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1. Executive summary

In 2018 heeft de Raad 856 plantenrassen toegelaten tot de rassenverkeerslijst. Met betrekking tot
bosbouwgewassen werden er 4 opstanden van richtlijnsoorten toegelaten en zijn er 2 opstanden
van niet-richtlijnsoorten aanbevolen, deze zijn opgenomen op de website van de Rassenlijst
bomen.

Het aantal verleende nationale kwekersrechten heeft zich de afgelopen jaren gestabiliseerd tussen
de 700 en 800 per jaar. In het verslagjaar heeft de Raad kwekersrechten verleend voor 82
landbouwgewassen, 189 siergewassen en 520 groentegewassen. Per 31 december 2018 waren er
8.589 nationale kwekersrechten van kracht.

Naast zijn wettelijke taken heeft de Raad een aantal publieke taken verband houdend met de
wettelijke taken. Hiervoor wordt een bijdrage (additionele middelen) vanuit het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangen.

In 2017 is de Raad geëvalueerd door de Accountantsdienst Rijk. De aanbevelingen betroffen het
borgen van de continuïteit van de deskundigheid- en de financiële middelen van de Raad, deze
zijn opgepakt.

De Raad heeft in het verslagjaar tijd en aandacht besteed aan voorlichting rondom de Brexit.
Naast een themamiddag zijn stakeholders begeleid bij het indienen van overnameverzoeken om
zodoende de handelspositie van hun rassen in het VK dan wel binnen de EU te behouden.

De Raad is deelnemer in het "Platform intellectuele eigendom". Dit is opgericht op initiatief van het
Ministerie van EZ. Dit strategisch overlegorgaan legt verbinding tussen l.E.-registrerende
organisaties, Kamer van Koophandel, beleid en intermediaire organisaties. In december 2018 werd
in een coproductie van het Platform en het Benelux merkenbureau, de themamiddag "Brand your
plant" georganiseerd.

In 2018 werden geen bezwaarschriften ontvangen en is één beroepschrift ontvangen. Er werd één
klacht ingediend bij de Nationale ombudsman over de Raad, deze klacht is ongegrond verklaard.
De samenstelling van de Raad is in het verslagjaar niet gewijzigd.
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Verslagperiode

Dit verslag bestrijkt de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 en betreft zowel de wettelijkeals de additionele taken van de Raad voor plantenrassen.
2.

Wettelijke taken, samenstelling en organisatie van de Raad

a) Wettelijke taken, publieke taken (additionele activiteiten) en samenstelling van de Raad
De Raad voor plantenrassen (hierna: de Raad) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
zonder rechtspersoonlijkheid en maakt onderdeel uit van de rechtspersoon Staat der Nederlanden.
De Raad is ingesteld bij de 'Zaaizaad- en plantgoedwet 2005', welke wet uitvoering geeft aan
internationale verplichtingen op het gebied van de toelating van plantenrassen, de verlening van
intellectuele eigendomsbescherming met betrekking tot plantenrassen (kwekersrecht) en de
verhandeling van teeltmateriaal. De belangrijkste taken en bevoegdheden die de Raad voor
plantenrassen ingevolge de wet heeft zijn:
Verlening van nationaal kwekersrecht
• Toelating van rassen en opstanden (landbouw-, groente-, fruit en bosbouwgewassen)
Het actualiseren en onderhouden van het Nationaal rassenregister
• Aanwijzing van instandhouders (van rassen van landbouw- en groentegewassen)

Naast zijn wettelijke taken heeft de Raad nog een aantal publieke taken waarvoor hij een bijdrage
vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: het Ministerie van LNV)
ontvangt. Deze publieke taken houden steeds verband met de wettelijke taken van de Raad.
Relevante regelgeving

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (Staatsblad 184, 7 april 2005)
Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen (Staatsblad 653, 20 december 2005)
Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen (Staatscourant 15, 20 januari 2006)
• Bestuursreglement van de Raad voor plantenrassen
• Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Staatsblad 587, 30 november 2006)
• Regelgeving materieel en financieel beheer rijksoverheid
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Staatsblad
583, 23 november 2012)

Samenstelling van de Raad voor plantenrassen (hierna: de Raad)
De leden van de Raad zijn in januari 2016 (her)benoemd voor een periode van 5 jaar tot 1 februari

2021.

De samenstelling van de Raad was in het verslagjaar 2018 als volgt:
Voorzitter: mevr. dr. L. van Vloten-Doting
Afdeling Tuinbouwgewassen
Ir. C.M.M. van Winden (vicevoorzitter)
Ing. G.A.A.M. Meijerink
Prof. dr. J.J.M. Dons

Ir. V.B.W. Cornelissen

Afdeling Landbouwgewassen
Prof. dr, ir. R.G.F. Visser (vicevoorzitter)
Ir. D. Kasse

Mevr. prof. dr. ir. E.T. Lammerts van Bueren
Ir. H.van de Haar
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Afdeling Bosbouwgewassen
Ir. A.J.H. Willems (vicevoorzitter)
P.M. Sangers
Vaste deskundige: dr. ir. J. Buiteveld

Aan de Raad is ter ondersteuning van zijn werkzaamheden een bureau verbonden. Aan het hoofd
van het bureau staat de secretaris van de Raad. De secretaris maakt geen onderdeel uit van de
Raad. De leden van de Raad en de secretaris zijn door de Minister benoemd.
b) Organisatie van de Raad

Sinds 1 januari 2008 zijn de administratieve en juridische ondersteuning van de Raad (4,2 resp.
0,9 fte) ondergebracht bij het privaatrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan 'Stichting Nederlandse
Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw' (hierna: Naktuinbouw). Daarbij is met een
onafhankelijkheidsprotocol geborgd dat de secretaris van de Raad onafhankelijk van het bestuur
en directie van Naktuinbouw kan functioneren.

De relatie tussen de Raad (opdrachtgever), Naktuinbouw (uitvoerder van de administratieve taken
alsmede van het technisch onderzoek) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit is vastgelegd in een tripartite overeenkomst.
c) Aantal vergaderingen van de Raad in 2018
Afdeling Bosbouwgewassen: 2
Afdeling Landbouwgewassen: 3
Afdeling Tuinbouwgewassen: 3
Alle afdelingen gezamenlijk: 3

3. Gezamenlijke overleggen, actualiteiten en ontwikkelingen, themabijeenkomsten
Gezamenlijke vergaderingen 2018

In 2018 heeft de Raad 3 maal een gezamenlijke vergadering gehouden:
1) In de vergadering van 20 april 2018 heeft de Raad de eindrapportage van het
methodiekenonderzoek 2017 vastgesteld. Daarnaast is de brief van het Ministerie van LNV d.d. 5
april 2018, waarin aan de Raad om een evaluatie en analyse van de additionele taken wordt
gevraagd, besproken en zijn de taken rond de evaluatie verdeeld.

2) Op 11 september 2018 heeft de Raad een gezamenlijke bijeenkomst gehouden waarbij de
tripartite overeenkomst incl. bijlagen werd besproken. Bij deze gelegenheid werd nadrukkelijk
stilgestaan bij de servicelevel agreement (SLA) die afgesloten wordt tussen de Raad en

Naktuinbouw. Hierbij was met name aandacht voor:
a) de opdrachtgever- opdrachtnemer relatie tussen de Raad en Naktuinbouw, verstrekking van
informatie door Naktuinbouw aan de Raad en het toezicht houden op de werkzaamheden van
Naktuinbouw door de Raad;

b) het vastleggen, en de afbakening van de taken en verantwoordelijkheden over en weer;
c) aansprakelijkheid;

d) de inrichting van de financiële huishouding en administratie van de Raad door Naktuinbouw.
3. Tijdens de vergadering op 16 november 2018 heeft de Raad de subsidies verleend voor de
methodiekenprojecten voor het jaar 2019. Bij deze gelegenheid werd de inrichting van de
financiële administratie van de Raad zoals deze geschiedt door Naktuinbouw toegelicht.
Themabijeenkomsten
Themamiddag Brexit
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In de middag van 20 april 2018 werd een themamiddag gehouden rond de Brexit. Onderwerp van

de middag was het gevolg van de Brexit voor de verkeerspositie van plantenrassen en

Communautaire kwekersrechten, gevolgen voor het rassenonderzoek dat plaats heeft onder
entrustment van het CPVO in het Verenigd Koninkrijk en de kansen en bedreigingen voor het
bedrijfsleven. Deze middag werd georganiseerd door de Raad in samenwerking met Plantum en
Naktuinbouw. Er waren ca. 120 bezoekers die de themamiddag goed waardeerden.
Themamiddag "Brand your plant"

Op 3 december 2018 werd in een coproductie met het Benelux merkenbureau, de Kamer van
Koophandel, Octrooicentrum.NL, het Ministerie van EZK en de Raad (partners in door het

Ministerie van EZ ingestelde "platform intellectuele eigendom") de themamiddag "Brand your plant"
georganiseerd: "Hoe maak je in de plantaardige sector efficiënt gebruik van (woord)merken om je

business te vergroten?"

Het doel van de middag was om ondernemers en stakeholders in de tuinbouwsector inzicht te
geven in het belang van branding als aanjager voor het succesvol op de markt brengen van
producten. Welke voordelen kan het hebben om een merk te registreren? Ook werd aandacht
besteed aan de relatie tussen merken en rasbenamingen. Het tweede deel van de middag kon
gekozen worden uit enkele verdiepende workshops. De middag werd bezocht door ca.110
bezoekers.

Actualiteiten en ontwikkelingen

Aanpak risicopunten uit evaluatie Raad op grond van artikel 39, eerste lid, van de Kaderwet ZBO
In 2017 is de Raad geëvalueerd door de Accountantsdienst Rijk. Hieruit kwamen enkele
risicopunten die in 2018 zijn opgepakt. Het betreft:

a) het borgen van de continuïteit van de deskundigheid binnen de Raad. De Raad zal in
samenspraak met het Ministerie van LNV bij de benoeming van leden van de Raad waarborgen
dat de ingangs- en einddatum van de benoemingen in de tijd kunnen worden gespreid om zo
pieken in het aftreden van Raadsleden zoveel mogelijk te beperken.
b) het borgen van continuïteit en de financiële middelen van de Raad. Het gaat dan met name om de
middelen ten behoeve van de additionele taken. In het kader van de nieuwe tripartite
overeenkomst zijn de gesprekken met het Ministerie van LNV over de beschikbaarstelling van de

additionele middelen voor de periode 2019 - 2029 inmiddels in positieve zin afgerond, en is de

financiering van de additionele taken voor deze periode geborgd.
c) Versterken van de informatiepositie van de Raad en het Ministerie van LNV ten opzichte van
Naktuinbouw. Dit maakt het toezicht op de uitvoering van het DUS onderzoek en de

administratieve taken door Naktuinbouw sterker en vergroot de aansturingsmogelijkheden. Deze
positie is versterkt in de tripartite overeenkomst en de nieuwe Service Level Agreement die is
afgesloten tussen de Raad en Naktuinbouw.

Brexit

Naast voormelde themamiddag heeft de Raad in het verslagjaar de nodige tijd en aandacht
besteed aan voorlichting rondom de Brexit. Hierbij is de door de Raad gecommuniceerde
informatie zorgvuldig afgestemd met Plantum, het Ministerie van LNV en de keuringsdiensten.
Voorlichting was noodzakelijk omdat rassen van groente- en landbouwgewassen die uitsluitend via de
Nationale lijst van het Verenigd Konikrijk (VK) op de Common Catalogue zijn geplaatst, hieruit
verwijderd worden na de Brexit. Hierdoor vervalt de Europese verkeerspositie van deze rassen.
Stakeholders zijn begeleid bij het indienen van ovemameverzoeken om zodoende de handelspositie
van het ras in het VK dan wel binnen de EU te behouden. Er zijn in het verslagjaar 204 rassen vanuit
het VK in het Nederlands rassenregister opgenomen (NRR). Andersom zijn er vanuit Nederland 175
rassen opgenomen op de rassenverkeerslijst van het VK.

Bedrijfsbezoek aan Keygene

Om zich te laten informeren over de ontwikkelingen in de veredeling heeft de Raad op 12 oktober
2018 een bezoek gebracht aan Keygene te Wageningen. Tijdens dit bezoek heeft de Raad zich
aan de hand van presentaties en discussies laten informeren over CRISPR/ Cas & Gene Editing
en Automatic phenotyping & Virtual Breeding.
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Gezamenlijk overleg met adviescommissie Rassenlijst bomen

Op 9 oktober 2018 heeft de afdeling Bosbouwgewassen een gezamenlijk overleg gehouden met
de adviescommissie Rassenlijst bomen. Bij dit overleg kwamen onder meer ter sprake de
activiteiten rond de essentaksterfte, het gebruik van de Rassenlijst bomen en de wens de lijst met
EU richtlijnsoorten van bosbouwgewassen uit te breiden.
Instelling platform intellectuele eigendom

Uit de periodieke beleidsevaluatie Intellectueel Eigendomsbeleid1 over de periode 2012 - 2016 (1
mei 2018) is gebleken dat voorlichting over I.E. en samenwerking tussen de

uitvoeringsorganisaties een verbeterpunt is. Naar aanleiding van dit rapport is op initiatief van het
Ministerie van EZK het "Platform intellectuele eigendom opgericht." Het l.E.-Platform is een
strategisch overlegorgaan (een stuurgroep) dat verbinding legt tussen l. E.-registrerende
organisaties, Kamer van Koophandel, beleid en intermediaire organisaties. Het platform ontwikkelt
een gezamenlijke strategie om ondernemend Nederland l.E.-bewust te maken. Partners van het
platform zijn het Ministerie van EZK, Benelux Office for Intellectual Property, Kamer van
Koophandel, Octrooicentrum Nederland en de Raad voor Plantenrassen. Gelet op de hoge mate
van I.E. bewustzijn van de Nederlandse veredelaars (kwekersrecht), het relatief geringe aantal
aanmelders en de beperkt beschikbare capaciteit van het secretariaat van de Raad neemt de
secretaris als agenda lid en op ad-hoc basis deel aan de overleggen van het I.E. platform.
4.

Verlening kwekersrecht voor sier-, groente- en landbouwgewassen

Nederland kent al ruim 75 jaar een bijzondere vorm van intellectuele eigendomsbescherming voor
de ontwikkelaars van nieuwe plantenrassen, het zogenaamde kwekersrecht. Deze vorm van
intellectuele eigendomsbescherming is sinds 1961 geregeld in een internationaal verdrag (UPOVverdrag), waar Nederland van begin af aan is gebonden. Mede ter uitvoering van het voornoemde
verdrag zijn de criteria voor toekenning van een kwekersrecht bij en krachtens de wet geregeld.
Onder meer moet uit onderzoek te velde of in de kas blijken dat het voorwerp van de beoogde
bescherming een ras is, dat onderscheidbaar (Distinct, D), homogeen (Uniform, U) en bestendig
(Stable, S) is. Dat onderzoek duurt, afhankelijk van de aard van het gewas, 1 tot 3 jaar. In
bijzondere gevallen kan de duur van het onderzoek langer zijn. Daarnaast is een voorwaarde voor
het kwekersrecht dat een ras nieuw moet zijn.

Naast het nationale kwekersrechtstelsel neemt het Communautaire kwekersrechtstelsel sinds

1995 een belangrijke plaats in, waardoor het beroep op het nationale stelsel is verminderd.
Niettemin blijkt er behoefte te blijven bestaan aan nationale kwekersrechten. De belangrijkste
redenen daan/oorzijn:

Alvorens van rassen van landbouw- en groentegewassen teeltmateriaal in de handel mag
worden gebracht, moeten de betrokken rassen zijn toegelaten. Dit geschiedt op nationaal
niveau. Die toelating gebeurt op basis van hetzelfde DUS-onderzoek dat voor
kwekersrechtverlening van toepassing is. Dientengevolge kan dat onderzoek, zonder
meerprijs, voor beide doeleinden worden gebruikt, wat in de landbouw- en
groentegewassen veelal gebeurt. In de meeste gevallen wordt voor die rassen nadien ook
een Communautair kwekersrecht verleend, wederom gebaseerd op het eerdere DUSonderzoek. Overigens moet voor toelating van rassen van landbouwgewassen ook nog
cultuur- en gebruikswaardeonderzoek worden uitgevoerd.
Voor een aantal gewassen is de beschermingsduur van het Nederlandse kwekersrecht
langer (dit geldt o.a. voor rassen van bolgewassen) dan van het Communautaire
kwekersrecht of vindt men de Communautaire jaarcijnzen na verloop van tijd niet meer
opwegen tegen het beschermde belang. Door ook een nationale titel te hebben kan men na
afloop - of na vrijwillige opgave - van het Communautaire recht terugvallen op het
Nederlandse kwekersrecht.

* Periodieke beleidsevaluatie Intellectuele Eigendomsbeleid. Eindrapport, Technopolis-group, l mei 20 18
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Voorsommige siergewassen is Nederland het belangrijkste distributiepunt van materiaal in
de Europese Unie. Als gevolg daarvan volstaan sommige kwekers met kwekersrechtelijke
bescherming in Nederland omdat zij hun rechten kunnen handhaven via de
handelsstromen die via Nederland lopen.
Over het algemeen zijn de kosten voor een nationaal kwekersrecht lager. Zo bedraagt de
jaarcijns voor een Europees kwekersrecht € 330 terwijl dit bedrag voor een nationaal
kwekersrecht op nihil is gesteld. De aanvraagkosten voor een nationaal kwekersrecht zijn €
445 en voor een Communautair kwekersrecht € 650 (voor elektronische Communautaire
aanvragen € 450). De onderzoekskosten voor een Communautair kwekersrecht zijn over
het algemeen iets lager dan die voor een nationaal kwekersrecht omdat het Community
Plant Variety Office (CPVO) 15% van de onderzoekskosten uit de jaarcijnzen betaalt.
Trends

Om mogelijke trendmatige ontwikkelingen te onderkennen volgen hieronder enkele tabellen met
aantallen van aanvragen en verleningen van Nationaal- en Communautair kwekersrecht.
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Nationaal kwekersrecht 2012 t/m
2018
Aanvragen | Verleningen | van kracht
638
2012
833
6.760
2013
747
586
6.942
2014
698
536
7.236
2015
793
610
7.703
2016
800
587
8.030

2017

761

666

8.396

2018

791

710

8.589

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Communautair kwekersrecht 2012
t/m 2018
Aanvragen | Verleningen | van kracht
2.868
2.640
20.3621
3.297
2.708
21.510
3.601
2.884
22.550
3.111
2.644
23.750
3.299
2.980
25.148
3.422
2.865
25.914
3.554
27.757
2.757

Uit de cijfers blijkt dat:
a) het aantal aanvragen voor Nationaal kwekersrecht is gestabiliseerd tussen de ca. 700 en
800 per jaar;

b) het aantal aanvragen voor Communautair kwekersrecht nog steeds stijgt. Na een dip in
2015 - waarschijnlijk als gevolg van het feit dat aanmelders hun aanmelding hebben
uitgesteld vanwege een tariefsverlaging per 1 januari 2016 - zijn de aanmeldingen vanaf
2016 verder gestegen.
c) de duur van het onderzoek van geval tot geval kan verschillen. Daarom is geen relatie te
leggen tussen het aantal aanvragen in een gegeven jaar en het aantal verleningen in één
van de navolgende jaren.
Nationale aanvragen kwekersrecht uitgesplitst per gewasgroep:
Ivoorplantenrassen

Nationaal kwekersrecht aanvragen per gewasgroep 2012 t/m 2018
Jaar | Siergewassen | Landbouwgewassen | Groentegewassen | Totaal
2012
2013
2014
2015
2016

202
224
171
204
232

357
444
435
481
486

79
79
92
108
82
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638
747
698
793
800

2017
2018

175
189

80

506

82

520

761
791

Onder de rassen, waarvoor in 2018 kwekersrecht werd aangevraagd, bevonden zich geen
genetisch gemodificeerde organismen (GMO's).

5. Toelating van groente-, landbouw-, fruitgewassen en houtopstanden

Op grond van de regelgeving van de Europese Unie mag van landbouw- groente- en
fruitgewassen uitsluitend teeltmateriaal van toegelaten rassen worden verhandeld. Bij rassen van
landbouw- en groentegewassen moeten tevens zogenaamde instandhouders van de toegelaten
rassen worden geregistreerd. Een instandhouder is een persoon of bedrijf die/dat het betrokken
ras in zijn oorspronkelijke hoedanigheid in stand houdt.

Ook voor de verhandeling van teeltmateriaal van bosbouwgewassen voor bosbouwkundige
doeleinden geldt dat het teeltmateriaal afkomstig moet zijn van toegelaten rassen of opstanden.
De toelating van rassen en opstanden is een taak van de lidstaten. In Nederland gebeurt dit op
grond van de 'Zaaizaad- en plantgoedwet 2005' en onderliggende regelgeving, door de Raad.
Onder de rassen, waarvoor in 2018 toelating werd aangevraagd, bevonden zich geen genetisch
gemodificeerde organismen (GMO's).

a) Groentegewassen

Rassen van groentegewassen worden toegelaten nadat uit onderzoek is gebleken dat zelfstandig
zijn. Voor groentegewassen beperkt zich het onderzoek voor de toelating derhalve tot een
zogenaamd DUS-onderzoek.

b) Landbouwgewassen

Rassen van landbouwgewassen worden toegelaten nadat uit onderzoek is gebleken dat zij
zelfstandig (DUS) zijn en voldoende cultuur- en gebruikswaarde bezitten. In deze gevallen betreft
het een zogenaamd DUS-onderzoek en een onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde
(CGO).

Rasdvoorplantenrasseh

Toelating (aanvragen) - 2012 t/m 2018
Jaar [ Landbouwgewassen | Groentegewassen | Totaal

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

237
267
272
288
251
248
350

590
827
667 I 934
640
912
686
974
676
927
699
947
790 1.140

Toelating (tot NNR) - 2012 t/m 2018
Jaar [ Landbouwgewassen | Groentegewassen | Totaal

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

104
106
105
122

106
118
188

618
567
444
579
587
578
668
7

722
673
549

701
693
696
856

c) Fruitgewassen

Met ingang van 1 oktober 2014 is er op grond van artikel 8a van het Besluit werkzaamheden Raad
voor plantenrassen een registratieplicht voor rassen van fruitgewassen. Indien een fruitras op dat
tijdstip niet geregistreerd is, mag het niet (meer) verhandeld worden. Voor Nederland is de Raad
voor plantenrassen verantwoordelijk voor de registratie van fruitrassen in het Nederlands
Rassenregister (NRR).

In het register van rassen van fruitgewassen stonden in 2018 970 rassen van fruitgewassen vermeld
met een "officiële beschrijving" (vermeld als "a-ras", met officiële DUS-beschrijving) en 656 rassen
met een "officieel erkende beschrijving" (vermeld als "b-ras" met beschrijving op TQ-niveau). In het
laatste geval (b-rassen) gaat het om rassen die door verhandeling van oudsher bekend zijn. Om de
drempel voor registratie van deze rassen in het NRR te verlagen is zowel voor de aanmelding tot
toelating in het NRR als het opstellen van de officieel erkende beschrijving een verlaagd tarief
geïntroduceerd.

Vanaf 1 januari 2017 is het EU Register met rassen van fruitgewassen (genaamd Frumatis)
operationeel. Frumatis bestaat uit de Rassenregisters van de individuele lidstaten.

d) Bosbouwgewassen

In deze gewassen gaat het om opstanden (groepen van ten minste 30 bij elkaar staande bomen)

van richtlijnsoorten die op basis van uiterlijke kenmerken warden beoordeeld en die op basis
hiervan kunnen worden toegelaten in het NRR in de categorie 'van bekende origine' dan wel
'geselecteerd'. Eventuele zaadgaarden kunnen worden toegelaten in de categorie 'gekeurd'.
Naderhand kunnen toegelaten opstanden worden opgewaardeerd naar de categorie 'getoetst' als
uit nadere proeven blijkt dat hun waardevolle kenmerken ook genetisch zijn bepaald. Dat is in 2018
niet aan de orde geweest. In 2018 heeft de Raad 4 opstanden van richtlijnsoorten toegelaten tot
het NRR en zijn er 2 opstanden van niet-richtlijnsoorten aanbevolen.
Adviescommissie Rassenlijst bomen

In 2014 heeft de Raad voor plantenrassen een adviescommissie ingesteld. Dit was noodzakelijk
omdat de Product- en Bedrijfschappen m.i.v. 1 januari 2015 werden opgeheven. De taken van de
adviescommissie zijn:

1. adviseren aan de Raad ten aanzien van de toelating tot het nationaal register van opstanden die
vallen onder de werking van artikel 10 van het Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen
(richtlijnsoorten) en;

2. een aanbeveling te doen aan de Raad ten aanzien van het opnemen van opstanden in de
nationale Rassenlijst bomen van bosbouwgewassen die niet vallen onder de werking van artikel 10
Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen (niet-richtlijnsoorten).
3. adviseren aan de Raad t.a.v. overige aangelegenheden die samenhangen met de nationale
Rassenlijst bomen.

De adviescommissie bestaat uit deskundigen uit diverse geledingen van de bosbouwsector
(uitgangsmateriaal, teelt, handel, gebruikers en afnemers). In 2018 heeft de Adviescommissie
Rassenlijst bomen 2 opstanden van een niet-richtlijnsoort aanbevolen, deze opstanden zijn
opgenomen in de Nationale rassenlijst bomen.
Rassenlijst bomen

Onder verantwoordelijkheid van de Raad wordt de Nationale Rassenlijst bomen samengesteld. De
Nationale Rassenlijst bomen bevat een overzicht van de eigenschappen van de toegelaten
opstanden en rassen van richtlijn en van niet-richtlijnsoorten waarvan het uitgangsmateriaal van
belang is voor de bosbouw. De Nationale Rassenlijst bomen komt mede voort uit een
Communautaire verplichting en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gezaghebbende
bron van informatie voor de beheerders van bos, natuur en landschap en voor iedereen in de
bosbouwsector die te maken krijgt met de aanplant van nieuwe bomen.
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Rassenlijst bomen digitaal

Vanaf 2012 wordt de Nationale Rassenlijst bomen in digitale vorm uitgegeven, zodat deze
kosteloos via een website kan worden geraadpleegd. In 2018 is twee keer een update van de
rassenlijst gepubliceerd op de website. Sinds 2016 is er een gezamenlijke (semantische) digitale
EU Rassenlijst bomen (genaamd Forematis), waarin de toegelaten opstanden van richtlijnsoorten
van alle EU-lidstaten zijn vermeld.

Gezamenlijke vergadering met Adviescommissie Rassenlijst bomen
Op 9 oktober 2018 heeft in Roelofarendsveen de 4e gezamenlijke vergadering van de Raad en de
Adviescommissie Rassenlijst bomen plaatsgehad. Bij deze gelegenheid is stilgestaan bij de
verschillende registraties in siergewassen en ontwikkelingen hierin. Ook is een rondleiding

gehouden in het Variety center waar o.a. laanbomen worden onderzocht. Verder werd de stand

van zaken van lopende acties t.a.v. de essentaksterfte besproken, ook de voortgang van de
nieuwe Green Deal II "Bos en Haagplantsoen" kwam aan bod.

6. Het identiteitsonderzoek (DUS-onderzoek) en Cultuur- en gebruikswaarde
onderzoek (CGO)

Identiteitsonderzoek (D US-onderzoek)

Het leeuwendeel van het identiteitsonderzoek (relevant voor zowel kwekersrecht als toelating)
wordt in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van de Raad uitgevoerd door Naktuinbouw. Voor
een klein aantal gewassen wordt het DUS-onderzoek door buitenlandse onderzoeksinstellingen
verricht. De onderzoekende instellingen rapporteren aan de Raad.

Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek (CGO in landbouwgewassen)
De regie voor de uitvoering van het onderzoek naar cultuur- en gebruikswaarde van

landbouwrassen ligt bij het bedrijfsleven. Door middel van zogenaamde CGO-protocollen bepaalt
de Raad voor plantenrassen de voorwaarden waaraan het onderzoek moet voldoen en de
minimumnormen, waaraan de onderzochte rassen moeten voldoen. Namens de Raad wordt

toezicht op de uitvoering van het onderzoek en controle op de uitkomsten uitgeoefend. Samen met
de uitkomst van het DUS-onderzoek is het resultaat van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
bepalend voor de toelating van landbouwrassen.

In haar beleid ten aanzien van de cultuur- en gebruikswaarde beperkt de Raad zich tot

eigenschappen die van belang zijn voor een duurzame teelt in het algemeen (zoals resistenties ter
voorkoming van grootschalige aantasting door ziekten) en eigenschappen die risico's voor de
consument kunnen inhouden. In 2018 heeft de Raad diverse CGO-protocollen geactualiseerd en
vastgesteld.

Evaluatie en herbeoordeling minimumnormen CGO

In het verslagjaar zijn de wettelijke minimumnormen waaraan landbouwgewassen in het CGO
moeten voldoen geëvalueerd en na consultatie van het bedrijfsleven opnieuw vastgesteld.
Bosbouw

Aanvragen voor de toelating van bosbouwopstanden worden namens de eigenaren en beheerders
ingediend via de Vereniging van Bos en Natuurterrein Eigenaren (VBNE). Voorafgaande aan de
indiening zijn de opstanden door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)
beoordeeld op uiterlijke kwaliteit. In verband met een mogelijke opwaardering in de klasse 'Tested'
voert het CGN in opdracht van- en gefinancierd door de Raad nader CGO-onderzoek uit.
Vaststelling van rasbenamingen

Wanneer de identiteit van een ras is vastgesteld en het ras wordt toegelaten en/ of kwekersrecht
wordt verleend dan moet het ras een door de Raad vastgestelde benaming hebben. De Raad laat
de voorgestelde benamingen toetsen op hun geschiktheid. Indien een voorgestelde rasbenaming
niet aan de daarvoor gestelde regels voldoet of te veel overeenkomt met een handelsnaam of een
merk, wordt het voorstel afgewezen en de aanvrager verzocht een nieuw voorstel in te dienen.
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Doorgaans worden de rasbenamingen tegelijkertijd met de beslissing omtrent de verlening van het

kwekersrecht of de toelating vastgesteld.
7. Procedurele aangelegenheden

3) Intrekking onrechtmatig verleend kwekersrecht tulpenras Strong Strike
In 2018 heeft de Raad één nieuw beroepschrift (d.d. 15 maart 2018) ontvangen naar aanleiding
van een door hem onrechtmatig verleend kwekersrecht (d.d. 28 november 2014). Deze
onrechtmatige verlening was een gevolg van het feit dat het onderzoeksstation een

vergelijkingsras had gemist. In eerste instantie heeft de Raad getracht partijen te bewegen tot een
schikking, maar dit bleek vruchteloos.

Vervolgens heeft de Raad zich gebogen over een juridische oplossing van deze kwestie. Omdat
de Raad zelf niet bevoegd is om zijn fout te herstellen heeft hij aan de Minister van LNV gevraagd
om een machtiging zodat hij - namens de Minister - een procedure zou kunnen starten ter
vernietiging van het onrechtmatig verleende kwekersrecht. Deze machtiging is geweigerd door de
Minister omdat a) de Raad zelf het orgaan is dat het foutieve besluit heeft genomen, b) vanwege
de verhouding tussen het Ministerie en de Raad als ZBO en c) omdat belanghebbende zelf
bevoegd is om een procedure te starten. Hierbij heeft LNV de suggestie gedaan aan de Raad om
zelf het onrechtmatige besluit in te trekken. Nadat over deze suggestie was geadviseerd door
advocatenkantoor Pels Rijcken heeft de Raad het onrechtmatig verleende kwekersrecht zelf
teruggenomen met een intrekkingsbesluit (d.d. 24 februari 2018).
Tegen dit intrekkingsbesluit heeft belanghebbende met succes beroep aangetekend bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven. Het CBB heeft op 13 maart jl. onder meer overwogen:
"Het College is van oordeel dat verweerder (de Raad) niet bevoegd is een door hem verleend
kwekersrecht in te trekken. Uit de artikelen 75 en volgende van de ZPW vloeit voort dat het
de civiele rechter is die bevoegd is tot vernietiging van het kwekersrecht, en dat zodanige
vernietiging te allen tijde kan worden gevorderd door een belanghebbende dan wel door of
namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met deze bevoegdheid van
de civiele rechter is de door verweerder bepleite (impliciete) bevoegdheid van verweerder tot
intrekking van een verleend kwekersrecht niet verenigbaar."

Naar aanleiding van de uitspraak van het CBB d.d. 1 3 maart jl. heeft de Raad opnieuw om een
machtiging gevraagd aan de Minister van LNV.

•>) Beroep tegen rasbenaming Spryng Break

Met een beslissing op bezwaar d.d. 24 mei 2016 heeft de Raad het bezwaar tegen het besluit om
de rasbenaming "Spryng Break" goed te keuren - ondanks het bestaan van het woordmerk
"Springbreak"- ongegrond verklaard. Dit conform het advies van de bezwaaradviescommissie.
Tegen deze beslissing op bezwaar is met een beroepschrift van 14 juni 2016 beroep ingesteld bij
het CBB. De hoorzitting bij het CBB vond plaats op 21 december 2017. In zijn uitspraak van 28
oktober 2018 heeft het CBB geoordeeld dat de Raad op juiste gronden - ondanks het bestaan van

een vrijwel identiek woordmerk - de benaming "Spryng Break" heeft vastgesteld.
:) Verificatieonderzoek Red Gold en Strong Power

Met een brief van 1 september 2016 kreeg de Raad een verificatieverzoek van de advocaatgemachtigde van J&T Bloembollen en AB Breeding omdat het tulpenras "Red Gold" van cliënte
identiek zou zijn aan het tulpenras "Strong Power" waarvoor op 23 november 2015 kwekersrecht
was verleend door de Raad. Tijdens een hoorzitting van de Raad heeft Naktuinbouw aangetoond
dat beide rassen ten tijde van het DUS-onderzoek duidelijk onderscheidbaar waren en dat het
kwekersrecht in 2015 derhalve terecht is verleend. Inmiddels is door de rechthebbenden bij de
BKD (Bloembollenkeuringsdienst) een verzoek ingediend om de rasechtheid te controleren
(stabiliteit). In 2016 vond een opplant plaats bij de BKD. Naar aanleiding van de uitkomst is door
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partijen besloten om de rassen nogmaals in 2017 op te planten. De Raad wacht de uitkomst van
de verificatie af.

1) Klacht instandhouder wegens nalaten notificatie aan EU t.b.v. opname in Common Catalogue
Onlangs is gebleken dat een drietal groenterassen rond de eeuwwisseling ten onrechte niet is
genotificeerd aan de EU Commissie, waardoor deze niet zijn vermeld in de Common Catalogue.
De betreffende instandhouder/ vermeerderaar stelt hierdoor schade te hebben geleden. Hij heeft
vervolgens een klacht ingediend, inclusief een eis om schadevergoeding. Omdat Naktuinbouw en
de Raad beide bij dit dossier betrokken zijn trekken zij in dit dossier gezamenlijk op. De Raad en
Naktuinbouw hebben de klacht ongegrond verklaard. Vervolgens heeft belanghebbende begin
2018 een klacht ingediend bij de nationale Ombudsman n.a.v. het handelen van Naktuinbouw en
de Raad. Inmiddels heeft de Ombudsman de klacht ongegrond verklaard en geoordeeld dat de
Naktuinbouw en de Raad zorgvuldig hebben gehandeld jegens het betreffende bedrijf. Met het
oogmerk om de kwestie af te sluiten hebben de secretaris van de Raad en het hoofd
rassenonderzoek van Naktuinbouw een bezoek gebracht aan klager in Naaldwijk. Dit bezoek werd
door klager op prijs gesteld.

e) Verlening kwekersrecht voor tulpenrassen Gold Race en Goldcoast
Er is voor de tulpenrassen Gold Race en Goldcoast kwekersrecht verleend op respectievelijk 20
maart 2014 en 23 april 2015. Beide rassen zijn mutanten van het ras Strong Gold. De
rechthebbende van het oudere ras Gold Race stelt dat de rassen niet (meer) duidelijk
onderscheidbaar zijn. Beide rechthebbenden hebben de rassen onlangs niet kunnen ontwarren.
Rechthebbenden hebben vergeefs geprobeerd te schikken. Stand van zaken is dat de
rechthebbende van het ras Gold Race bij de BKD heeft verzocht om een rasechtheidsproef
(verificatie). Hierbij worden in het kader van de rasechtheid door de keuringsdienst beide rassen
opgeplant. Het rapport wordt verwacht rond mei 2019.

Dit is niet de eerste casus in het gewas tulp waarbij de mate van onderscheidbaarheid ter
discussie staat. Dit is een reden voor de Raad om de komende periode beleidsmatig met extra
aandacht naar de rasafstanden binnen dit gewas te kijken. Vraag is of dit ook bij andere gewassen
speelt.

8. Betrokkenheid bij wettelijke stelsels andere landen

a) Nationaal: bij het voortgaande proces tot herinrichting van het UPOV Verdrag en de
Communautaire regelgeving op het gebied van teeltmateriaal en kwekersrecht ondersteunde
de secretaris van de Raad het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

b) Internationaal: de secretaris was in 2018 betrokken bij de ontvangst van delegaties uit
Myanmar (2 maal), USA, Jordanië, Turkije en Japan. Doel van deze bezoeken was in alle
gevallen het uitwisselen van informatie met het oog op het implementeren dan wel het sterker
maken van het stelsel van kwekersrecht in deze landen.
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9. Exploitatieoverzicht 2018 (inclusief additionele middelen)

WERKZAAMHEDEN RAAD VOOR PLANTENKASSEN
Exploitatie
2018

Begroting
2018

2.859.576
415.812

2.858.000

Exploitatie
2017

OPBRENGSTEN

DUS onderzoek groentegewassen
DUS onderzoek landbouwgewassen
DUS onderzoek siergewassen

Aanwaagtarief

Overname rapporten
Overige griffierechten

Opbrengsten tarieven
Methodiekenonderzoek

Toetsproeven Bosbouw
Beleidsondersteuning
Rassenlijst Bomen
Rassenlijst Landbouwgewassen

326.870

429.000
338.000

2.606.797
429.815
394.559

3.602.258

3.625.000

3.431.171

593.221
258.630
9.993

545.000
18.000

546.804
213.280
12.915

861.844

728.000

772.999

4.464.102

4.353.000

4.204.170

171.100

171.000

174.164

165.000

158.678

158.000

161.767

151.107

150.000

154.133

78.206
75.620

78.000

79.702

76.000

77.341

634.711

633.000

647.107

5.098.813

4.986.000

4.851.277

Inkoop DUS onderzoek
Inkoop aanvragen, rapporten en griffie

3.602.258

3.625.000

3.431.171

861.844

728.000

772.999

Kosten ivm tarieven

4.464.102

4.353.000

4.204.170

Opbrengst bijdrage additioneel werk
Opbrengsten totaal

KOSTEN

Methodiekenonderzoek'

171.100

171.000

174.164

Toetsproeven Bosbouw2
Beleidsondersteuning

158.678
151.107

158.000
150.000

161.767
154.133
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Rassenlij st Bomen3

78.206

78.000

Rassenlijst Landbouwgewassen

75.620

76.000

79.702
77.341

634.711

633.000

647.107

Kosten additonele middelen

Totale kosten

5.098.813 4.986.000 4.851.277

EXPLOITATIESALDO

o

o

o

' • Waarvan € 24.840 uitgevoerd door CGN
2- Volledig uitgevoerd door CGN
3- Waarvan € 74.900 uitgevoerd door CGN

Toelichting exploitatieoverzicht

De Raad voor plantenrassen kent twee verschillende geldstromen:

a) de eerste geldstroom betreft de middelen die te maken hebben met de uitvoering van de
wettelijke taken van de Raad.

b) de tweede geldstroom betreft de middelen die van het Ministerie van LNV ontvangen worden
voor het (laten) uitvoeren van de (publieke) additionele werkzaamheden die uit de wettelijke
taken voortvloeien.

a. Toelichting exploitatieoverzicht: de uitvoering van de wettelijke taken en de rol van
Naktuinbouw

De tarieven van de Raad (artikel 6, tweede lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005) worden
vastgesteld door de Ministervan Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gehoord de Raad. Op
basis van de overeenkomst van 19 december 2007 tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur

en Voedselkwaliteit, de Raad en Naktuinbouw draagt Naktuinbouw zorg voor alle feitelijke
uitvoeringshandelingen rond het opleggen en innen van tarieven van de Raad genoemd in
hoofdstuk 6 van de Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen, maar ook het uitvoeren
van het retribueerbare DUS-onderzoek. Naktuinbouw ontvangt de opbrengsten van de
aanvraagtarieven en het tarief voor het DUS-onderzoek op een op haar naam gestelde
bankrekening. De Raad kan vanwege het ontbreken van rechtspersoonlijkheid namelijk niet

zelfstandig een bankrekening openen. Naktuinbouw dekt met de tariefopbrengsten de kosten die
zij heeft gemaakt voor werkzaamheden in opdracht en eindverantwoordelijkheid van de Raad en
die ook via deze tarieven worden bekostigd.

Op grond van het voorgaande worden in het exploitatieoverzicht zowel de opbrengsten van de
tarieven voor het uitvoeren van het technisch onderzoek (DUS-onderzoek) als de tarieven voor het
verrichten van administratieve en juridische werkzaamheden verantwoord in deze exploitatie. Deze
kosten en opbrengsten worden ook verantwoord in de jaarrekening 2018 (blz. 32) van
Naktuinbouw.

Financieel beheer, verantwoording en intern toezicht

De Raad heeft zijn eigen exploitatieoverzicht (hiervoor op blz. 11). Hierin staan de
tariefopbrengsten van de Raad en de kosten van de werkzaamheden die Naktuinbouw verricht in
opdracht van de Raad en ook de ontvangen bijdragen van het Ministerie van LNV voor de
additionele activiteiten en de bijbehorende uitgaven. Naktuinbouw verantwoordt haar uitgaven en
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ontvangen opbrengsten bij de uitvoering van taken in opdracht van de Raad in haar eigen

jaarrekening. BDO geeft een accountantsverklaring voor heel Naktuinbouw, inclusief het onderdeel
van de jaarrekening dat op de werkzaamheden ziet die Naktuinbouw uitvoert in opdracht van de
Raad.

De Raad stelt een ontwerpbegroting op. Informatie uit deze ontwerpbegroting wordt meegenomen
bij het opstellen van de begroting van het Ministerie van LNV. De Raad valt onder het materieel en
financieel beheer van de rijksoverheid. Voor Naktuinbouw als privaatrechtelijke ZBO geldt een
ander wettelijk toezicht regime en andere kaders, zoals bijvoorbeeld het normenkader financieel
beheer.

De administratieve processen van de Raad zijn zo ingericht dat doorlopende interne monitoring en

auditing kan plaatsvinden. Hiervoor maakt de Raad gebruik van het management en
kwaliteitszorgsysteem van Naktuinbouw (MMS). Hierin zijn alle procedures en werkinstructies
opgenomen en op basis hiervan worden interne audits uitgevoerd. Door deze procesmatige
kwaliteitscontrole op de dagelijkse gang van zaken kan - indien gewenst - spoedig worden
bijgestuurd. De financiële risico's van de Raad zijn beperkt omdat aanvragen pas in behandeling

worden genomen na betaling van de onderzoekskosten.

b. Toelichting exploitatieoverzicht: de uitvoering van Additionele activiteiten van de Raad,
voortvloeiend uit de wettelijke taken van de Raad

Hieronder gaat een overzicht van de Additionele activiteiten die de Raad in opdracht van het
Ministerie van LNV verricht. De Raad is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Additionele
activiteiten en heeft een coördinerende en opdrachtgevende taak naar Naktuinbouw en de andere

in het 3-partijencontract genoemde organisaties. Het betreft:

1. Het inrichten en uitgeven van een Rassenlijst bomen;
2. Het inrichten van een Rassenlijst landbouwgewassen;
3. Beleidsondersteuning terzake van rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek;

4. Methodiekenonderzoek;

5. Het opzetten van toetsproeven in de bosbouw.

Hieronder wordt per Additionele taak kort toegelicht waarom ervoor is gekozen om deze te laten
uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de Raad. Tevens wordt toegelicht in hoeverre de taak is
gebaseerd op- of samenhangt met de wettelijke taken van de Raad. De financiële verantwoording
is hiervoor opgenomen in het exploitatieoverzicht op blz. 11.

1. Het inrichten en uitgeven van een Nationale Rassenlijst bomen.

De Rassenlijst bomen wordt onder verantwoordelijkheid van de Raad samengesteld. De
Rassenlijst berust op een communautaire verplichting en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld
tot een gezaghebbende bron van informatie voor natuurbeheerders, verzorgers van stedelijk groen
en voor iedereen in de bosbouwsector die te maken krijgt met de aanplant van nieuwe bomen. De
Rassenlijst bomen bestaat uit richtlijnsoorten en niet-richtlijnsoorten.

Voor de richtlijnsoorten bestaat vanuit Europa voor Nederland de verplichting om de Nationale
Rassenlijst te onderhouden, de opstanden van richtlijnsoorten op te nemen in het Nationaal
opstandenregister en deze opstanden in te delen in de klassen Selected, Qualified, Tested of
Source Identified (SI). Deze taak is voor de Raad neergelegd in de ZPW, artikel 2, onderdelen b en
d.
Voor de njet-richtlijnsoorten bestaat er geen strikt wettelijke verplichting, maar de "aanbeveling"
van deze opstanden waarborgt de kwaliteit van autochtoon (Source Identified) plantmateriaal in
Nederland en draagt hiermee bij aan de bescherming van de genetische biodiversiteit in
Nederland.
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Zowel voor de toelating van opstanden van richtlijn- als niet-richtlijnsoorten maakt de Raad gebruik
van dezelfde adviescommissie (de adviescommissie Rassenlijst bomen van de Raad) die bestaat
uit deskundigen, afkomstig uit diverse geledingen van de bosbouwsector. Door de behandeling
van richtlijn soorten en niet- richtlijn soorten te combineren wordt een maximale efficiëntie bereikt
en worden de extra kosten voor het opnemen van niet-richtlijnsoorten in de Nationale Rassenlijst
bomen tot een minimum beperkt. Voorheen werden deze adviserende werkzaamheden uitgevoerd
door het Bosschap, maar met de opheffing van het Bosschap zijn deze adviserende taken belegd
bij voornoemde, nieuw ingestelde adviescommissie van de Raad.

2) Het inrichten en uitgeven van een Nationale Rassenlijst landbouwgewassen

Het opstellen van een Nationale Rassenlijst landbouwgewassen geschiedt op basis van de
gegevens uit het rassenregister, DUS-onderzoek en CGO-onderzoek. Dit is een wettelijke taak van

de Raad o.g.v. de ZPW, artikel 2, onderdeel d.

3) Beleidsondersteuning ter zake van rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek
Vanuit verschillende organisaties wordt beleidsmatig ondersteuning geleverd aan het Ministerie
van LNV op het gebied van de samenstelling van rassenlijsten en het kwekersrecht. Het betreft
met name bijeenkomsten in het kader van UPOV, CPVO, EU en OESO. Jaarlijks wordt in overleg
met de secretaris van de Raad door Naktuinbouw een begroting opgesteld, houdende de
verwachte werkzaamheden in het kader van beleidsmatige ondersteuning.
4) Methodiekenonderzoek

Om het onderzoek ten behoeve van toelating en kwekersrecht in Nederland zo efficiënt mogelijk uit
te kunnen voeren en om recht te doen aan de leidende positie van Nederland in dit onderzoek, is
het van belang dat bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare technieken.
Aangezien doorlopend sprake is van aanpassing en vernieuwing, dient hiervoor onderzoek te
worden gedaan. Elke organisatie die actief is op het terrein van onderzoek ten behoeve van de
toelating of kwekersrecht kan voorstellen indienen in het kader van dit methodiekenonderzoek. De

Raad besluit welke voorstellen door de Raad zullen worden gefinancierd en houdt toezicht op de
uitvoering van de projecten. De coördinatie van de projecten vindt plaats door Naktuinbouw.

5) Het opzetten van toetsproeven in de bosbouw

Om de gebruikswaarde van toegelaten opstanden up-to-date te houden worden jaarlijks gegevens
verzameld in een groot aantal toetsproeven die op de terreinen van o.a. Staatsbosbeheer zijn
aangelegd. Deze toetsproeven vinden plaats in het kader van de indeling van opstanden van

bosbouwgewassen (richtlijnsoorten) in de klasse 'Tested' en zijn hiermee een wettelijke taak. Ook
deze taak berust op een communautaire verplichting en hangt nauw samen met de onder 1
opgenomen taak (het inrichten en uitgeven van een Rassenlijst bomen)

Gedaan te Wageningen, .^.ü.... april 2019,
De voorzitter,

De secretaris,

C/D<2^_L^-^
dr. L. van Vloten-Doting

mr. C.J.A. Groenewoud
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