
  MEDEDELING  
  Dept. LV/AVDKP/KP/2017/13 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Onderwerp: In de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen – CAC 
materiaal 

Identificatiecode: MEDEDELING: Dept. LV/AVDKP/2017/13 
Datum: 27/02/2017 

Referentie: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel 
brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor 
de fruitteelt worden gebruikt. 
Ministerieel besluit van 25 juli 2016 betreffende de registratie van leveranciers en 
rassen. 

Bestemming: Leveranciers van teeltmateriaal van fruitgewassen en van fruitgewassen die voor 
de fruitteelt worden gebruikt. 

Correspondent: Marleen Sevenants – Ann Van Essche 
Motivering: Eenvormige toepassing van de registratie van leveranciers van teeltmateriaal van 

fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. 

Inhoudstafel: 1 Algemeen ................................................................................................................................................ 1 
2 Definities ................................................................................................................................................. 1 
3 Voorschriften voor de registratie van leveranciers en van rassen ................ 2 
4 Voorschriften voor het  in de handel brengen van CAC - materiaal. ........... 3 
5 Specifieke voorschriften voor CAC materiaal ................................................................ 3 
6 Specifieke voorschriften voor de leveranciers .............................................................. 4 
7 Bijlage ...................................................................................................................................................... 5 
8 Toepassingsmodaliteiten ............................................................................................................. 5 
9 Bijlagen .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
10 Toepassingsmodaliteiten .............................................. Error! Bookmark not defined. 
 

1 ALGEMEEN 

Deze mededeling gaat over de voorwaarden vastgelegd voor het in de handel brengen van 
teeltmateriaal van fruitgewassen alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt in 
de categorie CAC materiaal en de voorwaarden vastgelegd voor de leveranciers van teeltmateriaal van 
fruitgewassen en/of fruitgewassen. 

2 DEFINITIES 

• Teeltmateriaal: zaad, plantendelen en alle plantmateriaal, inclusief onderstammen, bestemd 
voor de vermeerdering en productie van fruitgewassen. 
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• Fruitgewassen: planten die bestemd zijn om, nadat zij in de handel zijn gebracht, te worden 
uitgeplant of herplant. 

• CAC materiaal (“Conformitas Agraria Communitatis”): teeltmateriaal en fruitgewassen 
o die rasecht. en voldoende raszuiver zijn 
o die bedoeld zijn voor  

 de productie van teeltmateriaal, 
 de productie van fruitgewassen, en/of 
 de productie van fruit 

o die voldaan aan bepaalde minimumvoorwaarden. 
• Leverancier: elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve ten minste één van de volgende 

activiteiten verricht met betrekking tot teeltmateriaal of fruitgewassen: vermeerderen, produceren, 
beschermen en/of behandelen, invoeren en in de handel brengen 

o Beschermen: (tijdelijke) bewaring van teeltmateriaal of fruitgewassen, ook opslag in 
verpakkingscentrum 

o Behandelen: be- of verwerken, verpakken 
• In de handel brengen: de verkoop, het bezit met het oog op de verkoop, het aanbieden, voor 

verkoop of iedere beschikbaarstelling, levering of overdracht van teeltmateriaal of fruitgewassen 
aan derden, al dan niet tegen vergoeding, met het oog op commercieel gebruik 

• Partij: een aantal eenheden van één product, identificeerbaar door zijn homogene samenstelling 
en oorsprong. 

• Nagenoeg vrij van gebreken: de gebreken die de kwaliteit en de bruikbaarheid van het 
teeltmateriaal of de fruitgewassen kunnen verminderen, doen zich voor op een niveau dat gelijk is 
aan of lager is dan het niveau dat verwacht mag worden bij de goede teelt- en 
bewerkingspraktijken en dat niveau is in overeenstemming met goede teelt- en 
bewerkingspraktijken. 

• Nagenoeg vrij van plaagorganismen: de mate waarin plaagorganismen op het teeltmateriaal of de 
fruitgewassen aanwezig zijn, is voldoende laag om een aanvaardbare kwaliteit en bruikbaarheid 
van het teeltmateriaal te waarborgen. 

3 VOORSCHRIFTEN VOOR DE REGISTRATIE VAN 
LEVERANCIERS EN VAN RASSEN 

De bevoegde entiteit moet alle leveranciers registeren in een leveranciersregister. In dit register dienen 
volgende gegevens te zijn opgenomen: 

1° de naam, het adres en de contactgegevens van de leverancier; 
2° de activiteiten (vermeerderen, produceren, beschermen of behandelen, invoeren en in de 
handel brengen) die de leverancier onderneemt, het adres van het desbetreffende bedrijf en de 
belangrijkste geslachten of soorten in kwestie; 

 3° het registratienummer of de registratiecode. 
Deze gegevens dient u aan de bevoegde entiteit ter beschikking te stellen, evenals eventuele wijzigingen. 
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4 VOORSCHRIFTEN VOOR HET  IN DE HANDEL BRENGEN 
VAN CAC - MATERIAAL. 

U mag teeltmateriaal en fruitgewassen alleen in de handel brengen indien het materiaal vergezeld is  
van een document van de leverancier. Dit document bevat tenminste de volgende informatie: 
 

1° de vermelding “EU-regelgeving en -normen”; 
2° de vermelding “België” of de code “BE”; 
3° de bevoegde entiteit of de desbetreffende code; 
4° de naam van de leverancier of zijn registratienummer dat of zijn code die door de bevoegde 
entiteit is toegekend; 
5° een individueel volgnummer, weeknummer of partijnummer; 
6° de botanische naam; 
7° CAC-materiaal; 
8° de benaming van het ras en, in voorkomend geval, de kloon. In geval van onderstammen die 
niet tot een ras behoren, de naam van de desbetreffende soort of interspecifieke hybride. Voor 
geënte fruitgewassen wordt die informatie voor de onderstam en het erop geënte ras vermeld. 
Bij rassen waarvoor een aanvraag tot officiële registratie of een aanvraag van kwekersrecht in 
behandeling is, wordt het volgende vermeld : “voorgestelde benaming” en “aanvraag in 
behandeling”; 
9° de hoeveelheid; 
10° het land van productie en de desbetreffende code, als dat niet de lidstaat is waar het 
document van de leverancier is opgesteld; 

 11° de datum van afgifte van het document. 
 
De bevoegde entiteit is het Departement Landbouw en Visserij. Het document kan een leverbon zijn 
indien alle noodzakelijke informatie hierop wordt vermeld. 
 
Indien u teeltmateriaal of fruitgewassen levert aan een niet-professionele eindgebruiker, kan u de 
gegevens beperken tot de noodzakelijke informatie over het product. 
 
Teeltmateriaal of fruitgewassen mag u alleen in voldoende homogene partijen in de handel brengen. 
 

5 SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR CAC MATERIAAL 

Alle CAC materiaal dat u in de handel brengt, met uitzondering van onderstammen die niet tot een ras 
behoren, moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- het is vermeerderd uit een geïdentificeerde bron van materiaal die door de leverancier is 
geregistreerd 

- het is rasecht 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 4 van 5 Mededeling Dept. LV/AVDKP/KP/2017/13       
 

- het voldoet aan de gezondheidsvoorschriften van bijlage 1 
- het is nagenoeg vrij van gebreken zoals beschadigingen, verkleuringen, littekenweefsel of 

uitdroging die de kwaliteit en de bruikbaarheid als teeltmateriaal aantasten. 
 
Onderstammen die niet tot een ras behoren die u als CAC-materiaal in de handel brengt, moeten 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

-   ze zijn soortecht 
- Ze voldoen aan de gezondheidsvoorschriften van bijlage 1 
- Ze zijn nagenoeg vrij van gebreken zoals beschadigingen, verkleuringen, littekenweefsel of 

uitdroging die de kwaliteit en de bruikbaarheid als teeltmateriaal aantasten. 
 
Om vast te stellen of het CAC-materiaal aan de voorwaarden voldoet, voert u visuele inspecties uit van 
de faciliteiten, de velden en partijen volgens de frequentie vermeld in bijlage 1. Er is voldaan aan de 
voorwaarden als tijdens deze inspectie blijkt dat het materiaal nagenoeg vrij is van de plaagorganismen 
vermeld in de bijlage.  
 
Bij twijfel over de aanwezigheid van plaagorganismen voert u bemonstering en toetsing uit van het 
materiaal. 
 
Als CAC-materiaal niet meer aan de voorwaarden voldoet, neemt u één van de volgende maatregelen: 

- u verwijdert het materiaal uit de nabijheid van ander CAC-materiaal 
- u neemt passende maatregelen om te waarborgen dat het materiaal opnieuw aan de 

voorschriften voldoet. 

6 SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE LEVERANCIERS 

Om de hierboven beschreven minimum kwaliteitsvoorwaarden te kunnen nakomen, moet u in uw 
bedrijf een procedure invoeren waarbij u zelf uw planten controleert.  
 
U identificeert de kritische punten in uw teelt. U werkt een plan uit  om die kritieke punten in het oog 
te houden. Dit plan omvat minstens: 

- De locatie van de planten en het aantal planten 
- De teeltplanning 
- De vermeerderingsstappen 
- De door u genomen maatregelen indien u heeft vastgesteld dat de planten niet voldeden aan de 

gezondheidsvoorschriften of kwaliteitsgebreken vertoonden. 
U dient een register bij te houden van de door u uitgevoerde controles, van de productiegegevens 
en de opvolging ervan, eventuele door u uitgevoerde monsternames en de resultaten van het 
onderzoek, de aankoop- en verkoopverrichtingen van teeltmateriaal en fruitgewassen en de 
leveringen.  
 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
      Mededeling Dept. LV/AVDKP/KP/2017/13 pagina 5 van 5 

U bewaart dit register zolang het desbetreffende teeltmateriaal of de fruitgewassen onder uw 
toezicht blijven, en gedurende een periode van tenminste drie jaar nadat het teeltmateriaal of de 
fruitgewassen zijn verwijderd of verkocht. 
 
Dit register stelt u op verzoek ter beschikking van de dienst voor onderzoek. 
 
U dient bovendien voor te zorgen dat de partijen teeltmateriaal tijdens de productie afzonderlijk 
identificeerbaar blijven. 
 
Als u teeltmateriaal of fruitgewassen van verschillende oorsprong bij verpakking, opslag, vervoer of 
levering samenstelt, houdt u een register bij met de volgende gegevens: samenstelling van de partij 
en oorsprong van de samenstellende delen. 
 

7 BIJLAGE 
Bijlage 1: Lijst van plaagorganismen en voorschriften betreffende de visuele inspectie, bemonstering en toetsing per 
geslacht of soort. 

8 TOEPASSINGSMODALITEITEN 
Deze mededeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2017 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Gilbert Crauwels 
Afdelingshoofd 
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