keuringspersoneel. Bij het begin van elke 
maand wordt een kopie uit het register van de voorbije maand overgemaakt aan het 
keuringspersoneel ter plaatse. Deze boekhouding moet het voor de afdeling Product-
kwaliteitsbeheer mogelijk maken in alle omstandigheden het gebruik en de stock van 
de certificaten te volgen; 

- de partijen voorzien van de certificaten maar nog niet definitief aanvaard door de afde-
ling Productkwaliteitsbeheer (nog geen gunstige ontledingsuitslag) moeten in het ei-
gen magazijn goed herkenbaar gestockeerd blijven tot aan de definitieve aanvaarding. 

 
De operatoren die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken dienen een verbinte-
nis met de afdeling aan te gaan waarin ze zich verantwoordelijk verklaren voor het druk-
ken, invullen en gebruik van de certificaten. Deze verbintenis (bijlage 3) wordt jaarlijks bij 
het begin van het seizoen (augustus –september) door de handelaar-bereider onderte-
kend.  
 
Indien de operator op het officieel etiket bijkomende informatie die niet in het keuringsre-
glement voorzien is en niet geverifieerd is door de certificeringsdienst (vb barcode, dui-
zendkorrelgewicht, chemische behandeling…) wenst aan te brengen, dient hij dit te doen 
in een ruimte die duidelijk van de officiële vermeldingen is afgescheiden door bijvoorbeeld 
een neutrale kleur te gebruiken of de vermeldingen te laten voorafgaan met de formule 
‘volgens verklaring’. Uiteraard is geen enkele vorm van publiciteit toegelaten op de officië-
le certificaten. 
 
Elke zware tekortkoming aan de hiervoor vermelde verplichtingen kan de onmiddellijke 
intrekking van de toelating tot gevolg hebben en eventueel elke andere sanctie door de 
regelgeving voorzien ten opzichte van de wettelijke verantwoordelijke van het bedrijf.  
 
4. Bijzondere gevallen  
 
4.1. OESO – certificering 
 
In het geval van OESO-certificering wordt een partij geïdentificeerd door OESO–
certificaten die dezelfde kleurencode hebben en langs links voorzien zijn van een zwarte 
band (minimaal 3 cm) als bijkomend herkenningsteken. 
OESO–certificaten worden gebruikt bij verhandeling van partijen naar landen die geen lid 
zijn van de Europese Gemeenschap en bij het herverpakken van OESO gecertificeerde 
partijen. 
 
Deze genummerde certificaten zijn viertalig en bevatten volgende vermeldingen: 

• OESO–systeem (in de zwarte band), 
• naam en adres certificeringsorganisme, 
• soort, 
• ras, 
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• categorie, 
• referentienummer3, 
• datum van de wijziging van de certificaten, 
• teeltland, 
• EG- systeem en ISTA regels. 

 
4.2. ISTA –certificaten 
 
Aan partijen die door een officieel erkende ISTA-monsternemer bemonsterd zijn met het 
oog op het afleveren van een ISTA-ontledingsbulletin, kan tijdens de bemonstering een 
bijkomend certificaat toegevoegd worden met vermelding van: 

• uniek partijnummer, 
• soort (zoals vastgesteld door de monsternemer), 
• datum bemonstering, 
• verklaring dat de partij officieel volgens de ISTA-regels bemonsterd en verzegeld is. 

 
4.3. Soortmengsels 
 
De verpakkingen van mengsels worden gedekt door een officieel groen certificaat 
goedgekeurd door de afdeling. De bereider van mengsels mag, indien hij één van de 
bovenvermelde verbintenissen ondertekend heeft, zelf de ter beschikking gestelde 
certificaten aanvullen of zelf volledig drukken.  
 
Dit certificaat, voorzien van het logo van de afdeling, vermeldt: 

• “Zaadmengsel voor …” 
 (de gebruiksdoeleinden zijn: hetzij zaadmengsel voor voederdoeleinden hetzij  
 zaadmengsel voor groene ruimten); 
• Productkwaliteitsbeheer – ‘België’; 
• partijnummer; 
• het operatornummer van de bereider van mengsels; 
• “gesloten op …” (maand en jaar); 
• de gewichtsverhouding van de verschillende opgegeven bestanddelen, naar soort 

en, in voorkomend geval, naar ras waarbij soort en ras tenminste dienen te 
worden vermeld in Latijns schrift, of een door de bereider van mengsels bij de 
afdeling gedeponeerde benaming; 

• het opgegeven netto- of brutogewicht of het opgegeven aantal zuivere zaden; 
• wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, 

omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt, de 
vermelding van de aard van het toevoegingsmiddel, alsmede de verhouding, bij 
benadering, tussen het gewicht der zuivere zaden en het totaal gewicht; 

• „Nacontrole verricht … (maand en jaar)” en de voor deze nacontrole 
verantwoordelijke dienst, indien tenminste voor de kiemkracht van alle 
bestanddelen van het mengsel nacontrole werd verricht. 

 
Indien de bereider van mengsels een gedeponeerde benaming wenst te gebruiken moet 
hij vooraf de samenstelling van het mengsel bij de afdeling opgeven en de cliënt 
schriftelijk in kennis stellen van de samenstelling van het mengsel. 
 

                                                 
3 Het OESO referentienummer wordt toegekend door de afdeling en bestaat uit de ISO–code, het seizoen en 
een volgnummer dat ieder seizen herbegint vanaf 1001 



ALV/KWA/29   

  www.vlaanderen.be 

6 

De bereider van mengsels mag daarenboven op een eigen etiket (etiket van de 
leverancier) het specifiek gebruik waarvoor het mengsel bestemd is aangeven. Deze 
mededeling mag geen gegevens bevatten die strijdig zouden zijn met de informatie op het 
officiële certificaat. 
 
4.4. Transport in bulk (Los vervoer van goedgekeurd zaaizaad) 
 
Ingeval van los vervoer van goedgekeurd zaaizaad van de ene handelaar-bereider naar 
de andere, wordt één certificaat per partij door de afdeling opgesteld.  
Dit certificaat wordt op de vrachtwagen of de bakken, die volledig gesloten en verzegeld 
worden onder toezicht van de certificeringsdienst, aangebracht. Tevens wordt er een 
vervoermachtiging opgesteld bestemd voor het keuringspersoneel bij het ontvangend 
bedrijf. 
 
Ingeval van verzending naar het buitenland worden door de afdeling regelmatig kopieën 
van de vervoermachtiging verzonden naar de verantwoordelijke certificeringsdienst.  

 
4.5. Labels voor kleine verpakkingen 
 
Basiszaad, gecertificeerd zaad, handelszaad en mengsels (niet bestemd voor 
voederdoeleinden), opgeborgen in verpakkingen voorzien van officiële certificaten, mogen 
in kleine verpakkingen ondergebracht worden waarvoor in bepaalde gevallen specifieke 
etiketteringsvoorschriften gelden. 
Deze verpakkingen dienen zodanig gesloten te worden dat zij niet kunnen worden 
geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of de aanduiding of de 
verpakking sporen van manipulatie vertoont. Ze moeten gelabeld worden door een 
vereenvoudigd etiket van de leverancier waarop alle relevante gegevens zijn 
aangebracht. Dit etiket is niet nodig, wanneer de gegevens onuitwisbaar op de verpakking 
zijn aangebracht 
 
Deze uitzondering wordt toegepast bij zaaizaad van bieten en industriële cichorei (kleine 
verpakkingen EG / verpakkingen met ten hoogste 100.000 kluwens of zaden of met een 
nettogewicht van ten hoogste 2,5 kg, korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of 
andere toevoegingsmiddelen in vaste staat, indien deze aanwezig zijn, daarin niet 
begrepen) en bij zaaizaad van groenvoedergewassen. Hier wordt een onderscheid 
gemaakt tussen: 

• kleine verpakkingen E.G.-A  met een leveranciersetiket; 
• kleine verpakkingen E.G.-B met een officieel certificaat waarop het volgnummer 

(keuringslabel) aangebracht wordt door de leverancier. 
  
Deze labels worden ter beschikking gesteld door de afdeling, maar kunnen ook door de 
operator zelf aangemaakt worden, indien hij één van de bovenvermelde verbintenissen 
ondertekend heeft, en op voorwaarde dat het model goedgekeurd is en dat ze voorzien 
zijn van een uniek identificatienummer om de traceerbaarheid te garanderen.  
 
Het onderbrengen in nieuwe kleine verpakkingen van zaden verpakt in een andere kleine 
verpakking, al dan niet gedekt door een officieel certificaat met een volgnummer 
(keuringslabel), is niet toegelaten tenzij met het voorafgaand akkoord van de afdeling. 
Deze bewerking dient dan te gebeuren onder het toezicht van de afdeling. 
 
Het splitsen in kleine verpakkingen kan uitgevoerd worden door erkende verdelers van 
zaaizaad in kleine verpakkingen. Hiervoor gelden volgende voorwaarden: 
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• uit iedere partij dient een monster genomen te worden met een minimumgewicht van 
200 g voor de zaden met een korrelgrootte gelijk aan of groter dan een tarwekorrel 
en van 100 g voor de kleinere zaden. Deze moeten gedurende ten minste twee 
jaar ter beschikking worden gehouden van de afdeling; 

• een boekhouding van de gesplitste partijen dient bijgehouden te worden volgens het 
model in bijlage 4 en moet aan de afdeling kunnen voorgelegd worden op diens 
vraag; 

• de kleine verpakkingen worden voorzien van keuringslabels met de vermeldingen 
opgesomd in volgende tabel.  

  

Te vermelden gegevens 

E.G.  E.G.-B E.G.-A 

 Gecertificeerd  
zaad 

Handels- 
zaad 

Mengsels 
 

 

België 
Afdeling 
Productkwaliteitsbeheer 

x x x x - 

officieel volgnummer x x x x - 
Kleine verpakking E.G x - - - - 
Kleine verpakking E.G.-A - - - - x 
Kleine verpakking E.G.- B - x x x - 
België - - - - x 
Naam en adres van de 
leverancier of zijn 
erkenningsnummer 

x x x x x 

Soort  x x x - - 
Voederbiet of suikerbiet x - - - - 

Ras x x - - - 
Categorie en klasse (c) x x x - - 
Referentienr. van de partij x x x x x 
Gebruiksdoeleinde 
zaadmengsel  

- - - x x 

Bruto- of nettogewicht of 
aantal kluwens of zuivere 
zaden 

x x x x x 

Aard van het 
toevoegingsmiddel alsmede 
de verhouding tussen het 
gewicht der zuivere zaden 
en het totaal gewicht (d) 

x x x x x 

Gewichtsverhouding van de 
verschillende opgegeven 
bestanddelen naar soort 
en, in voorkomend geval, 
naar ras  

- - - x x 
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Niet bestemd voor de teelt 
van voedergewassen 

- x - - - 

Eenkiemig of precisiezaad x - - - - 
 
 
4.6. Verpakkingen van kleine hoeveelheden voor de eindgebruiker 
 
Kleine hoeveelheden gecertificeerd zaad, bestemd voor de niet-professionele eindgebrui-
ker (inzaai van maximaal 100 m²), kunnen in de handel gebracht worden in verpakkingen 
met een sluitingssysteem dat na openen niet opnieuw kan gebruikt worden en met ver-
melding van soort en ras. Deze verpakkingen moeten niet voorzien zijn van officiële certi-
ficaten en labels.   
 
5. Bijlagen 
 
- Verbintenis voor het aanhechten van certificaten vooraleer de ontledingsuitslag gekend 

is; 
- Verbintenis aangaande het invullen van door de afdeling geleverde certificaten; 
- Verbintenis aangaande het drukken en invullen van certificaten; 
- Boekhouding voor het splitsen in ‘klein verpakkingen’. 
 
6. Toepassingsmodaliteiten 
 
Deze omzendbrief treedt in werking met ingang van 1 juni 2009.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
N. VAN GINDERACHTER 
Administrateur-generaal 
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VERBINTENIS VOOR HET 
AANHECHTEN VAN CERTIFICATEN 
VOORALEER DE ONTLEDINGSUITSLAG 
GEKEND IS 

KWA/ZZ/090209 

 
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 
 
Dit formulier is geldig voor de sector zaaizaad. 

 
 

In te vullen door de  
behandelende 
afdeling 

 
Ontvangstdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERBINTENIS VOOR HET OOGSTJAAR (jaar) 
  

  

Firma:  Erkenningsnummer:  

Verantwoordelijke:     
 

 

 De ondergetekende, erkend handelaar-bereider, verbindt er zich toe partijen zaaizaad waaraan 
keuringsdocumenten (certificaten) gehecht zijn pas te verhandelen nadat de dossierbehandelaar van de 
afdeling Productkwaliteitsbeheer hem in kennis heeft gesteld van de gunstige ontledingsuitslag. 
 
Deze partijen dienen goed herkenbaar gestockeerd te worden tot aan de definitieve aanvaarding. 
 
Ingeval van een herhalende overtreding kan de afdeling een einde maken aan de verbintenis voor het 
lopend seizoen. 
 
De verbintenis geldt vanaf het ogenblik dat dit formulier, geldig ondertekend, door de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer ontvangen is en dient jaarlijks hernieuwd te worden. 
 
 
 
 

   stempel firma 

 datum  dag     maand     jaar          

naam en 
handtekening 
verantwoordelijke 

 
 
 
  

  

  

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant
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VERBINTENIS VOOR HET INVULLEN 
VAN DOOR DE AFDELING GELEVERDE 
CERTIFICATEN 

KWA/E/090209 

 
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 
 
Dit formulier is geldig voor de sector zaaizaad. 
 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

 
ontvangstdatum 

 
VERBINTENIS VOOR HET OOGSTJAAR (jaar) 
 
Algemene gegevens 
 
Firma:  Erkenningsnummer:   
Verantwoordelijke:  
 Ondergetekende, erkend handelaar-bereider, verbindt zich er toe de hierna vermelde verplichtingen na te 
komen zonder afbreuk te doen aan de overige beschikkingen van de ministeriële besluiten van 21 december 
2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen, van zaaizaad van 
groenvoedergewassen, van bietenzaad van landbouwrassen en van zaaizaden van oliehoudende planten en 
vezelgewassen. 
 
Verplichtingen bij het gebruik en de bewaring van de certificaten 
 De handelaar-bereider dient: 
 
- de certificaten uitsluitend te gebruiken voor producten die door de firma zelf bereid worden. In geen geval 

mogen deze certificaten aan derden doorgegeven of ter beschikking gesteld worden; 
- dagelijks een register bij te houden waarin de nummers van de binnenkomende en uitgaande certificaten 

worden geregistreerd samen met de partijen die ze identificeren en de overeenkomende hoeveelheden. 
Dit register moet steeds ter beschikking gehouden worden van het keuringspersoneel. Een kopie uit het 
register van de voorbije maand wordt bij het begin van elke maand overgemaakt aan het 
keuringspersoneel ter plaatse;  

- de partijen die voorzien zijn van certificaten, maar die nog niet definitief aanvaard werden door de 
afdeling Productkwaliteitsbeheer, in het eigen magazijn goed herkenbaar gestockeerd te houden tot aan 
de definitieve aanvaarding. 

  
Elke zware tekortkoming aan de hiervoor vermelde verplichtingen kan de onmiddellijke intrekking van de 
verbintenis tot gevolg hebben of elke andere sanctie door de regelgeving voorzien ten opzichte van de 
wettelijke verantwoordelijke van het bedrijf. De stock van de nog niet gebruikte certificaten kan onmiddellijk 
teruggevorderd worden zonder dat de handelaar-bereider hiervoor een eventuele schadevergoeding kan 
eisen.  

De verbintenis geldt vanaf het ogenblik dat dit formulier, geldig ondertekend, door de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer ontvangen is en eindigt bij schriftelijke opzegging en teruglevering van de 
certificaten. 
 

   stempel firma 

 datum  dag     maand     jaar          

naam en 
handtekening 
verantwoordelijke 
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VERBINTENIS VOOR HET AANMAKEN 
EN INVULLEN VAN CERTIFICATEN 

KWA/E/090209 

 
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 
 
Dit formulier is geldig voor de sector zaaizaad. 
 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

 
ontvangstdatum 

 
VERBINTENIS VOOR HET OOGSTJAAR (jaar) 
 
Algemene gegevens 
 
Firma:  Erkenningsnummer:   
Verantwoordelijke:  
 Ondergetekende, erkend handelaar-bereider, verbindt zich er toe de hierna vermelde verplichtingen na te 
komen zonder afbreuk te doen aan de overige beschikkingen van de ministeriële besluiten van 21 december 
2001 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen, van zaaizaad van 
groenvoedergewassen, van bietenzaad van landbouwrassen en van zaaizaden van oliehoudende planten en 
vezelgewassen. 
 
Verplichtingen bij het aanmaken en het gebruik van certificaten 
 De handelaar-bereider dient: 
- een model van het te drukken certificaat ter goedkeuring voor te leggen aan de afdeling 

Productkwaliteitsbeheer; 
- de certificaten uitsluitend te gebruiken voor producten die door de firma zelf bereid worden. In geen geval 

mogen deze certificaten aan derden doorgegeven of ter beschikking gesteld worden; 
- dagelijks een register bij te houden waarin de nummers van de door de firma aangemaakte certificaten 

worden geregistreerd samen met de partijen die ze identificeren en de overeenkomende hoeveelheden. 
De door de afdeling Productkwaliteitsbeheer afgesproken codering voor nummering wordt hierbij 
gerespecteerd namelijk: een lettercode voor de firma, een lettercode voor het seizoen en een 
volgnummer van 6 cijfers; voor ieder certificaattype wordt een aparte nummering voorzien. Dit register 
moet steeds ter beschikking gehouden worden van het keuringspersoneel ter plaatse. Een kopie uit het 
register van de voorbije maand wordt bij het begin van elke maand overgemaakt aan het 
keuringspersoneel ter plaatse; 

- de partijen die voorzien zijn van de eigen certificaten, maar die nog niet definitief aanvaard werden door 
de afdeling Productkwaliteitsbeheer, in het magazijn goed herkenbaar gestockeerd te houden tot aan de 
definitieve aanvaarding. 

 
Elke zware tekortkoming aan de hiervoor vermelde verplichtingen kan de onmiddellijke intrekking van de 
verbintenis tot gevolg hebben of elke andere sanctie door de regelgeving voorzien ten opzichte van de 
wettelijke verantwoordelijke van het bedrijf.  

De verbintenis geldt vanaf het ogenblik dat dit formulier, geldig ondertekend, door de afdeling 
Productkwaliteitsbeheer ontvangen is en eindigt bij schriftelijke opzegging. 
 

   stempel firma 

 datum  dag     maand     jaar          

naam en 
handtekening 
verantwoordelijke 

 
 
 
  

  

 

mailto:ann.vanessche@lv.vlaanderen.be
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant


ALV/KWA/29   Bijlage 4 

Inkomende verpakkingen Uitgaande verpakkingen 

Datum Soort Ras Mengsel 
(samenstelling 
of 
gedeponeerde 
benaming) 

Referentie- 
nummer 
partij 

Monster- 
nummer 

Gewicht 
(netto of 
aantal 
zuivere 
zaden) 

Certificaat- 
nummers 

Categorie 
van het 
zaad 

Datum Categorie 
van 
gewicht 

Aantal kleine 
verpakkingen 

Totale 
hoeveelheid 

Toegekende 
volgnummers 
(niet voor 
E.G.-A) 
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