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1 INLEIDING 

De nationale rassenlijsten worden samengesteld aan de hand van de rassen die minstens in één gewest zijn 
toegelaten. Voor bepaalde soorten wordt de aanvraag mogelijk niet meer op dezelfde manier behandeld in beide 
gewesten.  
De rassen van aardappelen, granen, maïs, suikerbieten en industriële cichorei worden gezamenlijk getest met het 
Waals Gewest in het interregionaal proefveldnetwerk. 

 
Voor een vlotte behandeling van uw aanvragen om inschrijving op de rassenlijsten dient u de opgegeven procedures 
betreffende het inzenden van uw documenten en de betalingswijze van de vergoedingen nauwlettend te volgen. 
Gelieve steeds ook de officiële formulieren te gebruiken. 
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/rassenlijsten/formulieren 

2 WETGEVING 

De regelgeving (Europees, Belgisch, Vlaams), alsook de publicaties (o.m. de actualisatie van de Belgische rassenlijst, de 
bulletins, de onderzoeksresultaten van de recent ingeschreven rassen enz.), zijn terug te vinden op onze site: 
www.vlaanderen.be/landbouw > Plant > Rassenlijsten 
Het Ministerieel besluit van 20 januari 2010 stelt de procedures vast voor de rassenlijsten van 
landbouw- en groentegewassen. 

3 PROCEDURE VAN INDIENING 

3.1 AANMELDING VAN HET RAS 
Vóór de uiterste data op basis van volgende ingevulde formulieren: 

 het aanvraagformulier (formulier A), te ondertekenen door de indiener(s) van de aanmelding 

 de technische vragenlijst (formulier B)  

 een volmacht als er een aanvraaggemachtigde m.b.t. de inschrijving werd aangesteld 

Alle formulieren zijn beschikbaar op onze website of op aanvraag te verkrijgen via de dienst Kwaliteit. 
Het aanvraagformulier (formulier A) kan een voorgestelde benaming bevatten, zoniet dient u het formulier voor 
aanvraag van rasbenaming naderhand te gebruiken. 
Voor het Vlaamse Gewest moet u de aanvragen elektronisch ondertekend (Elektronisch ondertekenen kan bv. in 
Adobe Acrobat Reader door het veld handtekening te selecteren waarna u uzelf kan identificeren via uw e-ID en het 
elektronisch ondertekend formulier kan opslaan.) mailen naar rassenlijsten@lv.vlaanderen.be 
 
  

https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/rassenlijsten/formulieren
http://www.vlaanderen.be/landbouw
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=33
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=305
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2010-03-10&numac=2010035175
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2010-03-10&numac=2010035175
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Uiterste%20data%20ontvangst.pdf
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=945
mailto:rassenlijsten@lv.vlaanderen.be
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Wij verkiezen het elektronisch doorsturen van de formulieren. Indien gewenst, is het nog steeds mogelijk aan te 
melden op basis van het opsturen van de ingevulde, gehandtekende papieren versies van de formulieren (telkens in 
3 exemplaren) naar volgend adres:  
 
DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 
Afdeling Inkomenssteun 
t.a.v. Soetkin Van Hoye 
Koning Albert II-laan 35 bus 40, BE-1030 BRUSSEL 
T +32 2 552 74 46 
 

Voor alle soorten: indien het ras bijzondere eigenschappen bezit dient dit expliciet vermeld te worden in 
de technische vragenlijst (formulier B) rubriek ‘bijkomende inlichtingen’. 

 Voor maïs: 

Het ras dient te worden aangemeld voor één of/en twee gebruiksdoeleinden: korrelmaïs of /en kuilmaïs. 
 
 Voor aardappelen: 

Het ras dient te worden aangemeld voor één van de volgende gebruiksgroepen: 

 vastkokende rassen 

 bloemige rassen 

 rassen voor frieten 

 rassen voor chips 

En in elke gebruiksgroep, in één van de volgende rijpheidsgroepen: 

 vroege rassen (vroeg te rooien) 

 halfvroege rassen 

 halflate en late rassen 

 Voor grassen: 

Het ras dient te worden aangemeld in één van de volgende groepen: vroege, tussen of late. 
 
 Voor suikerbieten 

In het geval voor een bepaald ras bijkomstige onderzoeken dienen te worden uitgevoerd bv. resistentie of tolerantie 
tegen nematoden of resistentie tegen Rhizoctonia, dient dit duidelijk te worden vermeld. 
 
 Voor instandhoudingsrassen 

Zie https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/rassenlijsten/instandhoudingsrassen-en-amateurrassen 
 

https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/rassenlijsten/instandhoudingsrassen-en-amateurrassen


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 4 van 6 Aanmeldingsprocedure voor de inschrijving van rassen 28.04.2022 
 

3.2 BETALING VAN HET BEDRAG VOOR AANMELDING 
De retributie dient verricht te worden na ontvangst van de debetnota.  
 
Gegevens voor de betaling: Vlaamse Overheid – Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij - Koning Albert II laan 35, 
bus 40 - Ellips, 3e verdieping 1030 Brussel (België). 
Bank-account N°  
IBAN: BE49 3751 1110 3071  
BIC: BBRUBEBB  
ING België NV  
Marnixlaan, 24  
B-1000 Brussel  

De betaling gebeurt door middel van een bankoverschrijving met duidelijke opgave van de 
gestructureerde mededeling zoals vermeld op de debetnota die u zal ontvangen na indiening van het 
aanmeldingsdossier. 

Een maïsras aangemeld als kuilmaïs en als korrelmaïs wordt beschouwd als twee aanmeldingen en daarom zal de 
retributie voor aanmelding dubbel aangerekend worden. 
Eventuele bankkosten zijn ten laste van de aanvrager. 

3.3 BEWIJS VAN INSCHRIJVING 
Na de ontvangst van alle documenten, voor zover ze duidelijk leesbaar (blokletters) en volledig ingevuld zijn, zal de 
Dienst de gegevens inschrijven en een dossiernummer toekennen. 
Het aanvraagformulier (formulier A) zal u worden teruggestuurd voorzien van het dossiernummer, een stempel en 
de officiële datum van aanmelding.  
Het formaat van het dossiernummer bestaat uit:  

 twee letters voor het Gewest van aanmelding (bv.VG),  

 gevolgd door de EU hoofdgroepering: 

– A = Agriculture = rassenlijst voor landbouwgewassen 

– H = Horticulture = rassenlijst voor groentegewassen (inclusief Industriële cichorei),  

 gevolgd door het EPPO-identificatiecode voor de soort. 

 gevolgd door een administratief volgnummer: om alle verwarring met aanmeldingen via het Waalse Gewest 
te vermijden worden door het Vlaams Gewest enkel pare getallen gebruikt. 

Het dossiernummer dient in alle toekomstige communicatie duidelijk te worden vermeld. 

https://lv-ir.vonet.be/nlapps/data/docattachments/Overzicht_van_retributies_vanaf_20120701.pdf
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Het afgestempeld exemplaar van het aanvraagformulier geldt als bewijs van uw aanvraag voor inschrijving. De 
officiële datum van aanmelding is de datum van ontvangst van het dossier op papier.  

Ten einde de verschillende onderzoeken tijdig te kunnen indienen, dient de aanmelding zo snel mogelijk 
volledig te zijn! 

Het tijdig beschikbaar stellen van proefmateriaal aan de betrokken onderzoeksinstellingen (zie hun respectievelijke 
websites) voor het OHB- en CGW-onderzoek is de verantwoordelijkheid van de aanvrager/aanvraaggemachtigde. Het 
dossiernummer, indien voorhanden, dient het materiaal te identificeren. 

4 DIVERSE INFORMATIE 

4.1 TIJDIG AANVRAGEN VAN EEN RASBENAMING 

Een ras dat met succes de technische proeven heeft doorlopen (OHB- en CGW-beproeving) kan niet opgenomen 
worden zonder een goedgekeurde rasbenaming. 

Niettegenstaande een rasbenaming reeds goedgekeurd is in een ander land, dient de 
goedkeuringsprocedure ook in België te worden doorlopen. 

De goedkeuring van een rasbenaming kan pas, en dit in het beste geval, vanaf de derde maand na bekendmaking 
van het rasbenamingsvoorstel in het bulletin. Mogelijke bezwaren kunnen deze goedkeuringsperiode met maanden 
verlengen en bijgevolg de opname in de rassenlijst uitstellen. De aanvrager of zijn gemachtigde hebben er dus alle 
belang bij een rasbenaming tijdig voor te stellen (een jaar vóór de potentiële datum van inschrijving). 
De voorgestelde rasbenamingen moeten conform de Europese regelgeving zijn: Verordening (EG) Nr.637/2009 van de 
Commissie van 22/07/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de geschiktheid van 
rasbenamingen voor landbouw- en groentegewassen  

4.2 TERUGTREKKINGEN (RASSEN IN PROEF), SCHRAPPINGEN EN 
VERLENGINGEN (RASSEN OP DE RASSENLIJST) 

Indien u bepaalde rassen die in proef zijn wenst in te trekken, moet u de Dienst hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte stellen.  
Terugtrekkingen zijn hoofdzakelijk voorzien voor rassen die mogen overgaan naar een volgend proefjaar maar 
waarbij de aanvrager of de aanvraaggemachtigde beslist toch de beproeving stop te zetten. 
Hetzelfde geldt wanneer u een in de Belgische rassenlijst ingeschreven ras wenst te schrappen, en de jaarlijkse 
vergoeding  niet meer wenst te betalen, dan dient u ook de Dienst in te lichten. 
Twee jaar voor het einde van de inschrijvingsperiode kunt u een verlenging (maximum voor 5 jaar) aanvragen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0637:NL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0637:NL:NOT
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4.3 AANDUIDING EN WIJZIGINGEN VAN DE PERSONALIA 
Ter herinnering:  
De Dienst heeft per dossier (of ras) een ‘unieke’ gesprekspartner (de briefwisselinggeadresseerde) en behandelt enkel 
berichten en vragen afkomstig van deze laatste.  
De aanstelling van een aanvraaggemachtigde is verplicht in volgende gevallen: 

 indien de aanvrager niet zelf de aanvraag indient bij de Dienst en deze niet zelf zal opvolgen; 

 voor de aanvragers die geen onderdaan zijn van een land dat behoort tot de Europese Unie; 

 indien er meer dan één aanvrager is. 

De aanstelling van de aanvraaggemachtigde gebeurt steeds met een volmacht (zie formulier) en staat los van 
volmachten en machtigingen in het kader van de zaaizaadcertificering en vermeerdering. 
Iedere wijziging betreffende de door u ingevulde gegevens dient aan de Dienst te worden meegedeeld. 
Bovendien, in geval van wijziging van de gemachtigde m.b.t. de inschrijvingsaanvraag, dient een nieuwe, volledig 
ingevulde volmacht, te worden toegestuurd. 

4.4 HANDEL VAN RASSEN IN PROCEDURE VAN OPNAME 
In de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de rassenlijst voor landbouw- en 
groentegewassen is aangevraagd: 
De Beschikking van de Commissie 2004/842 van 1/12/2004 legt de uitvoeringsregels vast volgens dewelke de 
lidstaten toestemming kunnen geven betreffende landbouwgewassen voor proeven op landbouwbedrijven om 
gegevens over de teelt of het gebruik van het ras te verzamelen.  Indien u geïnteresseerd bent gelieve een aanvraag 
te richten aan de Dienst met het formulier voor landbouwgewassen (formulier) en voor groentegewassen 
(formulier). 

4.5 PUBLICATIES VAN DE DIENST 
Wij herinneren u eraan dat de tweemaandelijkse publicatie van het Bulletin der Kweekproducten-Nationale Catalogi 
en de publicatie van de nationale rassenlijst voor u van nut kunnen zijn. Deze staan online op volgend webadres: 
www.vlaanderen.be/landbouw/rassenlijsten. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0842:NL:HTML
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