PROCEDURE NIEUWE REGISTRATIEAANVRAAG
1. Achtergrond
Een wijn kan beschermd worden als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of als
beschermde geografische aanduiding (BGA).
De regels voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische
aanduidingen voor wijn zijn vastgelegd in
VERORDENING (EU) Nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening
van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr.
922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad
VERORDENING (EG) nr. 606/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor
Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, de
oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen en
VERORDENING 607/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG)
nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische
aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde
wijnbouwproducten
De goedkeuring van een registratieaanvraag bestaat uit twee delen; de nationale procedure
en vervolgens de goedkeuring van een nieuwe registratieaanvraag door de Europese
Commissie (zie hieronder onder punt 3)
2. BOB of BGA?
Een BOB benaming bevat de naam van een regio, een bepaalde plaats of, bij uitzondering,
een land, die wordt gebruikt voor de beschrijving van een wijnbouwproduct dat aan de
volgende vier voorwaarden voldoet :
• de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe te
schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen factoren die bepaald
zijn door natuur en mens;
• alle druiven waarmee het product is bereid, zijn afkomstig uit dat geografische gebied;
• de productie vindt plaats in dat geografische gebied;
• het product is verkregen van wijndruivenrassen die behoren tot de soort Vitisvinifera;
Een BGA benaming bevat een aanduiding die verwijst naar een regio, een bepaalde plaats
of, bij uitzondering, een land, die wordt gebruikt voor de beschrijving van eenwijnbouw
product, dat aan de volgende vereisten voldoet:
• het product heeft een specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken die aan de
geografische oorsprong kunnen worden toegeschreven;
• ten minste 85 % van de druiven die gebruikt zijn voor de bereiding van het product is
afkomstig uit dat geografische gebied;
• de productie vindt plaats in dat geografische gebied
• het product is verkregen van wijndruivenrassen die tot de soort Vitis vinifera behoren of
die het resultaat zijn van een kruising van die soort met andere soorten van het geslacht
Vitis;

3.

De procedure uitgelegd in verschillende stappen

STAP 1: Indiening registratieaanvraag door producentengroepering
Een producentengroepering dient een registratieaanvraag in. In uitzonderlijke gevallen kan
een individuele producent ook een registratieaanvraag indienen (artikel 2, 1, van
Verordening (EG) nr. 607/2009).
De registratieaanvraag dient u via een aangetekende brief in bij Secretariaat van de
Adviescommissie Wijn, p/a Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 93119, 2509
AC Den Haag.
De registratieaanvraag bevat het Enig Document ( het zgn technisch dossier) met de
volgende elementen
• de naam die moet worden beschermd
• de naam en het adres van de aanvrager
• het productdossier
• het Enig Document: dit is een samenvatting van het productdossier
Het productdossier bestaat ten minste uit de volgende elementen :
• de naam die moet worden beschermd
• een beschrijving van de wijn
• voor een BOB: de belangrijkste analytische en organoleptische kenmerken
• voor een BGA: de belangrijkste analytische kenmerken en een beoordeling of indicatie
van zijn organoleptische kenmerken
• de specifieke bij de productie van de wijn gebruikte oenologische procedés, en de
betrokken beperkingen bij de productie van de wijn, voor zover relevant
• de afbakening van het betrokken geografische gebied
• de maximumopbrengst per hectare
• het wijndruivenras of de wijndruivenrassen waarvan de wijn is verkregen
• de gegevens over het verband:
• voor een BOB: de elementen waarom de kwaliteit en de kenmerken van het product
hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven zijn aan de specifieke geografische omgeving
met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren
• voor een BGA: de elementen waarom het product een specifieke kwaliteit, reputatie of
andere kenmerken heeft die aan deze geografische oorsprong kunnen worden
toegeschreven
• aanvullende voorwaarden
• de naam en het adres van de autoriteiten of organen die verifiëren of de bepalingen van
het productdossier worden nageleefd, alsmede hun specifieke taken
Opmerking: Er is een mogelijkheid om een registratieaanvraag in te dienen voor een
grensoverschrijdend geografisch gebied.
STAP 2: Onderzoek door secretariaat Adviescommissie wijn op ontvankelijkheid +
eventueel verduidelijking door aanvrager
Het secretariaat gaat na of de registratieaanvraag volledig is en vraagt, indien nodig,
bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen over het enig document aan de
aanvrager .
STAP 3: Als aanvraag ontvankelijk is
De registratieaanvraag voor een oorsprongsbenaming of voor een geografische aanduiding
wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
STAP 4: Bezwaarperiode 8 weken
Derden* kunnen per aangetekende brief een bezwaar indienen tegen de voorgestelde
bescherming. Dat bezwaar moet binnen een termijn van acht weken, die begint op de dag na

de bekendmaking in de Staatscourant ingediend worden bij het Secretariaat van de
Adviescommissie Wijn. Dit bezwaar moet bestaan uit een verklaring en moet ondersteund
worden met redenen waarom er bezwaar is.
* Derden: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die op het
Nederlands grondgebied woont of gevestigd is. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht
van de eventuele bezwaren van derden.
STAP 5: Advies door adviescommissie
Het aanvraagdossier wordt, samen met de eventuele bezwaren en antwoorden daarop voor
advies voorgelegd aan de adviescommissie. De adviescommissie heeft 4 weken vanaf de
ontvangst van het aanvraagdossier om een gemotiveerd advies te verlenen.
STAP 6: Beslissing na advies
Het volledige dossier, dat bestaat uit het aanvraagdossier, de eventuele bezwaren en
antwoorden en het advies, wordt aan de Minister van Econmische Zaken bezorgd. De
Minister beslist na de ontvangst van het volledige dossier of de aanvraag in orde is en
voldoet aan de voorwaarden.
De beslissing wordt bekend gemaakt aan de aanvrager en aan de derden die van de
mogelijkheid hebben gebruik gemaakt om hun bezwaren te uiten.
STAP 7: Indiening van registratieaanvraag bij Europese Commissie
De Minister dient de registratieaanvraag in bij de Europese Commissie.(door middel van het
indienen via de database van de Europese Commissie)
STAP 8: Onderzoek door Europese Commissie op ontvankelijkheid
De Europese Commissie onderzoekt of de registratieaanvraag voldoet aan de
voorwaarden. Als dat het geval is wordt de aanvraag als ontvankelijk beschouwd op de
datum waarop de Commissie haar heeft ontvangen.
STAP 9: Bij ontvankelijkheid: bekendmaking productdossier in Publicatieblad van
Europese Unie
Als volgens de Europese Commissie aan de vastgestelde voorwaarden voldaan is, maakt zij
het enig document en de vindplaats van de bekendmaking van het productdossier bekend in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
STAP 10: Bezwaarperiode twee maanden
Bezwaarperiode van twee maanden
Derden** hebben na de bekendmaking twee maanden tijd om bezwaar tegen de
voorgestelde bescherming aan te tekenen bij de Europese Commissie. Dit bezwaar bestaat
uit een verklaring en moet ondersteund worden door een opsomming van de redenen
waarom er bezwaar is. De datum van indiening van een bezwaarschrift bij de Europese
Commissie is de datum waarop dat bezwaarschrift door de Europese Commissie is
ontvangen (art. 15 van Verordening (EG) nr.607/2009).
Elk ontvankelijk geacht bezwaar meldt de Europese Commissie aan de Minister
**Derden: Lidstaten, derde landen of natuurlijke of rechtspersonen met een legitiem belang
die woonachtig of gevestigd zijn in een andere lidstaat dan die waar de bescherming is
aangevraagd, of in een derde land.
STAP 11: Beslissing door Europese Commissie
De Commissie neemt een besluit om de oorsprongsbenaming of de geografische
aanduiding af te wijzen of te registreren op basis van de gegevens waarover zij beschikt. Bij
afwijzing, wordt het afwijzingsbesluit gemeld aan degene die bezwaar maakt en de lidstaat
die het dossier heeft ingediend

STAP 12: Bij gunstige beslissing: beschermingsbesluit
De Europese Commissie besluit na het doorlopen van de voorgaande procedure om
bescherming te verlenen aan de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding die aan de
voorwaarden voldoet en verenigbaar is met de Gemeenschapswetgeving in het algemeen.
STAP 14: Bekendmaking Publicatieblad Europese Unie
Besluiten van de Europese Commissie worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van
de Europese Unie.

