
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouda, [datum] 2021 

 

 

Betreft: Melding gebruik Farm Saved Seed 2020/2021 vóór 15 mei 

 

 

Geachte heer /mevrouw, 

 

Middels deze brief herinneren wij u aan uw wettelijke meldplicht voor het gebruik van eigen vermeerderd 

zaaizaad van granen en/of eigen vermeerderd pootgoed van aardappelen van kwekersrechtelijk 

beschermde rassen, ook wel Farm Saved Seed (FSS) genoemd. 1   

 

Uw melding van het gebruik van FSS dient vóór 15 mei a.s. door ons ontvangen te zijn. 

 

Wat is Farm Saved Seed? 

Met FSS wordt bedoeld: het gebruik van een deel van de eigen oogst als zaaizaad of pootgoed op uw eigen 

bedrijf. Alleen in het geval van granen en aardappelen mag de oogst opnieuw worden gebruikt als eigen 

zaaizaad of pootgoed. Gebruik van FSS is alleen toegestaan indien u dit gebruik op de juiste wijze meldt én 

de bijbehorende vergoeding betaalt aan de kweker. 

 

Indien u pootgoed teelt op basis van een licentieovereenkomst, dan is het op basis van deze overeenkomst 

geteelde pootgoed geen FSS. Indien u echter pootgoed achterhoudt van de oogst en vervolgens opnieuw 

uitpoot op uw bedrijf voor consumptieteelt, dan is dit pootgoed wél FSS en moet u dit melden.  

 

Melden bij Plantum 

De melding en inning van de vergoeding voor FSS is door de kwekers centraal ondergebracht bij Plantum. U 

kunt voldoen aan uw meldplicht door via onze website www.eigenzaaizaad.nl te melden of door het 

bijgevoegde meldformulier ingevuld te retourneren. Voor het melden via de website is uw persoonlijke 

login-code: 

 

<<login-code>> 

 

Als u gebruik heeft gemaakt van FSS, dan dient u op het meldformulier per ras in te vullen welke 

hoeveelheden eigen zaaizaad/pootgoed u in het najaar van 2020 en/of voorjaar van 2021 heeft gebruikt. Op 

grond van deze opgave ontvangt u van Plantum een factuur voor de vergoeding die u hierover verschuldigd 

bent.  

 
1 Op grond van artikel 13 van de Ministeriële Regeling Raad voor Plantenrassen behorende bij de Zaaizaad-en 
Plantgoedwet 2005. 
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Indien u een contract heeft met AVEBE of een individueel vermeerderingscontract heeft met een 

handelshuis en/of kweker, of wanneer u reeds via de NAK heeft afgedragen, dan loopt de facturatie niet via 

Plantum. U kunt dit aangeven op het meldformulier. U bent in deze gevallen echter nog steeds wel verplicht 

om uw FSS gebruik middels het meldformulier of via de website bij Plantum te melden.  

 

Uw gegevens en AVG 

Wij verzoeken u vriendelijk om het meldformulier compleet in te vullen en wanneer u FSS heeft gebruikt 

zowel het ras, het aantal kilogram als het aantal ingezaaide hectares duidelijk in te vullen. U bent op basis 

van de wet verplicht om al deze gegevens aan te leveren voor legaal gebruik van FSS. Omdat deze 

verplichting in de wet verankerd is, voldoet Plantum aan AVG-regels om u deze gegevens te vragen. Wel 

zorgen we er daarbij voor, dat er op geen enkele andere manier gebruik gemaakt wordt van uw gegevens.  

 

Let op: géén FSS gebruik toegestaan van andere gewassen dan aardappels en granen 

Het gebruik van FSS is uitsluitend toegestaan van aardappels en granen (zomer- en wintertarwe, zomer- en 

wintergerst, rogge, haver en triticale). Dit betekent dat het niet is toegestaan om FSS te gebruiken van 

kwekersrechtelijk beschermde rassen van andere gewassen zoals (snij)maïs, Japanse haver, bladrammenas, 

gele mosterd, veldbonen en vlas. 

 

Geen FSS gebruikt? Graag wel melden 

Ook als u géén gebruik heeft gemaakt van FSS en dus niet meldingsplichtig bent, verzoeken we u dit aan ons 

te melden middels meldformulier op de website of op papier. Door te melden voorkomt u dat u één of meer 

herinneringen van ons ontvangt. Op basis van signalen van telers die geen gebruik maken van FSS, hebben 

we het formulier vereenvoudigd zodat het melden van geen gebruik sneller gaat. 

 

Meer informatie 

In bijgaande folder en op www.eigenzaaizaad.nl vindt u meer informatie. Mocht u na het lezen van de folder 

en/of de informatie op onze website nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat 

van Plantum of de infolijn van uw regionale (LTO) organisatie. 

 

“Vanwege de beperkingen rondom het coronavirus werkt ons telefoonteam de komende weken in 

minimale bezetting. Als u vragen heeft die niet dringend zijn, stuur dan een email naar: 

FSS@plantum.nl.  Alvast bedankt voor uw begrip!” 

 

Een actueel overzicht van de rassen en FSS tarieven kunt u vinden op www.eigenzaaizaad.nl.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

dr. ir. N.P. Louwaars  

directeur 

 

 

Bijlagen: Folder 
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