Provincie West- Vlaanderen

PROVINCIAAL ONDERZOEKS- EN VOORLICHTINGSCENTRUM
VOOR LAND- EN TUINBOUW (POVLT)
Ieperseweg 87, 8800 Roeselare (Rumbeke- Beitem)
(Directeur: dr. ir. A. Calus)

Kwaliteitsnormen vollegrondsgroenten
voor de industrie

Aanbevelingen voor het opmaken van
teelt- en aankoopcontracten

Derde herziene druk
2010

Provincie West- Vlaanderen

PROVINCIAAL ONDERZOEKS- EN VOORLICHTINGSCENTRUM
VOOR LAND- EN TUINBOUW (POVLT)
Ieperseweg 87, 8800 Roeselare (Rumbeke- Beitem)
(Directeur: dr. ir. A. Calus)

Kwaliteitsnormen vollegrondsgroenten
voor de industrie

Aanbevelingen voor het opmaken van
teelt- en aankoopcontracten

Derde herziene druk
2010

INHOUD

INHOUD ...................................................................................................................... 5
WOORD VOORAF bij de 3e herziene druk ......................................................................... 7
INLEIDING................................................................................................................... 8
MONSTERNAME EN KWALITEITSBEPALING ...................................................................... 9
DE SAMENWERKING MET EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LOONWERKER................ 11
DOPERWTEN .............................................................................................................. 13
SPINAZIE .................................................................................................................. 15
BLOEMKOLEN............................................................................................................. 17
STAMSLABONEN......................................................................................................... 19
BLEEKSELDERIJ (geel en groen) ................................................................................... 21
KNOLSELDERIJ GEKUIST ............................................................................................. 23
WORTELEN TYPE AMSTERDAMSE BAK ........................................................................... 25
WORTELEN TYPE FLAKKEESE EN NANTES (bewaar) ........................................................ 27
WORTELEN WORTELSCHIJVEN ..................................................................................... 29
BREEDBLADIGE ANDIJVIE ........................................................................................... 31
SCHORSENEREN ........................................................................................................ 33
BROCCOLI ................................................................................................................. 35
WITTE KEUKENRAPEN EN GELE KOOLRAPEN .................................................................. 37
KOOLRABI ................................................................................................................. 39
RODEKOOL EN WITTEKOOL ......................................................................................... 41
SAVOOIKOOL ............................................................................................................. 43
SPRUITEN.................................................................................................................. 45
PREI ......................................................................................................................... 47
COURGETTES ............................................................................................................. 49
RABARBER ................................................................................................................. 51
ALGEMENE OPMERKINGEN GELDIG VOOR ALLE GEWASSEN............................................ 53

5

6

WOORD VOORAF bij de 3e herziene druk

De eerste uitgave van 'Kwaliteitsnormen vollegrondsgroenten voor de industrie' dateert van
1990.
Ze kwam tot stand na intens overleg tussen de telers (Boerenbond, Algemeen
Boerensyndicaat) en de groentehandel en –verwerking. Het POVLT te Beitem en
vertegenwoordigers van de overheid hebben dit proces mede begeleid.
Dit boekje 'Kwaliteitsnormen' werd nadien de werkings- en beoordelingsbasis van de
Arbitragecommissie groenten, die opgericht werd om de geschillen in verband met contracten
tussen teler en handel en/of verwerker op een snelle en adequate manier te beslechten.
In 1995 werd de inhoud van het boekje 'Kwaliteitsnormen vollegrondsgroenten voor de
industrie' een eerste maal herzien.
Vijftien jaar later en 20 jaar na de eerste editie was in functie van de evolutie van
teelttechnische, wettelijke en kwaliteitsparameters een nieuwe herziening wenselijk en
noodzakelijk om in de nabije toekomst een eigentijdse kwaliteitsnormering en –beoordeling
mogelijk te maken.
Na diverse overlegmomenten met vertegenwoordigers van telers, handel en verwerking, en
onderzoek en voorlichting ligt hierbij de derde herziene uitgave voor.
We danken alle betrokkenen voor de constructieve samenwerking bij de totstandkoming. We
hopen dat dit werkje ook de basis mag zijn om goede kwaliteitsgroenten te produceren, deze
conform de kwaliteit te laten uitbetalen en tegelijk onze marktpositie wereldwijd te
handhaven.

B. Naeyaert
gedeputeerde voor landbouw
voorzitter Bestuurscomité POVLT

A. Calus
directeur
POVLT, Beitem
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INLEIDING

Het begrip « kwaliteit» van groenten nauwkeurig omschrijven is niet eenvoudig. Veel hangt af
van uit welke gezichtshoek men het kwaliteitsbegrip benadert en naar welke aspecten de
voorkeur gaat. Zo kan een voedingsspecialist de kwaliteit van een groente volledig anders
beoordelen dan een verbruiker of een handelaar. De eerste kan de klemtoon leggen op de
voedende waarde gezien van uit hygiënisch oogpunt, de andere wellicht op de smaak al dan
niet gekoppeld aan het uitwendig uitzicht.
In onderhavige brochure dient het begrip «kwaliteit» geïnterpreteerd als een normale
handelswaardige koopwaar, die voldoet aan alle eisen die de fabrikant van geconserveerde of
diepgevroren groenten stelt qua uitzicht, samenstelling, gezondheidstoestand, afwezigheid
van ongewenste stoffen, enz ...
De brochure beoogt objectieve parameters vast te leggen om eventuele betwistingen tussen
teler en koper te vermijden, tussen beide partijen een gezond klimaat van verstandhouding te
scheppen, misverstanden te voorkomen en bovenal de afzet zowel van verse als industrieel
verwerkte groenten in binnen- en buitenland te bevorderen en de concurrentiekracht te
verhogen.
Omwille van het biologisch karakter van de land- en tuinbouw wordt het oogstresultaat
jaarlijks beïnvloed door de groeivoorwaarden die de jaargang kenmerken. Om die reden
moeten de normen met gezond verstand gehanteerd worden.
De voorgestelde normen zijn ook geen absoluut gegeven. In het licht van wijzigingen van de
marktsituatie of van de vraag van de verbruiker kan het nodig zijn de normen geregeld te
herzien.
Het streven van de teler moet er bestendig op gericht zijn groenten te leveren bestemd voor
industriële verwerking, die aan de gestelde normen voldoen. Indien hij slaagt in dit opzet,
dient hij niet alleen zijn eigen belang, maar daarenboven levert hij een constructieve bijdrage
om het kwaliteitsimago van de West-Vlaamse groenten op te voeren.
Kwaliteitsbeoordeling moet gepaard gaan met kwaliteitsbetaling. De groenteproducent die
groenten met betere kwaliteit aan de verwerkende industrie aanbiedt, moet hiervoor worden
beloond onder de vorm van een hogere prijs. Alleen een geldelijke vergoeding kan de teler er
blijvend toe aanzetten de kwaliteit van de door hem geteelde groenten zo hoog mogelijk op te
voeren.
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MONSTERNAME EN KWALITEITSBEPALING

De beoordeling van de kwaliteit van een partij groenten geschiedt in de regel op basis van
een monster. Zo de levering plaats heeft in relatief kleine eenheden, stelt de monstername
geen of weinig problemen. Het kan volstaan op een bepaald aantal eenheden een eenheid
(bijvoorbeeld een kist) grondig te onderzoeken.
De levering van groenten voor verwerking in de industrie geschiedt doorgaans in grotere
eenheden. In dit geval is het nemen van een goed monster niet eenvoudig. Het is van
kapitaal belang dat het «monster» of «staal» representatief is, d.w.z. een juiste weergave is
van de samenstelling van de totale levering. Daar de partij groenten, die aan de verwerkende
industrie wordt geleverd, zelden een uniforme samenstelling bezit, mag het monster niet op
één plaats worden genomen. Het representatief monster moet samengesteld worden door op
diverse plaatsen kleine hoeveelheden te nemen en deze samen te voegen. Na goed
homogeen mengen van deze kleine hoeveelheden, kan hieruit een betrouwbaar monster
worden samengesteld, waarop de nodige bepalingen worden uitgevoerd.
Bij aanwezigheid van een grote hoeveelheid vreemde stoffen, kan de bemonstering in twee
fasen geschieden. Eerst kunnen de vreemde stoffen zoveel mogelijk worden verwijderd en
tijdens deze bewerking of nadien kan een representatief monster worden genomen. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn met schorseneren, geleverd als veldgewas, die nog een hoog
procent aarde bevatten. De schorseneren kunnen bij aankomst in de fabriek worden
gewogen, vervolgens door trommelen van de meeste aarde worden ontdaan en nadien
opnieuw gewogen. Tijdens deze tussenbewerking kan een monster worden genomen voor de
kwaliteitsbeoordeling. In de verkoopsovereenkomst kan voorzien worden wie in dergelijke
gevallen de extra kosten voor monstername moet ten laste nemen.
De monstername en kwaliteitsbeoordeling van de geleverde groenten gebeuren op het bedrijf
van de producent in aanwezigheid van de producent of op het bedrijf van de koper (dit is de
koper die op het contract vermeld staat) of op het bedrijf aangeduid door de koper en dit
binnen de provincie waar de teelt plaatsgrijpt. De monstername op het bedrijf van de koper
moet onmiddellijk bij aankomst op het bedrijf plaats hebben. Dit moet gebeuren in
aanwezigheid van de producent, zo deze zijn product vergezelt.
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Wanneer bij aankomst van groenten op het bedrijf van de koper de kwaliteit duidelijk
ongeschikt is, kan de bemonstering en grondige kwaliteitsbeoordeling overbodig zijn. De teler
moet van deze beslissing onmiddellijk in kennis gesteld worden.
De teler heeft het recht en moet de kans krijgen om hetzij zelf, of hetzij vertegenwoordigd
door een afgevaardigde van een erkende landbouworganisatie, eventueel vermeld in het
contract, aanwezig te zijn bij de staalname en de kwaliteitsbeoordeling. Tegensprakelijke
bemonsteringen en kwaliteitsbepalingen verhogen het vertrouwen tussen de partijen en
bezitten een educatief karakter.
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DE SAMENWERKING MET EN VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE LOONWERKER
De loonwerker is verantwoordelijk voor het door hem uitgevoerde werk.
Om het even wie de rechtstreekse opdrachtgever tot een bepaald loonwerk is (nl. de
landbouwer zelf, de opkopende handelaar of het verwerkend bedrijf) staat de loonwerker
steeds in rechtstreeks dienstverband met de landbouwer.
Het feit dat de loonwerker betaald wordt door een bedrijf of een opkopende handelaar, die
voor een vereenvoudigde verzamelde betaling borg staat, betekent niet dat dit bedrijf of die
handelaar als verantwoordelijke opdrachtgever kunnen beschouwd worden.
Opmerkingen over de kwaliteit van het gepresteerde werk dienen tijdens de werkzaamheden
gemaakt te worden. Al het mogelijke dient te worden gedaan om de landbouwer vooraf te
verwittigen van het vermoedelijke tijdstip van de zaai-, plant- of oogstwerkzaamheden en
eveneens wordt al het mogelijke gedaan om sterk gewijzigde tijdsschema's mee te delen aan
de landbouwer.

Het zaaien:
Het afgeleverde zaad dient verpakt te zijn in de originele verpakking en gevraagd wordt om
de zakken op de paletten in optimale toestand af te leveren. De verantwoordelijkheid voor de
rasechtheid en voor de kwaliteit van het zaad ligt bij de leverancier en de producent van het
zaad.
Het is verplicht dat de landbouwer 1 verpakkingsetiket per lotnummer bijhoudt.
Teneinde bij het zaaien problemen te vermijden is het noodzakelijk dat de zaaimachine vóór
het zaaien grondig gekuist wordt, zodat geen zaad achterblijft.
De zaaidatum wordt bepaald door de koper in overleg met de teler.
Wanneer de voorziene zaaidatum gewijzigd wordt, moet dit aan alle partijen, ook aan de
teler, gemeld worden.
De koper moet aan de teler, samen met het zaad, een leveringsbon afgeven voorzien van een
strook waarop de teler de lotnummers van het zaaizaad, de hoeveelheid gebruikt zaad en de
bezaaide oppervlakte noteert en aan de koper toestuurt.
Op initiatief van de teler bezorgt de loonwerker binnen de 7 dagen het etiket met vermelding
van het lotnummer aan de teler (cfr. IKKB loonwerk). Het etiket moet voldoen aan de eisen
gesteld door het IKKB-lastenboek. De loonwerker dient zich op termijn dermate te
organiseren dat het bezorgen van het(de) etiket(ten) systematisch kort na zaai gebeurt.

Transport:
De landbouwer heeft het recht bij elke lading die van het veld vertrekt een ontvangstbewijs te
vragen (cfr. CMR).
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DOPERWTEN

A

Algemene opmerkingen

1. De teelt geschiedt met zaad beschikbaar gesteld door de koper van de erwten en
afgeleverd in originele verpakking van het zaadhuis of door de teler, mits schriftelijk
akkoord van de koper. De kiemkracht, het duizendzadengewicht, de zaaidichtheid en alle
gegevens met betrekking tot zaadontsmetting van het zaaizaad, vermeld door de
leverancier, zullen aan de teler worden medegedeeld.
2. Bij slechte opkomst of eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige
weersomstandigheden, insectenschade, ziekteaantasting of zware onkruidbezetting, moet
de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan schriftelijk verwittigen.
3. De oogstdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. Het is gewenst dat de
teler aanwezig is bij de oogst. In geval de teler van de erwten vaststelt dat de erwten een
te ver gevorderd rijpheidsstadium zullen bereiken, dient hij onmiddellijk de koper
hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefonisch, per fax of per email) moet
onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. In geval van slechte oogstomstandigheden
of minder goed functioneren van de oogstmachine(s) moet de teler dit onverwijld aan de
loonwerker en aan de koper van de erwten kenbaar maken en dit tijdens de
oogstwerkzaamheden.
Het veld dient vrij te zijn van hinderlijke voorwerpen zoals palen, achtergebleven
werktuigen, e.a. De toegang tot het veld moet voldoende breed zijn en geschikt om
zonder risico's het oogstmateriaal tot het veld toe te laten.
Indien de erwten wegens duidelijke overmacht (o.a. slechte weersomstandigheden) niet
kunnen geoogst worden of een te hoge hardheid verkrijgen, blijven de erwten eigendom
van de teler. In dit geval is de forfaitaire vergoeding van toepassing. Het oogsten
geschiedt uitsluitend door loonondernemers door de koper aangeduid.
4. Jaarlijks moet er door de kopers een verslag opgemaakt worden waaruit blijkt dat de
tenderometer geijkt is door een erkende instantie, het ijkingsverslag zelf maakt hier een
onderdeel van uit. Dit verslag moet bij aanvang van het seizoen voorgelegd worden aan
de Coördinatiecommissie Groenten, die opgericht is in het kader van de arbitrage.

B

Monstername

De monstername moet minimum 5 kg bedragen per lading geleverde erwten. Dit monster
moet volledig getarreerd worden.
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C

Kwaliteitscriteria

1. De erwten moeten vrij zijn van aarde en andere vreemde voorwerpen. De erwten moeten
vrij zijn van vreemde geur en smaak, van abnormale kleur en bovendien beantwoorden
aan de wettelijke normen betreffende residu's van fytofarmaceutische producten en van
zware metalen. De erwten dienen vrij te zijn van zaden van zwarte nachtschade, echte
kamille, kleefkruid, muur, graanopslag, wilde haver, grassen, wilde mosterd en van
bloemhoofdjes van melkdistel of andere distelsoorten, vlas en knolcyperus.

2. Worden als tarra beschouwd:
- aarde, stenen, bladeren, stengels, stukken peul
- vruchten van onkruiden
- zieke en aangevreten erwten
- volle peulen en pelletjes
3. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van:
a. Zaden van de sub 1 vermelde onkruiden
b. meer dan 20 zieke, rotte en/of gevlekte en aangevreten (wormstekige) erwten per kg

c.

bij een Tm (tenderometer) -getal hoger dan 160 voor, op voorwaarde dat deze norm
in het contract vermeld is. Deze norm slaat op ongesorteerde erwten.
De weigering van de partij geschiedt te velde en vóór de oogst.

4. De hardheid van de ongesorteerde erwten bij de oogst mag schommelen tussen een Tmgetal 90 en 160, gemeten met een erkende en jaarlijks geijkte hardheidsmeter. Binnen
deze grenzen bepaalt de koper de oogstdatum.
5. De hardheid wordt bepaald op een niet gesorteerd monster, behalve wanneer in het
contract vermeld is dat de hardheid wordt gemeten op de extra fijne en zeer fijne erwten.
6. De betaling geschiedt aan de hand van de staffeling voorzien in het contract.
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SPINAZIE

A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de teler en de koper.
Het zaad dient afgeleverd in originele verpakking van het zaadhuis.
De kiemkracht, het duizendzadengewicht, de groeisnelheid en alle gegevens met
betrekking tot zaadontsmetting van het zaaizaad, de gevoeligheid voor het optreden van
wolf, vermeld door de leverancier dienen aan de teler medegedeeld.
2. Bij slechte opkomst of eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige
weersomstandigheden, insectenschade, ziekteaantasting of onkruidbezetting, moet de
teler zo vlug mogelijk de koper hiervan schriftelijk verwittigen.
3. Het veld moet vrij zijn van hinderlijke voorwerpen. De toegang tot het veld moet geschikt
zijn voor de daarvoor speciaal aangewende oogstmachines.
4. De oogstdatum en de maaihoogte worden bepaald in afspraak tussen teler en koper. De
maaihoogte en de bestemming (blad of puree) zullen bij de oogst worden bepaald.
In geval de teler van de spinazie vaststelt dat de spinazie een te ver gevorderd
rijpheidsstadium zal bereiken, dient hij onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen.
Deze mededeling (telefonisch, per fax of per email) moet onmiddellijk schriftelijk worden
bevestigd.
In geval van slechte oogstomstandigheden of minder goed functioneren van de
oogstmachine(s) moet de teler dit onverwijld aan de loonwerker en aan de koper van de
spinazie kenbaar maken, dit nog terwijl de oogstwerkzaamheden bezig zijn.

B

Monstername

Het monster moet een gewicht bezitten van 4 kg per lading van 10 ton. Het monster wordt
volledig getarreerd en het wordt genomen op minstens 4 plaatsen in de container.
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C

Kwaliteitscriteria

1. De spinazie moet groen, gezond en vers van uiterlijk zijn, vrij van insectenschade,
afgestorven bladeren of takjes of andere houterige materiaal, knaagdieren, insecten,
slakken, schimmels, bacteriën, zaadvorming, vreemde geur en/of vreemde smaak. De
spinazie moet eveneens vrij zijn van onverteerde stalmest of niet voldoende
ondergewerkte oogstresten. De spinazie moet voldoen aan de wettelijke normen
betreffende de residu's van fytofarmaceutische producten, het gehalte aan zware metalen
en nitraat.
2. De gewichtsverhouding steel-blad mag:
- voor bladspinazie niet meer bedragen dan 15%
(met een maximum steellengte van 10 cm)
- Voor pureespinazie niet meer bedragen dan 25 %
3. Worden als tarra beschouwd:
- aarde en stenen
- onkruiden en worteldelen
- vrij water
- verkleurde en afgestorven bladeren
- bladeren met mineergangen
- zaadstengels
4. De koper kan de bladspinazie weigeren bij aanwezigheid van:
a. onkruiden
b. vergeelde bladeren met wolf en/of mineergangen en van zaaddragers.
De spinazie die niet voldoet aan de eisen van bladspinazie kan onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen als pureespinazie.
De koper kan de pureespinazie weigeren bij aanwezigheid van:
a. meer dan 10 % onkruiden, vergeelde bladeren, bladeren met mineergangen, bladeren
met wolf en zaaddragers, alles samengevoegd
b. zaden van zwarte nachtschade, herderstasje en melganzevoet.
5. Op grond van de uitwendige kwaliteit bepaalt de koper de voorlopige aanvaarding of
weigering op het veld, in samenspraak met de teler.
De definitieve aanvaarding (blad- of pureespinazie) gebeurt altijd in de fabriek.
Tussen koper en teler kunnen in het contract afspraken worden gemaakt met betrekking
tot het gehalte aan nitraat en zware metalen.
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BLOEMKOLEN
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad of de planten aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. Bloemkolen geleverd als eerste vrucht zijn afkomstig van planten gepoot tussen eind
maart en half mei. Bloemkolen geleverd als tweede vrucht zijn afkomstig van planten
gepoot vanaf einde juni. In afspraak tussen teler en koper kan het contract evenwel
afwijkende teeltperiodes voorzien.

B

Monstername

Het bepalen van de kwaliteit geschiedt op de totaliteit van de levering.

C

Kwaliteitscriteria

Gezonde verse commerciële waar geschikt voor diepvriesverwerking, vrij van vreemde
voorwerpen en vrij van vreemde geur en smaak.
Het geleverde product moet beantwoorden aan de wettelijke Belgische / Europese normen in
verband met de residuen van fytofarmaceutische producten en zware metalen.
Geen tekenen vertonen van ziekte, insecten of sporen ervan, noch inwendige gebreken.
De bloemkool moet vers zijn en onbeschadigd.
Voorwaarden voor A-kwaliteit (op staal van 3kg)
AFMETINGEN (gemeten op de kleinste dimensie van het roosje)
•

Kleiner dan 15 mm: Tot aan 5 % wordt er geen tarra toegekend. Wanneer er meer
dan 5 % in de staalkist aanwezig is, wordt er een tarra toegekend met een tolerantie
van 2 % (6 % < 15 mm heeft een tarra van 4 %). Als er meer dan 7 % roosjes
kleiner dan 15 mm aanwezig zijn, dan valt de ganse levering in B-kwaliteit en wordt
de tarra op dezelfde wijze toegekend.
Wanneer er meer dan 10 % in gewicht van de roosjes groter is dan 60 mm (gemeten
op de kleinste dimensie van het roosje); dan valt de ganse levering onder B-kwaliteit
in plaats van A-kwaliteit. Deze grote rozen zijn geen tarra.
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GEBREKEN (per staal van 3 kg)

A-kwaliteit

B-kwaliteit

2 stuks

5 stuks

5 stuks

10 stuks

Ziekte of insectenaantasting met diameter 3 à 10mm

5 stuks

10 stuks

Roosjes met schift (bloeiverschijnselen)

5 stuks

nvt

•

Niet compacte roosjes (koraalstructuur)

5 stuks

10 stuks

•

Snijfouten: De steellengte mag 2 cm zijn gemeten
- De totale hoogte > grootste diameter van roosje

10% (gew)

25%

- Losse stelen

1 stuk

2 stuk

- Losse blaadjes

1 stuk

2 stuk

•

Grote vlekken: Ziekte of insecten-aantasting met
diameter > 10mm

•

Kleurvariatie: Zone met een gele, lichtgrijze, bruine,
groene of andere afwijkende kleur met een diameter
groter dan 20 mm

•
•

Kleine vlekken:

vanaf het roosje

Het totaal aantal van bovenstaande gebreken mag niet groter zijn dan 20%. Indien dit wel
het geval is, wordt er B-kwaliteit gegeven. De koper behoudt zich het recht voor als de
gebreken groter zijn dan 30% om de bloemkool te weigeren.
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STAMSLABONEN
A

Algemene opmerkingen

1. De teelt geschiedt met zaad beschikbaar gesteld door de koper van de stamslabonen en
geleverd in originele verpakking van het zaadhuis of door de teler, mits schriftelijk
akkoord van de koper. De kiemkracht, het duizendzadengewicht, de zaaidichtheid en alle
gegevens met betrekking tot de zaadontsmetting van het zaaizaad, vermeld door de
leverancier, dienen aan de teler medegedeeld.
2. Bij slechte opkomst of eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige
weersomstandigheden, insectenschade, ziekteaantasting of zware onkruidbezetting, moet
de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan schriftelijk verwittigen.
3. De oogstdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. Het is gewenst dat de
teler aanwezig is bij de oogst. In geval de teler van de stamslabonen vaststelt dat de
bonen een te ver gevorderd rijpheidsstadium zullen bereiken, dient hij onmiddellijk de
koper hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email) moet onmiddellijk
schriftelijk worden bevestigd. De oogst geschiedt vanaf het groeistadium dat de peulen
een diameter van 6 mm tot 10,5 mm bereikt hebben.
Binnen deze grenzen bepaalt de koper de oogstdatum.
In geval van slechte oogstomstandigheden of minder goed functioneren van de
oogstmachine(s) moet de teler dit onverwijld aan de loonwerker en aan de koper van de
stamslabonen kenbaar maken en dit tijdens de oogstwerkzaamheden.
Het veld dient vrij te zijn van hinderlijke voorwerpen zoals palen, achtergebleven
werktuigen, e.a. .. De toegang tot het veld moet voldoende breed zijn (minimaal 5 meter)
en geschikt om zonder risico's het oogstmateriaal tot het veld toe te laten.

B

Monstername

Het gewicht van het monster bedraagt minimum 5 kg per lading van 10 ton.

C

Kwaliteitscriteria

1. De bonen moeten vrij zijn van vreemde geur, vreemde smaak, abnormale kleur en
bovendien beantwoorden aan de wettelijke normen betreffende de residu's van
fytofarmaceutische producten en zware metalen.
De bonen dienen vrij te zijn van zaden van zwarte nachtschade, echte kamille, kleefkruid,
muur, graanopslag, grassen en wilde mosterd en van bloemhoofdjes van melkdistel.

2. Tarra en/of weigering van levering:
Worden als tarra beschouwd:
- Een max. van 5% aarde, 1% stenen, 2% bladeren, 5% stengels of stengeldelen (afk.
van de bonenplant)
-

Boven de 10% (totaal) vreemde bestanddelen kan de levering geweigerd worden.

-

Aanwezigheid van zwarte nachtschade kan aanleiding geven tot weigering van de
partij bonen.
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-

Zware verontreiniging met melganzevoet, distels, aardappelopslag, erwtenopslag of
perzikkruid kan aanleiding geven tot afkeur.

-

Zieke peulen: Botrytis, Sclerotinia, vlekkenziekte
Max. 2 %

-

Vetvlekkenziekte
Max. 2 %
Beschadigde peulen
Door insecten ( o.a. zwarte bonenluis, wantsen):
max. 2%
Door wind (wrijving): 5 % worden aanvaard; meer dan 10 % kan weigering van de
levering met zich meebrengen

-

-

Te kleine peulen (korter dan 4cm)

-

Peulen met mechanische beschadiging groter dan 5 mm

-

Trossen
Max. 2% van het totale gewicht, boven de 2% kan de levering geweigerd worden

-

Peulen met draadvorming
- Max. 2 %, die draad over meer dan de helft van de lengte vertonen
- Meer dan 5 % kan aanleiding geven tot weigering.

3. Bij de kwaliteitsbeoordeling met het oog op het vaststellen van de prijs worden de bonen
gesorteerd volgens de sortering opgegeven in het contract.
Ook voor de zaad/peul-verhouding wordt verwezen naar de afspraken opgenomen in het
contract.
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BLEEKSELDERIJ (geel en groen)
A

Algemene opmerkingen

1.

De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.

2.

Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
vroegtijdige zaadvorming, insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug
mogelijk de koper hiervan schriftelijk verwittigen.

3.

De leveringsperiode wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval het tijdstip
van levering niet kan in acht genomen worden, dient de teler met de koper hierover
contact op te nemen. Dit contact (telefoon, fax, email) moet onmiddellijk schriftelijk
worden bevestigd.

B

Monstername

De grootte van het monster bedraagt ± 20 planten (voeten) of 10 kg per lading van ± 10 ton.
Het monster wordt volledig getarreerd.

C

Kwaliteitscriteria

1. De bleekselderij moet vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak, alsook
beantwoorden aan de wettelijke normen betreffende nitraat, en de residu's van
fytofarmaceutische producten en zware metalen.
2. Worden als tarra beschouwd:
- aarde, stenen, blad- en wortelresten, stengeldelen, onkruidplanten en vreemde
voorwerpen.
- zijscheuten
- schieters die meer dan 6 cm zaadstengel vertonen vanaf de wortelplaat
- zieke stengels: aangetast door Septoria (bladvlekkenziekte) of Sclerotinia
(rattekeutelziekte)
- bruine stengels ontstaan door overrijpheid of rotting
- stengels die duidelijk boorgebrek vertonen
- planten met bruine harten: rotting van het groeipunt of stengels met bruine (zwarte)
uiteinden die korter zijn dan 11 cm
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Aanvullend voor bleekselder bestemd voor conserven en/of handel:
- stengels van 22 cm lengte met een nettogewicht minder dan 250 g of met een
nettogewicht boven de 640 g per voet, tenzij anders vermeld in het contract
- stengels van 28 cm lengte met een nettogewicht minder dan 300 g en/of met een
nettogewicht boven de 730 g per voet
- stengeldelen boven de overeengekomen lengte.
3. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van:
A. Ongekuiste selder
a. meer dan 10% zijscheuten, schieters, zieke stengels, voeten met inwendige en/of
uitwendige bruine stengels na tarrering, stengels met boorgebrek en planten met
bruine harten
b. meer dan 5% aarde, vreemde voorwerpen en vreemde wortelresten.

B. Gekuiste selder
a. Meer dan 5 % schieters
b. Meer dan 7 % zijscheuten
c. Meer dan 0.5 % zieke stengels.
d. Meer dan 0.5 % voeten met inwendige bruine stengels.
e. Meer dan 0.5% uitwendig bruine stengels
f. Meer dan 0.5 % stengels met boorgebrek.
g. Meer dan 0.5 % planten met bruine harten.
h. Nachtschade
i. Insecten of ongedierte (inwendig aanwezig) bij het netto product
j. Meer dan 20% aarde of vreemde voorwerpen of vreemde wortelresten.

4. De lengte van de selderijplanten (voeten) wordt bepaald door de koper.
Het is wenselijk dat een prijsstaffeling is voorzien in functie van de sortering en van de
lengte van de selderij.
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KNOLSELDERIJ
GEKUIST
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler. De aandacht zij
gevestigd op de gevoeligheid voor aantasting door Phoma van sommige rassen.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden, vroegtijdige
zaadvorming, insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper
hiervan schriftelijk verwittigen.
3. De leveringsperiode wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval het tijdstip
van levering niet kan in acht genomen worden, dient de teler met de koper hierover
contact op te nemen. Dit contact (telefoon, fax, email) moet onmiddellijk schriftelijk
worden bevestigd.
De uiterste datum van levering moet in het contract worden vermeld.
Wanneer de levering laattijdig wordt gepland, mag de teler om grote risico's te vermijden
zelf beslissen te oogsten. De koper wordt hiervan verwittigd. De teler is verantwoordelijk
voor een goede bewaring tot het afgesproken leveringsmoment.

B

Monstername

De grootte van het monster bedraagt ± 10 stuks per lading van 10 ton. Het monster wordt
volledig getarreerd.

C

Kwaliteitscriteria

1. De knolselderij moet vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak, alsook beantwoorden
aan de wettelijke normen betreffende de residu's van fytofarmaceutische producten en
zware metalen en ontdaan zijn van aarde, wortels en bladeren.
2. Worden als tarra beschouwd:
- aarde, stenen, bladeren, wortelresten, stengeldelen, onkruidplanten
- schieters, waarvan het vlees houtig is
- zieke knollen, bijvoorbeeld aangetast door Sclerotinia (rattekeutelziekte) of bacterierot
(Erwinia)
Aantasting door Phoma (schurft) kan niet als tarra beschouwd worden, behalve bij
zware aantasting (+ 25% van de knoloppervlakte en + 3 mm diepte), in zoverre de
Phoma (schurft) slechts voorkomt op minder dan 10% van de knollen.
- knollen die duidelijk boorgebrek vertonen
- knollen met inwendige holheid die gepaard gaat met inwendig rot
- knollen met inwendige holheid van meer dan 5 cm
- te kleine knollen: minimum diameter van 8 cm
- knollen met vorstschade, indien de schade meer dan 1/2 cm diep in het vlees
zichtbaar is
- misvormde knollen: zeer oneffen of abnormale vorm of zeer diepe groeischeuren
- knollen met inwendige roestvlekkigheid en bruine vlekken bij het opensnijden van de
knol
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- knollen met uitwendige zware kneuzingen door het rooien veroorzaakt
- knollen met vleeskleur niet eigen aan het ras.
De knollen moeten zich laten verwerken met normale schil- en wastechnieken.
3. De koper kan de levering weigeren:
a. bij aanwezigheid van een totaliteit van meer dan 10% gebreken, met name:
- knollen met inwendige holheid met een diameter van + 5 cm
- misvormde knollen
- te kleine knollen
- 5 % schieters
- aarde, stenen en wortelresten
b. bij aanwezigheid van volgende gebreken bij meer dan 5% van de knollen:
- duidelijk boorgebrek
- inwendig rot of bruin of roestvlekkigheid
- knollen met zware vorstschade
- vleeskleur niet eigen aan het ras
c.
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aantasting door Phoma (schurft) (+ 25% van de knoloppervlakte en + 3 mm diepte)
bij meer dan 10% van de knollen

WORTELEN
TYPE AMSTERDAMSE BAK
A

Algemene opmerkingen

1. De teelt geschiedt met zaad beschikbaar gesteld door de koper van de wortelen en
afgeleverd in originele verpakking van het zaadhuis of door de teler, mits schriftelijk
akkoord van de koper. De kiemkracht, het duizendzadengewicht, de zaaidichtheid en alle
gegevens met betrekking tot de zaadontsmetting van het zaaizaad, vermeld door de
leverancier, zullen aan de teler worden medegedeeld.
2. Bij slechte opkomst of eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige
weersomstandigheden, insectenschade, ziekteaantasting of zware onkruidbezetting, moet
de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan schriftelijk verwittigen.
3. De oogstdatum wordt bepaald in afspraak tussen de teler en de koper. Het is gewenst dat
de teler aanwezig is bij de oogst. In geval de teler van de wortelen vaststelt dat de
wortelen een te ver gevorderd rijpheidsstadium zullen bereiken, dient hij onmiddellijk de
koper hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax, email) moet onmiddellijk
schriftelijk worden bevestigd.
De oogst geschiedt in functie van de groeiperiode en de standdichtheid. Het is gewenst in
het contract een minimum en maximum diameter te bepalen. Bij vroege zaai en een
normale standdichtheid mag de maximale groeiperiode 5 maand bedragen. Bij late zaai en
normale standdichtheid moet de oogst vóór Kerstmis plaatshebben.
In geval van slechte oogstomstandigheden of minder goed functioneren van de
oogstmachine(s) moet de producent dit onverwijld aan de loonwerker en aan de koper
van de wortelen kenbaar maken en dit tijdens de oogstwerkzaamheden.
Het veld dient vrij te zijn van hinderlijke voorwerpen zoals palen, achtergebleven
werktuigen, e.a. .. De toegang tot het veld moet voldoende breed (minimaal 5 meter) zijn
en geschikt om zonder risico's het oogstmateriaal tot het veld toe te laten. Het oogsten
geschiedt uitsluitend door loonondernemers door de koper aangeduid.

B

Monstername

Het monster moet een minimumgewicht bezitten van 12 kg per lading van 20 ton en wordt
volledig getarreerd.

C

Kwaliteitscriteria

1. De wortelen moeten vrij zijn van vreemde geur, vreemde smaak, abnormale kleur en
bovendien beantwoorden aan de wettelijke normen in verband met de residu's van
fytofarmaceutische producten en zware metalen.
De wortelen moeten zich laten wassen en verwerken met de normale schil- en
wastechnieken.
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2. Worden als tarra beschouwd:
- aarde, stenen, bladresten en onkruidplanten
- zieke wortelen
- ruwschillige wortelen (door droogte of boorgebrek)
- wortelen met donkergroene koppen
- wortelen met insectenschade door wortelvlieg (duidelijke aantasting op zicht zowel
vóór verwerking, als na het schillen of wassen)
- misvormde wortelen: vertakte en opengegroeide wortelen
- door de oogst gebarsten wortelen, met een diameter van de barst groter dan 1,5 mm
- opengegroeide wortelen
- wortelen met vorstschade (loskomen van de huid of vervriezen van de koppen)
- wortelen korter dan 4 cm
3. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van:
a. meer dan 3% zieke, en /of ruwschillige wortelen, en/of wortelen met insectenschade
door de wortelvlieg zoals hoger omschreven.
b. meer dan 5% misvormde wortelen, wortelen met vorstschade en door de oogst
gebarsten wortelen, waarvan de barst groter is dan 1,5 mm.
4. De diameter van de te leveren wortelen moet in het contract bepaald worden.
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WORTELEN
TYPE FLAKKEESE EN NANTES (bewaar)
A

Algemene opmerkingen

1. De teelt geschiedt met zaad beschikbaar gesteld door de koper van de wortelen of door de
teler mits schriftelijk akkoord van de koper. Het zaad dient afgeleverd in originele
verpakking van het zaadhuis. De kiemkracht, het duizendzadengewicht, de zaaidichtheid
en alle gegevens met betrekking tot de zaadontsmetting van het zaaizaad, vermeld door
de leverancier, dienen aan de teler medegedeeld.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade, ziekteaantasting of zware onkruidbezetting moet de teler zo vlug mogelijk
de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen met opgave van de reden.
3. De oogst- en of leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. Het is
gewenst dat de teler aanwezig is bij de oogst.
In geval de teler van de wortelen vaststelt dat de wortelen een te ver gevorderd
rijpheidsstadium zullen bereiken, dient hij onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen.
Deze mededeling (telefoon, fax, email) moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.
De oogst geschiedt in functie van de groeiperiode en de standdichtheid, maar dient vóór
Kerstmis beëindigd te zijn; indien niet, moet prijsaanpassing gebeuren. In geval van
slechte oogstomstandigheden of minder goed functioneren van de oogstmachine(s) moet
de teler dit onverwijld aan de loonwerker en aan de koper van de wortelen kenbaar
maken en dit nog tijdens de oogstwerkzaamheden.
Winterwortelen worden geoogst op afroep van de koper tussen 1 november en 25
december. Indien de teler niet in de mogelijkheid verkeert om de oogstmachine op zijn
bedrijf te krijgen in die periode dient hij schriftelijk de koper te verwittigen.
4. Het verdient aanbeveling dat de koper vóór de oogst op het veld de partij wortelen
onderzoekt op de aanwezigheid van afwijkingen die weigering tot gevolg kunnen hebben.
De teler mag evenwel ten alle tijde een staal binnen brengen bij de koper om de kwaliteit
te evalueren. Dit kan toelaten kosten voor oogstwerkzaamheden te besparen.

B

Monstername

Het monster heeft een gewicht van 12 kg per lading van 20 ton en wordt volledig getarreerd.

C

Kwaliteitscriteria

1. De bewaarwortelen moeten vrij zijn van vreemde geur of vreemde smaak en bovendien
beantwoorden aan de wettelijke normen in verband met de residu's van
fytofarmaceutische producten en zware metalen.
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2. Worden als tarra beschouwd:
- aarde, stenen, bladresten, onkruidplanten.
- zieke wortelen: aangetast door Rhizoctonia, Sclerotinia, (violet) wortelrot of zwarte
vlekken.
- ruwschillige wortelen veroorzaakt door boorgebrek of droogte.
- wortelen met insectenschade: bijvoorbeeld door wortelvlieg (duidelijke aantasting),
aardrupsen of emelten
- misvormde wortelen: vertakte of open gegroeide wortelen.
- schieters
- wortelen met waterschade (rotte punten)
- wortelen met vorstschade: loskomen van de huid of vervroren koppen.
- zaaddragers.
- wortelen < diameter 35 mm.
De wortelen moeten zich laten wassen en verwerken met de normale schil- en wastechnieken.
3. De koper kan de levering weigeren
Bij een aanwezigheid van:
- Meer dan 15 % losse, uitzeefbare aarde bij winterwortelen / bij marktwortelen is dit
20%
- Meer dan 3 % zieke wortelen.
- Meer dan 3 % ruwschillige of verdroogde wortelen.
- Meer dan 3 % wortelen met duidelijke schade door de wortelvlieg.
- Meer dan 3 % met vraatschade.
Indien alle afwijkingen vermeld vanaf het 2de streepje samen meer dan 7 % bedragen.
4. De diameter van de te leveren wortelen moet in het contract bepaald worden en eventueel
moet een prijsstaffeling voorzien worden.
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WORTELEN
WORTELSCHIJVEN
A

Algemene opmerkingen

1. De teelt geschiedt met zaad beschikbaar gesteld door de koper van de wortelen of door de
teler mits schriftelijk akkoord van de koper. Het zaad dient afgeleverd in originele
verpakking van het zaadhuis. De kiemkracht, het duizendzadengewicht, de zaaidichtheid
en alle gegevens met betrekking tot de zaadontsmetting van het zaaizaad, vermeld door
de leverancier, dienen aan de teler medegedeeld.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade, ziekteaantasting of zware onkruidbezetting moet de teler zo vlug mogelijk
de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen met opgave van de reden.
3. De oogst- en of leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. Het is
gewenst dat de teler aanwezig is bij de oogst.
In geval de teler van de wortelen vaststelt dat de wortelen een te ver gevorderd
rijpheidsstadium zullen bereiken, dient hij onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen.
Deze mededeling (telefoon, fax, email) moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.
De oogst geschiedt in functie van de groeiperiode en de standdichtheid, maar dient vóór
Kerstmis beëindigd te zijn; indien niet, moet prijsaanpassing gebeuren. In geval van
slechte oogstomstandigheden of minder goed functioneren van de oogstmachine(s) moet
de teler dit onverwijld aan de loonwerker en aan de koper van de wortelen kenbaar
maken en dit nog tijdens de oogstwerkzaamheden.
Schijfwortelen worden geoogst op afroep van de koper tussen 1 november en 25
december, in onderlinge afspraak kan dit ook vroeger. Indien de teler niet in de
mogelijkheid verkeert om de oogstmachine op zijn bedrijf te krijgen in die periode dient
hij schriftelijk de koper te verwittigen.
4. Het verdient aanbeveling dat de koper vóór de oogst op het veld de partij wortelen
onderzoekt op de aanwezigheid van afwijkingen die weigering tot gevolg kunnen hebben.
De teler mag evenwel ten alle tijde een staal binnen brengen bij de koper om de kwaliteit
te evalueren. Dit kan toelaten kosten voor oogstwerkzaamheden te besparen.

B

Monstername

Het monster heeft een gewicht van 12 kg per lading van 20 ton en wordt volledig getarreerd.

C

Kwaliteitscriteria

1. De schijvenwortelen moeten minimum 80 % ontkopt zijn.
Gezonde verse commerciële waar geschikt voor diepvriesverwerking, vrij van vreemde
voorwerpen, vrij van vreemde geur en smaak.
Het geleverde product moet beantwoorden aan de wettelijke Belgische / Europese normen
in verband met de residuen van fytofarmaceutische producten en zware metalen.
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2. Worden als tarra beschouwd:
- aarde, stenen, bladresten, onkruidplanten.
- zieke wortelen: aangetast door Rhizoctonia, Sclerotinia, (violet) wortelrot of zwarte
vlekkenziekte.
- ruwschillige wortelen veroorzaakt door boorgebrek of droogte.
- wortelen met insectenschade: bijvoorbeeld door wortelvlieg (duidelijke aantasting),
aardrupsen of emelten
- misvormde wortelen: vertakte of open gegroeide wortelen.
- schieters
- wortelen met waterschade (rotte punten)
- wortelen met vorstschade: loskomen van de huid of vervroren koppen.
- zaaddragers.
De wortelen moeten zich laten verwerken met de normale schil- en wastechnieken
De definitieve tarra wordt na de verwerking bepaald.
3. De koper kan de levering weigeren
Bij een aanwezigheid van:
- Meer dan 20 % losse, uitzeefbare aarde
- Meer dan 3 % zieke wortelen.
- Meer dan 3 % ruwschillige of verdroogde wortelen.
- Meer dan 3 % wortelen met duidelijke schade door de wortelvlieg.
- Meer dan 3 % met vraatschade.
Indien alle afwijkingen vermeld vanaf het tweede streepje samen meer dan 7 % bedragen.
De definitieve tarra wordt na de verwerking bepaald.
4. De klassieke maten voor schijfwortelen liggen tussen 20 en 40 mm. Wortelen minder dan
20 mm worden als tarra beschouwd, wortelen groter dan 40 mm aanziet men als
bovenmaats en daarvoor wordt een afzonderlijke prijs bepaald in het contract.
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BREEDBLADIGE ANDIJVIE

A.

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de teler en de koper. Het zaad dient
afgeleverd in originele verpakking van het zaadhuis.
De kiemkracht, het duizendzadengewicht, de groeisnelheid, de vroegheid en alle gegevens
met betrekking tot de zaadontsmetting evenals de gevoeligheid voor smeul en rand
moeten aan de teler worden medegedeeld.
Het plant- of zaaitijdstip en de gewenste standdichtheid worden bepaald in samenspraak
tussen de teler en de koper. Na het uitzaaien of planten wordt de datum door de teler aan
de koper medegedeeld door middel van een formulier door de koper ter beschikking
gesteld.
2. Bij slechte opkomst of eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige
weersomstandigheden, insectenschade of ziekteaantasting moet de teler zo vlug mogelijk
de koper hiervan schriftelijk verwittigen.
3. De oogstdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper.
4. Indien gemaaid wordt met een containermaaier dient het perceel 100 % onkruidvrij te
zijn.

B.

Monstername

Het monster bestaat uit 10 stuks per container van ± 1,5 m³. Het monster wordt volledig
getarreerd.

C.

Kwaliteitscriteria

1. De andijvie moet gezond en vers van uiterlijk zijn, vrij van insectenschade en afgestorven
bladeren, vrij van insecten, schimmels en bacteriën, vrij van schieters, vreemde geur
en/of vreemde smaak. De andijvie moet ook voldoen aan de wettelijke normen
betreffende de residu's van fytofarmaceutische producten, zware metalen en
nitraatgehalte van het vers aangevoerde product.
2. Worden als tarra beschouwd:
- aarde en stenen
- onkruiden en worteldelen
- vrij water
- verkleurde en afgestorven bladeren
- bladeren met gele randen en met zwartbruine toppen
- zijscheuten
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3. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van meer dan 10% kroppen met
zichtbare zaadstengels, kroppen met minstens 3 bladeren met gele randen, kroppen met
minstens 1 blad met zwartbruine toppen, kroppen met smeul of rot.
4. De koper bepaalt de voorlopige aanvaarding of weigering op het veld in samenspraak met
de teler.
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SCHORSENEREN

A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler. De koper kan zich het
recht voorbehouden het zaad aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. De leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval het tijdstip
van levering niet in acht kan genomen worden, dient de teler met de koper hierover
contact te nemen. Dit contact (telefoon, fax, email) moet onmiddellijk schriftelijk worden
bevestigd.
B

Monstername

Het monster moet een gewicht bezitten van 12 kg op een lading van ± 10 ton, na het
verwijderen van de aarde. Het monster wordt volledig getarreerd.
C

Kwaliteitscriteria

1. De schorseneren moeten vrij zijn van vreemde geur, vreemde smaak, inwendige
kleurafwijking en bovendien beantwoorden aan de wettelijke normen in verband met de
residu's van fytofarmaceutische producten en zware metalen.
2. Worden als tarra beschouwd:
- aarde, stenen, bladresten en onkruidplanten
- misvormde schorseneren: aaneengegroeide, ineengestrengelde, zeer kromme, zeer
platte, met kweek doorgroeide, abnormaal hobbelige schorseneren.
Licht kromme schorseneren zijn niet misvormd.
- vertakte schorseneren: spilwortel vertakt en de vertakking is kleiner dan 8 cm
- zieke schorseneren: schorseneren met kurkplekken, met ruwschilligheid (harde
ringen, volledig ruw), schorseneren, die rot of vraat vertonen of blauwe toppen
bezitten.
Schorseneren met gladde dikke huid zijn niet te beschouwen als ruwschillige.
- Schorseneren met holle koppen: de holle kop wordt afgesneden op de lengte van de
holheid, indien de holheid meer dan 1,5 cm lengte bezit en een minimale diameter van
0,5 cm.
- schorseneren met een diameter + 30 mm en – 12 mm. De diameter wordt gemeten
op het dikste gedeelte van de schorseneer.
- schorseneren met een lengte van minder dan 8 cm.
- gebroken schorseneren die een oude breuk vertonen, opgelopen tijdens de
rooiwerkzaamheden, en minder dan 8 cm lengte bezitten.
Bij het bepalen van de tarra mogen de schorseneren worden gewassen.
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3. De koper kan de levering weigeren:
a. bij aanwezigheid van meer dan 15% misvormde en vertakte schorseneren, wortels
met holle koppen, te dunne en /of te dikke schorseneren, en onkruiden, alles
samengevoegd.
b. indien de schorseneren niet afkomstig zijn van een eenjarige teelt.
c.

bij aanwezigheid van meer dan 3% zieke en/of bevroren schorseneren (ziek = zoals
beschreven onder punt 2 hierboven) of van meer dan 15% zeer platte schorseneren.

4. Het verdient aanbeveling dat de koper op het veld vóór de oogst de partij schorseneren
onderzoekt op aanwezigheid van ruwschillige of schurftige schorseneren, zodat de
schorseneren vóór het oogsten kunnen geweigerd worden.
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BROCCOLI
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad of de planten aan de teler te leveren.

2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
verwittigen.
3. De leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval dat de teler
vaststelt dat het gewas een te ver gevorderd rijpheidsstadium zal bereiken, dient hij
onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email)
moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

B

Monstername

Het bepalen van de kwaliteit geschiedt op de totaliteit van de levering.

C

Kwaliteitscriteria

1. De broccoli moet vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak en beantwoorden aan de
wettelijke normen betreffende de residu's van fytofarmaceutische producten en zware
metalen.
2. De bloemschermen moeten vast en gesloten zijn.
3. Alle blad dient verwijderd. Dit geldt eveneens voor eventuele schutblaadjes die door het
bloemscherm heen gegroeid zijn (doorwas).
4. De lengte van de bloemstengel bedraagt maximum 13 cm.
5. De bloemknoppen mogen geen verschijnselen van bloei vertonen.
6. Worden als tarra beschouwd:
- te losse bloemschermen
- bloemschermen met blad
- bloemschermen met knoppen die tot bloei zijn overgegaan
- bloemschermen met schade veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën
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7. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van;
a. meer dan 5% te losse bloemschermen, bloemschermen met blad, bloemschermen met
schade veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën, alles samengevoegd.
b. bloemschermen met knoppen die tot bloei zijn overgegaan.
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WITTE KEUKENRAPEN EN GELE KOOLRAPEN
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
verwittigen.
3. De leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval dat de teler
vaststelt dat het gewas een te ver gevorderd rijpheidsstadium zal bereiken, dient hij
onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email)
moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

B

Monstername

Het monster moet minstens een gewicht bezitten van 10 kg per lading van 10 ton.

C

Kwaliteitscriteria

1. De rapen moeten vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak en beantwoorden aan de
wettelijke normen betreffende de residu's van fytofarmaceutische producten en zware
metalen.
2. Worden als tarra beschouwd:
- bladeren en wortels
- gebarsten rapen
- doorgeschoten rapen
- vezelige rapen
- rapen met vorstschade
- holle rapen
- rapen met inwendige schade (aan het vlees) veroorzaakt door insecten, schimmels of
bacteriën
- rapen met zwarte harten tengevolge van boorgebrek.
De rapen moeten zich laten verwerken met de normale schil- en wastechnieken.
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3. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van meer dan 10 % holle rapen,
bladeren, gebarsten rapen, rapen met zwarte harten, doorgeschoten rapen, vezelige
rapen, rapen met vorstschade, rapen met inwendige schade veroorzaakt door insecten,
schimmels of bacteriën (bijvoorbeeld inwendig rot), alles samengevoegd.
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KOOLRABI
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. De leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval dat de teler
vaststelt dat het gewas een te ver gevorderd rijpheidsstadium zal bereiken, dient hij
onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email)
moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

B

Monstername

Het monster moet minimum 10 kg bedragen per lading van 10 ton.

C

Kwaliteitscriteria

1. De koolrabi moet vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak en beantwoorden aan de
wettelijke normen betreffende de residu's van fytofarmaceutische producten en zware
metalen.
2. De wortel, bladeren en bladstelen dienen verwijderd, evenals eventuele uitsteeksels en
harde en vezelige gedeelten rond de wortelinplanting.
3. De koolrabi mag niet ruwschillig, vezelig of voos zijn en geen groeischeuren vertonen.
4. De diameter van de koolrabi moet minimum 10 cm bedragen.
5. Worden als tarra beschouwd:
- bladeren
- bladstelen
- holle koolrabi
- gebarsten koolrabi
- koolrabi met groeischeuren
- doorgeschoten koolrabi
- vezelige en/of houtige koolrabi
- voze koolrabi
- koolrabi met inwendige schade veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën
- koolrabi met inwendige zwartverkleuring
De koolrabi moet zich laten verwerken met normale schil- en wastechnieken.
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6.

De koper kan de aanvoereenheid weigeren:
bij aanwezigheid van:
- meer dan 2 % bladeren en/of bladstelen
- meer dan 5 % holle koolrabi
- meer dan 5 % doorgeschoten koolrabi
- meer dan 5 % vezelige koolrabi en inw. houterige koolrabi
- meer dan 2 % koolrabi met schade veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën.
- meer dan 2 % koolrabi met inwendig rot of inw. verkleuring
- indien alle voormelde afwijkingen samen meer dan 10 % bedragen.

De definitieve tarra wordt na de verwerking bepaald.
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RODEKOOL EN WITTEKOOL
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad of de planten aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. De leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval dat de teler
vaststelt dat het gewas een te ver gevorderd rijpheidsstadium zal bereiken, dient hij
onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email)
moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

B

Monstername

Het monster moet minimum 10 kolen bevatten.

C

Kwaliteitscriteria

1. De rode kool moet vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak, rotte en verkleurde
bladeren en beantwoorden aan de wettelijke normen betreffende de residu's van
fytofarmaceutische producten en zware metalen.
2. De stronk moet dicht onder de aanzet van de bladeren zijn afgesneden. De nog aanwezige
bladeren moeten stevig vastzitten. Het uitboren mag pas gebeuren in overleg met de
koper en kort vóór levering. Het snijvlak moet vrij zijn van oxidatie.
3. De kool moet een minimum stukgewicht bezitten van 2 kg.
4. Worden als tarra beschouwd:
- losse bladeren
- gebarsten kolen met rottings- of uitdrogingsverschijnselen
- doorgeschoten kolen
- kolen met schade veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën
- kolen met vorstschade
- kolen met inwendig rot
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5. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van:
a. meer dan 10% losse bladeren, gebarsten kolen met rotting- of
uitdrogingsverschijnselen, doorgeschoten kolen, kolen met schade veroorzaakt door
insecten, schimmels of bacteriën, alles samengevoegd.
b. kolen met inwendig rot en vorstschade
c.
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meer dan 10 % kolen met tabaksblad (vooral bij rodekool).

SAVOOIKOOL
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad of de planten aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. De leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval dat de teler
vaststelt dat het gewas een te ver gevorderd rijpheidsstadium zal bereiken, dient hij
onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email)
moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

B

Monstername

Het monster moet minimum 10 kolen bevatten.

C

Kwaliteitscriteria

1. De savooikool moet vrij zijn van vreemde geur en vreemde smaak, rotte en verkleurde
bladeren en beantwoorden aan de wettelijke normen betreffende de residu's van
fytofarmaceutische producten en zware metalen.
2. De stronk moet dicht onder de aanzet van de bladeren zijn afgesneden. De nog aanwezige
bladeren moeten stevig vastzitten. Het uitboren mag pas gebeuren in overleg met de
koper en kort vóór levering. Het snijvlak moet vrij zijn van oxidatie.
3. De kool moet een minimum stukgewicht bezitten van 1 kg.
4. Worden als tarra beschouwd:
- losse bladeren
- gebarsten kolen met rottings- of uitdrogingsverschijnselen
- doorgeschoten kolen
- kolen met schade veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën
- kolen met vorstschade
- kolen met inwendig rot
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5. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van:
a. meer dan 10% losse bladeren, gebarsten kolen met rottings- of
uitdrogingsverschijnselen, doorgeschoten kolen, kolen met schade veroorzaakt door
insecten, schimmels of bacteriën, alles samengevoegd.
b. kolen met inwendig rot en vorstschade
c.

kolen met uitwendige of inwendige rand of glazigheid

d. kolen verontreinigd met uitwerpselen van vogels.
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SPRUITEN
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad of de planten aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. De leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval dat de teler
vaststelt dat het gewas een te ver gevorderd rijpheidsstadium zal bereiken, dient hij
onmiddellijk de koper hiervan te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email)
moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

B

Monstername

Het monster moet een gewicht bezitten van minstens 5 kg en volledig getarreerd worden,
onafhankelijk van de grootte van de partij geleverde spruiten.

C

Kwaliteitscriteria

1. De spruiten moeten vers van uiterlijk zijn, vrij van vreemde geur, vreemde smaak (o.a.
vorstsmaak) en bovendien beantwoorden aan de wettelijke normen in verband met de
residu's van fytofarmaceutische producten en zware metalen.
2. Worden als tarra beschouwd:
- spruiten, die schade vertonen veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën
- losse blaadjes
- verticaal doorgesneden spruiten
- open gegroeide spruiten
- spruiten met verkleurde blaadjes
- spruiten waarvan de lengte van het voetje > 5mm is.
- doorgeschoten en overrijpe spruiten
- spruiten met vleugeltjes
- andere plantdelen
- geoxideerde spruiten (bruin of zwart verkleurd breukvlak)
- okselspruiten
- spruiten < 15mm en (groter) > 35 mm zijn tarra, maar worden niet in rekening
gebracht voor een eventuele prijsdaling door een hogere tarraklasse
Afkeurcriterium
De koper behoudt zich het recht om spruiten met meer dan 8% tarra te weigeren.
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3. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van:
-

-
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meer dan 5% losse blaadjes, verticaal doorgesneden spruiten, spruiten met verkleurde
bladen, spruiten met een oneffen breukvlak, spruiten met vleugeltjes, doorgeschoten
en overrijpe spruiten, alsmede vreemde stoffen.
meer dan 1% spruiten met schade door insecten, schimmels en andere bacteriën
meer dan 1% roosjes
meer dan 3% geoxideerde spruiten (bruin of zwart verkleurd breukvlak)
bij aanwezigheid van meer dan 10% spruiten met een voetje langer dan 10% van de
diameter van de spruit

PREI
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad of de planten aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. De leveringsperiode wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. De aanlevering van
de herfstprei dient uiterlijk te geschieden vóór 15 januari. Na deze periode kan er enkel
nog levering van herfstprei gebeuren indien de koper dit toelaat. De levering van
winterprei kan gebeuren vanaf 1 januari tot en met 15 maart. De lenteprei wordt geleverd
vanaf 16 maart. De stokprei dient aangeleverd te worden vóór 15 november. Indien
daarenboven de teler van de prei vaststelt dat de prei een te ver gevorderd
rijpheidsstadium zal bereiken, dient hij onmiddellijk de koper te verwittigen. Deze
mededeling (telefoon, fax of email) moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.
4. Gebusselde prei moet gebonden worden met niet uitrafelbaar bindmateriaal.

B

Monstername

Het monster moet een gewicht bezitten van ± 10 kg.

C

Kwaliteitscriteria

1. De prei moet vers van uiterlijk zijn, vrij zijn van insecten, van aantasting door schimmels
en bacteriën, van vreemde geur en vreemde smaak, van rotte en verkleurde bladeren,
van abnormale uitwendige vochtigheid en beantwoorden aan de wettelijke normen
betreffende de residu's van fytofarmaceutische producten en zware metalen.
2. De prei moet ontdaan zijn van de wortels, de wortelplaat en de buitenste bladeren. De
teler en de koper kunnen een afspraak maken waarbij de geleverde prei grotendeels van
het groene gedeelte van de bladeren dient ontdaan te zijn.
3. De lengte van de zaadstengels mag maximum 10 cm bedragen vanaf de wortelplaat.
4. De diameter van de prei mag maximum 50 mm bedragen.
5. De verhouding wit/groen bedraagt standaard 40/60 gewichtsprocent. Binnen het contract
kunnen andere verhoudingen afgesproken worden.
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6. Worden als tarra beschouwd:
- aarde, stenen, bladresten en onkruidplanten
- wortelresten
- prei met zaadstengels met een lengte van meer dan 10 cm te
- rekenen vanaf de wortelplaat
- prei met een diameter kleiner dan 15 mm op het dikke gedeelte
- prei met schade veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën
- bladeren met duidelijke symptomen van sleet.
7. De
-
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koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van:
meer dan 3 % zaadstengels die langer zijn dan 10 cm
meer dan 5 % prei dikker dan 50 mm
een afwijking van meer dan 10 gewichtsprocent van de prei die niet voldoet ten
aanzien van de afgesproken verhouding wit op groen.

COURGETTES
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad of de planten aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. De eerste leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval de
teler vaststelt dat de courgettes een te vergevorderd rijpheidsstadium zullen bereiken,
dient hij onmiddellijk de koper te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email)
moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

B

Monstername

Het monster moet minimum 10 kg bedragen.

C

Kwaliteitscriteria

1. De courgettes moeten vers van uiterlijk zijn, vrij van vreemde geur en vreemde smaak en
beantwoorden aan de wettelijke normen betreffende de residu's van fytofarmaceutische
producten en zware metalen.
2. De vruchten moeten de kleur vertonen eigen aan het ras.
3. De vruchten mogen niet misvormd of gebarsten zijn.
4. De steel moet afgesneden zijn aan de basis van de vrucht en de bloemen moeten
verwijderd worden.
5. De maximale diameter van de vrucht wordt in het contract vastgelegd. Voor courgettes
met een diameter groter dan de maximale diameter kan eventueel een afzonderlijke
afspraak gemaakt worden.
6. Worden als tarra beschouwd:
- andere plantendelen
- misvormde vruchten
- vruchten met een kleur niet eigen aan het ras
- vruchten die scheuren vertonen
- vruchten met schade veroorzaakt door insecten, schimmels of bacteriën
- vruchten met inwendig rot.
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7. De koper kan de levering weigeren bij aanwezigheid van meer dan 5 % andere losse
plantendelen, misvormde vruchten, vruchten met scheuren, met een kleur niet eigen aan
het ras en met schade veroorzaakt door insecten, schimmels, bacteriën en met inwendig
rot, alles samengevoegd.
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RABARBER
A

Algemene opmerkingen

1. De rassenkeus geschiedt in afspraak tussen de koper en de teler.
De koper kan zich het recht voorbehouden het zaad of de planten aan de teler te leveren.
2. Bij eventuele teeltmislukking, o.a. wegens ongunstige weersomstandigheden,
insectenschade of ziekteaantasting, moet de teler zo vlug mogelijk de koper hiervan
schriftelijk verwittigen.
3. De eerste leveringsdatum wordt bepaald in afspraak tussen teler en koper. In geval de
teler vaststelt dat de courgettes een te vergevorderd rijpheidsstadium zullen bereiken,
dient hij onmiddellijk de koper te verwittigen. Deze mededeling (telefoon, fax of email)
moet onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

B

Monstername

Het monster moet een gewicht bezitten van 10 kg.

C

Kwaliteitscriteria

1. Gezonde verse commerciële waar geschikt voor diepvriesverwerking, vrij van vreemde
voorwerpen en vrij van vreemde geur en smaak.
Het geleverde product moet beantwoorden aan de wettelijke Belgische / Europese normen
in verband met de residuen van fyto-farmaceutische producten en zware metalen.
2. De voet van de rabarbersteel moet volledig afgesneden worden. Het snijvlak mag geen
oxydatieverschijnselen vertonen.
3. Stelen van minder dan 1,50 cm diameter mogen niet geleverd worden.
4. De producent zal er voor zorgen dat de aangeleverde kisten steeds vrij zijn van
aanklevende aarde, grind en groenteafval, zoniet kan er weigering van het aangeleverde
product geschieden.
5. Indien de aangeleverde kisten producten bevatten die uitsteken boven de bovenste plank,
kan er weigering van het geleverde product geschieden.
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ALGEMENE OPMERKINGEN GELDIG
VOOR ALLE GEWASSEN
ALGEMENE OPMERKINGEN GELDIG VOOR ALLE GEWASSEN
1.

Verborgen gebreken die slechts tot uiting komen bij de verwerking, kunnen enkel in dit
stadium worden gecontroleerd volgens de van kracht zijnde wetgeving, op voorwaarde
dat de identificatie van de teler die de koopwaar heeft geleverd onbetwistbaar kan
vastgesteld worden. Tot verborgen gebreken behoren bijvoorbeeld residu's van
pesticiden of zware metalen en zwartkoken van knolselderij.
In gevallaattijdig, gebreken betreffende het geleverde product worden vastgesteld, heeft
de teler het recht om zijn product of een staal hiervan nog te zien. Indien het product
reeds in verwerking is, wordt een staal genomen. Dit wordt opzij gezet en koel bewaard
en binnen de 12 uur wordt de teler persoonlijk verwittigd, zonodig schriftelijk. Dit moet
gebeuren onder verantwoordelijkheid van de koper, vermeld in het contract.

2.

De verplichting de monstername uit te voeren bij aankomst op het bedrijf van de koper
gaat er van uit dat de teler steeds te goeder trouw is. Wanneer bijvoorbeeld bij levering
van bloemkool blijkt dat onderaan de container ganse bloemkolen of halve bloemkolen
worden gevonden, kan de koper uiteraard herziening van de monstername vragen. In
dit geval echter moet de identificatie van de teler die de betwiste goederen heeft
geleverd, onbetwistbaar kunnen vastgesteld worden.
De monstername kan op verzoek van de koper ook op het bedrijf van de producent
gebeuren.
Bij export van het product moet de monstername op het bedrijf van de producent of van
de koper gebeuren, evenals de aanvaarding van het product.

3.

Wanneer in de kwaliteitseisen gesproken wordt van procenten, worden steeds
gewichtsprocenten bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.

Het verdient aanbeveling met betrekking tot de leveringstermijn bij het afsluiten van
contracten goede afspraken te maken en deze op het contract duidelijk te vermelden.

5.

De teler geeft aan de koper of zijn afgevaardigde steeds vrije toegang tot de velden
waarop de gewassen worden verbouwd, die het voorwerp van het contract uitmaken.
Dit is nodig om de koper toe te laten de toestand van de teelt te volgen.

6.

In het geval van hectare-contract verbindt de teler er zich toe de totale opbrengst aan
de koper te leveren.
De koper verbindt er zich toe de volledige productie af te nemen aan de
overeengekomen prijs. In het geval van een kilocontract verplicht de teler er zich toe de
overeengekomen hoeveelheid te leveren. Indien wegens teeltmislukking de
overeengekomen hoeveelheid niet kan geleverd worden, moet de teler de koper hiervan
tijdig telefonisch, per email of per fax, met schriftelijke bevestiging, verwittigen met
opgave van de vermoedelijke opbrengst die hij zal kunnen leveren.
Indien de teler een schriftelijke bevestiging wenst dat zijn schrijven door de koper
ontvangen is, moet hij het aangetekend aan de koper verzenden met vraag tot
ontvangstmelding.
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7.

De koper of de vervoerder, die instaat voor het transport van de gecontracteerde
groenten van het bedrijf van de teler naar dit van de koper, is verplicht bij iedere
levering een ontvangstbon of een CMR af te geven aan de teler met vermelding van alle
nuttige gegevens zoals de datum en uur van het vertrek, de nummerplaat van de
vrachtwagen, het nummer van de container, de identificatie van de teler en de
vervoerder, de aard van de groente en de plaats van vertrek.
Na het afleveren van de ontvangstbon zijn alle risico's van verlies of beschadiging van
de geleverde groenten ten laste van de vervoerder.

8.

De teler heeft er alle belang bij de verpakkingen en de etiketten waarop het lotnummer
is vermeld van het geleverd zaaizaad te bewaren. Dit geldt ook eventueel voor
verpakkingen van fytofarmaceutische producten.

9.

Indien de koper het zaad en/of de planten ter beschikking stelt moeten deze binnen de
overeengekomen termijn worden geleverd. In dit geval is de koper ook verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het geleverde zaad zowel wat de opgegeven kiemkracht, de
rasechtheid, de zuiverheid en het gebruikte ontsmettingsmiddel betreft, evenals voor de
kwaliteit en rasechtheid van de planten. Als de koper de zaden en/of planten levert
moet de prijs in het contract vermeld zijn. De koper dient het zaad te leveren in de
originele verpakking. De teler mag het zaad weigeren indien de verpakking geschonden
is.

10.

In het contract kunnen ook specifieke bepalingen worden opgenomen in verband met de
prijs. Zo kan bijvoorbeeld worden gesteld dat voor een bepaalde kwaliteit, een meer- of
minprijs zal betaald worden. Het verdient aanbeveling dat de groenten door de teler
geleverd uiteindelijk in functie van de kwaliteit worden betaald.

11.

In het contract afgesloten tussen teler en koper kan ook voorzien worden dat eventuele
geschillen tussen partijen niet voor de rechtbank, maar door een neutraal college van
arbiters worden beslecht.
Op 4/1/1995 werd te Beitem de v.z.w. Coördinatiecommissie Groenten opgericht met
als partijen de telers, de groentehandel en de groenteverwerkende industrie. Deze
commissie werkt de nodige regelingen uit voor de vlotte werking van de
arbitragecommissie en houdt er toezicht op. De werking en financiering van de
arbitragecommissie worden vastgelegd in het arbitragereglement.

12.

De teler heeft het recht en moet de kans krijgen, om zelf of via een afgevaardigde
aanwezig te zijn op het bedrijf van de koper bij de staalname, de kwaliteitsbepaling en
het vaststellen van de tarra.

13.

In het geval van weigering van de levering moet de koper de teler hiervan onmiddellijk,
ten laatste binnen de 4 uren, op de hoogte brengen. Nadien wordt dit schriftelijk
bevestigd.
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