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OMZENDBRIEF ALV/KWA/11 
 
 
 
 
Onderwerp:  Bemonstering van partijen koolzaad, zaaigranen en peulvruchten  
      bestemd voor vermeerdering  
 
Referentie: Ministeriële besluiten van 21 december 2001 tot vaststelling van een  
    keurings- en certificieringsreglement van bietenzaad van  
    landbouwrassen, van zaaizaad van groenvoedergewassen, van  
    zaaigranen, van zaaizaad van oliehoudende planten en 
    vezelgewassen en van zaaizaden van groenten en van cichorei voor 
    de industrie 
 
Bestemming: kwekers, instandhouders, mandatarissen en erkende handelaar-bereiders 
 
Correspondent: ir. Ann Van Essche 
 
Motivering:   Het nemen van monsters op een uniforme wijze te laten uitvoeren 
 
 
 
1. Algemeen 
 
Volgens de bepalingen van de “Reglementering voor de productie, de controle en de certi-
ficering van zaaizaad van landbouwgewassen en pootgoed van aardappelen”, deel I, 
hoofdstuk 3, punt 3.1.3, moet uit elke partij zaaizaad bestemd voor vermeerdering een 
gemiddeld en representatief monster worden genomen en verzonden naar het controle-
veld om te worden uitgezaaid en visueel beoordeeld te worden. Wij wijzen er u op dat op 
basis van deze bepaling ieder perceel ingezaaid met een partij niet aanwezig op het 
controleveld geweigerd kan worden bij de inschrijving. 
 
De afdeling Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij kan 
in geval van een duidelijke gemotiveerde afwezigheid van een partij de inschrijving aan-
vaarden voor zover de inschrijvingsnemer een officieel attest kan voorleggen dat de partij 
uitgezaaid is op een controleveld in een andere lidstaat van de EG. 
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Bij het nemen en verzenden van deze monsters dient het volgende in acht te worden ge-
nomen. 
 
2. Verantwoordelijke personen voor de bemonstering 
 
2.1.  Kwekerzaad (inlands, binnengebracht of ingevoerd): 
 
Ongeacht de oorsprong moet het monster genomen en geleverd worden door de in-
standhouder of de mandataris zelf. 
 
2.2.  Zaaizaad van de klassen prebasiszaad en basiszaad E2 (Belgische oorsprong): 
 
Alle inlandse partijen worden bemonsterd in het gewest waar de certificering gebeurt door 
een officiële keurmeester of een officiële erkende staalnemer tijdens de certificering 
hetzij door een automatische staalname hetzij uit de verpakkingen met definitief gecertifi-
ceerd zaaizaad. 

 

2.3.  Zaaizaad van de klassen basiszaad E3 en gecertificeerd zaaizaad (Belgische oorsprong):  
    Zaaizaad van alle categorieën van buitenlandse oorsprong: 

 
De partijen worden bemonsterd in het gewest waar de certificering gebeurt door een offi-
ciële keurmeester of een officiële erkende staalnemer op aanwijzing van de in-
schrijvingsnemer. Enkel deze laatste draagt de verantwoordelijkheid in geval van 
een tekortkoming. 
Opmerking: 
Het gebruik van zaaizaad van verschillende moederpartijen op eenzelfde perceel is alleen 
toegelaten voor de productie van gecertificeerd zaad op voorwaarde dat uit iedere partij 
een monster wordt genomen en naar het controleveld wordt gezonden. 
 
3. Rassen 
 
Worden alleen toegelaten: 
 

- rassen ingeschreven in de nationale rassencatalogus; 
- rassen in beproeving in België voor inschrijving in de nationale rassencatalogus; 
- rassen ingeschreven in de gemeenschappelijke rassenlijst van de Europese  
 Gemeenschap of rassen in beproeving in een andere lidstaat van de EU. 
Het te bemonsteren uitgangsmateriaal moet gedekt zijn door officiële documenten die 
het vrije verkeer in de EG garanderen. Daarenboven moet een officiële rasbe-
schrijving, opgesteld door het land waar het ras is ingeschreven, voorafgaan-
delijk bij de afdeling Productkwaliteitsbeheer beschikbaar zijn; bij afwezigheid 
hiervan kunnen de betrokken vermeerderingspercelen in geen geval inge-
schreven worden voor de keuring. 
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4. Uiterste data waarop de monsters ter beschikking moeten zijn op het controle 
 veld  
 
 

a. Wintergranen 
     

Soort Limietdatum 
Wintergerst 05/10 
Rogge 15/10 
Triticale 25/10 
Spelt 25/10 
Wintertarwe 15/11 

 
 

b. Zomergranen 
  

Soort Limietdatum 
Zomergerst 15/03 
Zomertarwe 15/03 
Zomerhaver 15/03 
Maïs 25/03 

 
 
 

c. Andere soorten 
     

Soort Limietdatum 
Zomerkoolzaad 01/03 
Voedererwten 15/03 
Veldbonen 15/03 
Voederwikke 15/03 
Winterkoolzaad 15/08 
 

 
 
Indien om uitzonderlijke redenen (bijvoorbeeld moederpartijen afkomstig uit het buiten-
land) de uiterste data niet kunnen gerespecteerd worden, dient de inschrijvingsnemer 
tijdig contact op te nemen met de verantwoordelijke van het controleveld die een laattijdi-
ge levering kan aanvaarden op voorwaarde dat het geplande zaaitijdstip niet in gevaar 
komt.  
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5. Minimaal gewicht van een monster (gewicht in gram tenzij anders vermeld)  
 

 
 

SOORTEN 

 
Categorie of klasse 

 
 

Kwekerszaad 
en prebasis-

zaad 

 
Basiszaad 

 
Andere klas-

sen 

 
Granen, behalve maïs  

 
2500 2000 2000 

Maïs 
500  

zaadkorrels 
500  

zaadkorrels 
500  

zaadkorrels 
Andere 
soorten 

Koolzaad 
en mosterd 300 250 250 

 Erwten en 
veldbonen 3000 2500 2500 

 wikke 2500 2000 2000 

 
 
6. Maximaal gewicht van een te bemonsteren partij 

 
De reglementering voorziet dat de maximale grootte van een partij beperkt is. Uit partijen 
die het reglementair voorgeschreven gewicht overtreffen moet dan ook voor iedere schijf 
van maximale grootte of breuk ervan een monster worden genomen. 
 
In geval van twijfel met betrekking tot de homogeniteit of uit voorzorgsmaatregel mag de 
verantwoordelijke voor de bemonstering deze uitvoeren op kleinere schijven van de partij. 
 
7. Begeleidende documenten 
 
Alle monsters verzonden naar het controleveld moeten voorzien zijn van een leverancier-
setiket (in het geval van kwekerszaad) of een officieel certificeringsetiket (indien van toe-
passing) overeenkomend met de categorie of de werkelijke klassen van de betrokken 
partij. 
 
De volgende vermeldingen moeten er op aangebracht zijn: 

− “Monster voor precontrole” 
− Naam van de soort 
− Benaming van het ras (naam of code) 
− Kwekerszaad of de klasse of categorie van het zaaizaad: 

   Prebasiszaad (PB), basiszaad E2 of E3 (E2 of E3), basiszaad (B),  
   gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering (R1) 

− Referentienummer van de partij en index van de certificeringschijf 
− Land van oorsprong van de partij 

 
Bij elke zending dient een samenvattende lijst van de inhoud van de zending gevoegd te 
worden. Een kopie van de samenvattende lijst wordt ter beschikking gesteld aan het 
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Agentschap voor Landbouw en Visserij, Productkwaliteitsbeheer, Ellipsgebouw, 4de ver-
dieping, Koning Albert II Laan 35 bus 41, 1030 Brussel, t.a.v. ir. Ann Van Essche. 
 
8. Bestemming van de monsters 
 
De monsters moeten ten laatste op de aangegeven data toekomen op het volgende 
adres; 
  
Champ de controle de Gembloux :  
De heer E. CRAHAY 
Unité de Zoologie Appliquée 
Rue de Liroux, 2 
5030 GEMBLOUX 
GSM: 0476-595945 
 
OPMERKING: 
 
De data voor ontvangst van de monsters zijn de uiterste data van inontvangstneming. Wij 
vragen u dan ook de verzendingen zo snel mogelijk uit te voeren zonder de limietdata af 
te wachten. 
Het niet respecteren van één of meerdere van de voorgaande aanbevelingen kan 
leiden tot het niet aanvaarden van de inschrijving van de betrokken vermeerde-
ringspercelen. 
 
 
9. Toepassingsmodaliteiten 
 
Deze omzendbrief treedt in werking met ingang van 10 september 2007 en blijft geldig tot 
er een aangepaste versie wordt uitgegeven.  
De omzendbrief ABKL/NCPP/2006/56 van 22 augustus 2006 met dit onderwerp wordt met 
ingang van 10 september 2007 opgeheven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ir. N. VAN GINDERACHTER 
Administrateur-generaal   

  www.vlaanderen.be 


	SOORTEN
	Categorie of klasse

