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DEEL 6: HANDELSNORM VOOR PEREN 

I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT 

Deze norm heeft betrekking op perenvariëteiten (cultivars) van Pyrus communis L. die bestemd zijn voor levering als vers 
product aan de consument en niet voor industriële verwerking. 

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN 

In de norm wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen peren na opmaak en verpakking moeten voldoen. 

In de stadia na de verzending mogen de producten evenwel de volgende afwijkingen ten opzichte van de normvereisten 
vertonen: 

- een lichte vermindering van versheid en turgescentie 

- producten van andere klassen dan de klasse Extra mogen bovendien een gering kwaliteitsverlies als gevolg van hun 
ontwikkeling en hun meer of minder bederfelijke aard. 

A. Minimumvereisten 

Onverminderd de voor elke klasse geldende specifieke eisen en toegestane toleranties moeten peren in alle 
kwaliteitsklassen als volgt zijn: 

– intact, 

– gezond; niet toegestaan zijn producten die zijn aangetast door rot of die een zodanige kwaliteitsvermindering 
vertonen dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie, 

– zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen, 

– nagenoeg vrĳ van plagen, 

– vrij van aantasting van het vruchtvlees door plagen, 

– vrij van abnormaal uitwendig vocht, 

– vrij van vreemde geuren en/of smaken. 

 De peren moeten zodanig ontwikkeld en in een zodanige conditie zijn dat zij: 

– bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, en 

– in goede staat op de plaats van bestemming aankomen. 

B. Rĳpheidseisen 

De peren moeten zodanig ontwikkeld en gerijpt zijn dat zij in staat zijn het rijpingsproces voort te zetten en de juiste, bij 
de kenmerken van de betrokken variëteit behorende rijpheidsgraad te bereiken. 

C. Indeling  

Peren worden ingedeeld in de drie hieronder omschreven klassen: 

i) Klasse Extra 

 In deze klasse ingedeelde peren moeten van voortreffelijke kwaliteit zijn. Zij moeten de kenmerken van de variëteit 1 
bezitten. 

 Het vruchtvlees moet volkomen gaaf zijn, en de schil moet vrij zijn van ruige ruwschilligheid. 

 De vruchten mogen geen afwijkingen vertonen, afgezien van zeer geringe oppervlakkige afwijkingen aan de schil die 
het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakking niet nadelig 
beïnvloeden. 

 Het steeltje moet intact zijn. 

 De peren mogen niet stenig zijn. 

  

                                                           
1 In het aanhangsel bij deze norm is een niet-limitatieve lijst van variëteiten met grote vruchten en zomerperen opgenomen. 
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ii) Klasse I 

 In deze klasse ingedeelde peren moeten van goede kwaliteit zijn. Zij moeten de kenmerken van de variëteit2 bezitten. 

 Het vruchtvlees moet volkomen gaaf zijn. 

 De volgende kleine afwĳkingen zĳn evenwel toegestaan op voorwaarde dat zĳ het algemene uiterlĳk van het product, 
de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakking niet nadelig beïnvloeden: 

– een geringe vormafwijkjing, 

– een geringe afwijking in ontwikkeling, 

– lichte kleurafwijkingen, 

– zeer lichte ruige ruwschilligheid,  

– geringe afwijkingen aan de schil, mits deze niet groter zijn dan: 

– 2 cm in lengte voor langwerpige afwijkingen, 

– 1 cm² in totale oppervlakte voor andere afwijkingen, met uitzondering van schurftvlekken (Venturia pirina en 
V. inaequalis), die samen niet groter mogen zijn dan 0,25 cm², 

– lichte kneuzingen die niet groter mogen zijn dan 1 cm². 

 Het steeltje mag licht beschadigd zijn. 

 De peren mogen niet stenig zijn. 

iii) Klasse II 

 Tot deze klasse behoren peren die niet in een hogere klasse kunnen worden ingedeeld, maar die wel aan de hierboven 
omschreven minimumeisen voldoen. 

 Het vruchtvlees moet vrij zijn van ernstige afwijkingen.  

 Op voorwaarde dat de peren nog hun essentiële kenmerken op het gebied van kwaliteit, houdbaarheid en presentatie 
bezitten, zijn de volgende afwijkingen toegestaan:  

– vormafwijkingen, 

– afwijkingen in ontwikkeling, 

– kleurafwijkingen, 

– lichte ruige ruwschilligheid, 

– afwijkingen aan de schil, op voorwaarde dat deze niet groter zijn dan: 

– 4 cm in lengte voor langwerpige afwijkingen, 

– 2,5 cm² in totale oppervlakte voor andere afwijkingen, met uitzondering van schurftvlekken (Venturia pirina 
en V. inaequalis), die samen niet groter mogen zijn dan 1 cm², 

– lichte kneuzingen die niet groter mogen zijn dan 2 cm². 

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN 

Peren worden gesorteerd op basis van de maximumdiameter van de dwarsdoorsnede, of op basis van het gewicht. 

De minimumgrootte bedraagt:  

a) Voor op basis van de diameter gesorteerde vruchten: 

 Extra Klasse I Klasse II 

Variëteiten met grote 
vruchten 

60 mm 55 mm 55 mm 

Overige variëteiten 55 mm 50 mm 45 mm 

 

                                                           
2 In het aanhangsel bij deze norm is een niet-limitatieve lijst van variëteiten met grote vruchten en zomerperen opgenomen. 
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b) Voor op basis van het gewicht gesorteerde vruchten: 

 Extra Klasse I Klasse II 

Variëteiten met grote 
vruchten 

130 g 110 g 110 g 

Overige variëteiten 110 g 100 g 75 g 

In het aanhangsel bij deze norm opgenomen zomerperen hoeven niet aan de eisen inzake minimumgrootte te voldoen. 

Om uniformiteit in grootte te garanderen, mag het verschil in grootte tussen vruchten in dezelfde verpakking de volgende 
waarden niet overschrijden: 

a) Voor op basis van de diameter gesorteerde vruchten: 

– 5 mm voor vruchten van de klasse Extra en voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten van de klassen I en II, 

– 10 mm voor in de verkoopverpakking of los in de verpakking aangeboden vruchten van klasse I. 

b) Voor op basis van het gewicht gesorteerde vruchten: 

– voor vruchten van klasse Extra en voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten van de klassen I en II: 

Gewichtsschaal (g) Gewichtsverschil (g) 

75 - 100 15  

100 – 200 35  

200-250 50  

> 250 80  

– voor in de verkoopverpakking of los in de verpakking aangeboden vruchten van klasse I: 

Gewichtsschaal (g) Gewichtsverschil (g) 

100 – 200 50  

> 200 100  

In de verkoopverpakking of los in de verpakking aangeboden vruchten van klasse II hoeven qua grootte niet homogeen te 
zijn. 

IV. TOLERANTIEVOORSCHRIFTEN 

In alle afzetstadia gelden voor elke partij kwaliteits- en groottetoleranties ten aanzien van producten die niet beantwoorden 
aan de eisen voor de klasse waarin zij zijn ingedeeld. 

A. Toleranties in kwaliteit 

i) Klasse Extra 

 In totaal mag 5 % van het aantal stuks of van het gewicht afwijken van de eisen voor de klasse waarin de peren zijn 
ingedeeld, op voorwaarde dat zij voldoen aan de voor klasse I vastgestelde eisen. Niet meer dan in totaal 0,5 % van 
de binnen deze tolerantie vallende peren mogen producten zijn die voldoen aan de kwaliteitseisen van klasse II. 

ii) Klasse I 

 In totaal mag 10% van het aantal stuks of van het gewicht afwijken van de eisen voor de klasse waarin de peren zijn 
ingedeeld, op voorwaarde dat zij voldoen aan de voor klasse II vastgestelde eisen. Niet meer dan in totaal 1% van de 
binnen deze tolerantie vallende peren mogen producten zijn die noch aan de kwaliteitseisen van klasse II, noch aan 
de minimumeisen voldoen, of die bederf vertonen. 

iii) Klasse II 

 In totaal mag 10% van het aantal stuks of van het gewicht bestaan uit peren die noch aan de eisen voor deze klasse, 
noch aan de minimumeisen beantwoorden. Niet meer dan in totaal 2% van de binnen deze tolerantie vallende peren 
mag bederf vertonen. 
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B. Toleranties in grootte 

 Voor alle klassen: in totaal mag 10% van het aantal stuks of van het gewicht bestaan uit peren die niet beantwoorden aan 
de eisen inzake groottesortering. Deze tolerantie geldt niet voor vruchten die ten minste: 

- 5 mm kleiner zijn dan de minimumdiameter,  

- 10 g lichter zijn dan het minimumgewicht liggen. 

V. PRESENTATIEVOORSCHRIFTEN 

A. Uniformiteit 

De inhoud van iedere verpakking moet uniform zijn en moet bestaan uit peren van dezelfde oorsprong, variëteit, 
kwaliteit, grootteklasse (wanneer sortering plaatsvindt) en rijpheidsgraad. 

Bovendien moeten de vruchten in de klasse Extra uniform van kleur zijn. 

Peren van duidelijk verschillende variëteiten mogen echter samen in een verkoopverpakking worden verpakt, op 
voorwaarde dat de producten in het mengsel van uniforme kwaliteit zijn en voor elke betrokken variëteit homogeen zijn 
wat de oorsprong betreft. Uniformiteit in grootte is niet verplicht. 

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van de verpakking moet representatief zijn voor het geheel. 

 

B. Verpakking 

De verpakking moet de peren goed beschermen. 

Het binnenin de verpakking gebruikte materiaal moet schoon zijn en van een zodanige kwaliteit dat de producten niet 
uitwendig of inwendig worden beschadigd. Er mag materiaal, met name papier of stempels, met handelsaanduidingen 
worden gebruikt, mits de voor de bedrukking of de etikettering gebruikte inkt of lijm niet giftig is.  

Op de afzonderlijke producten aangebrachte etiketten mogen bij het verwijderen ervan geen zichtbaar spoor van lĳm 
achterlaten en de schil niet beschadigen. Op de afzonderlijke vruchten gelaserde informatie mag het vruchtvlees of de 
schil niet beschadigen. 

De verpakkingen mogen geen vreemde stoffen bevatten. 

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN 

Op iedere verpakking 3 moeten op één kant duidelĳk leesbaar, onuitwisbaar en van buitenaf zichtbaar de onderstaande 
gegevens worden vermeld. 

A. Identificatie 

De naam en het fysieke adres van de verpakker en/of de verzender (bijv. straat/plaats/regio/postcode en, 
Indien verschillend van het land van oorsprong, het land). 

Deze vermelding mag worden vervangen: 

– voor alle verpakkingen, behalve voorverpakkingen, door de door een officiële dienst afgegeven of erkende code van 
de verpakker en/of de verzender die vlak bij de vermelding,  "Verpakker en/of verzender" (of een gelijkwaardige 
afkorting) wordt aangebracht. De code moet worden voorafgegaan door de ISO 3166 lettercode van het land/gebied 
van het erkennende land, indien dat verschillend is van het land van oorsprong; 

– uitsluitend voor voorverpakkingen, door de naam en het adres van een in de Unie gevestigde verkoper, die vlak bij 
de vermelding "Verpakt voor:" of een gelijkwaardige vermelding worden aangebracht. In dat geval moet op het etiket 
tevens de code van de verpakker en/of de verzender vermeld staan. De verkoper verstrekt alle door de controle-
instantie noodzakelijk geachte inlichtingen met betrekking tot de betekenis van die code. 

  

                                                           
3 Deze aanduidingsvoorschriften zijn niet van toepassing op verkoopverpakkingen die in verpakkingen worden aangeboden. Zij zijn  
   echter wel van toepassing op afzonderlijk aangeboden verkoopverpakkingen. 
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B. Aard van het product 

– "Peren", indien de inhoud van de verpakking van buitenaf niet zichtbaar is. 

– Naam van de variëteit. Voor mengsels van peren van duidelijk verschillende variëteiten, de naam van de verschillende 
variëteiten.  

– De naam van de variëteit mag worden vervangen door een synoniem. Handelsbenamingen 4 mogen slechts in 
aanvulling op de vermelding van de variëteit of het synoniem worden opgegeven. 

C. Oorsprong van het product 

Land van oorsprong 5 en, eventueel, productiegebied of nationale, regionale of lokale plaatsnaam.  

Voor mengsels van duidelijk verschillende peervariëteiten van verschillende oorsprong moet bij de naam van elke 
betrokken variëteit het land van oorsprong worden vermeld. 

 

D. Handelskenmerken 

– Klasse. 

– Grootteklasse of, voor op rijen en in lagen gerangschikte vruchten, aantal stuks.  

– Als de grootteklasse wordt vermeld, wordt deze als volgt aangegeven: 

a) voor producten waarvoor de uniformiteitsregels gelden: door vermelding van de minimum- en de 
maximumdiameter of het minimum- en het maximumgewicht, 

b) facultatief, voor vruchten waarvoor de uniformiteitsregels niet gelden: door vermelding van de diameter of het 
gewicht van de kleinste vrucht in de verpakking, gevolgd door "en meer" of een gelijkwaardige uitdrukking of, 
eventueel, door de diameter of het gewicht van de grootste vrucht in de verpakking. 

E. Officieel controlemerk (facultatief) 

De in de eerste alinea genoemde gegevens hoeven niet te worden aangebracht op verpakkingen die 
verkoopverpakkingen bevatten die van buitenaf duidelijk zichtbaar zijn en elk apart van die gegevens zijn voorzien. Op 
deze verpakkingen mag geen enkele aanduiding voorkomen die misverstanden kan veroorzaken. Wanneer deze 
verpakkingen op een pallet worden aangeboden, moeten de betrokken gegevens worden aangebracht op een blad dat 
zichtbaar op ten minste twee zijden van de pallet is bevestigd. 

 

 

  

                                                           
4 Een handelsbenaming kan een handelsmerk zijn waarvoor bescherming is aangevraagd of verkregen, of een andere commerciële benaming.  
5 De volledige naam of de doorgaans gebruikte naam.  
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Aanhangsel 

 

Niet-limitatieve lijst van variëteiten met grote vruchten en zomerperen 

De variëteiten met kleine vruchten en de andere variëteiten die niet in de lijst zijn vermeld, mogen worden afgezet mits zij 
voldoen aan de in afdeling III van de norm vastgestelde sorteringsvoorschriften. 

 

Bepaalde in de onderstaande lijst vermelde variëteiten mogen worden afgezet onder benamingen waarvoor in één of meerdere 
landen bescherming als handelsmerk is aangevraagd of verkregen. De eerste en de tweede kolom van onderstaande tabel 
bevatten geen dergelijke handelsbenamingen. In de derde kolom is, uitsluitend ter informatie, een aantal bekende 
handelsmerken vermeld. 

 

Legende: 

L = variëteit met grote vruchten 

SP = zomerpeer, waarvoor geen minimumgrootte is vereist 

 

Variëteit Synoniem Handelsmerk Grootte 

Abbé Fétel Abate Fetel  L 

Abugo o Siete en Boca   SP 

AkVa   SP 

Alka   L 

Alsa   L 

Amfora   L 

Alexandrine Douillard   L 

Bambinella   SP 

Bergamotten   SP 

Beurré Alexandre Lucas Lucas  L 

Beurré Bosc 
Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur 

Alexandre, Kaiser Alexander 
 L 

Beurré Clairgeau   L 

Beurré d’Arenberg Hardenpont  L 

Beurré Giffard   SP 

Beurré précoce Morettini Morettini  SP 

Blanca de Aranjuez 
Agua de Aranjuez, Espadona, 

Blanquilla 
 SP 

Carusella   SP 

Castell Castell de Verano  SP 

Colorée de Juillet Bunte Juli  SP 

Comice rouge   L 

Concorde   L 

Condoula   SP 
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Variëteit Synoniem Handelsmerk Grootte 

Coscia Ercolini  SP 

Curé 

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, 
Espadon de invierno, Bella de Berry, 

Lombardia de Rioja, Batall de 
Campana 

 L 

D’Anjou   L 

Dita   L 

D. Joaquina Doyenné de Juillet  SP 

Doyenné d’hiver Winterdechant  L 

Doyenné du Comice Comice, Vereinsdechant  L 

Erika   L 

Etrusca   SP 

Flamingo   L 

Forelle   L 

Général Leclerc  Amber Graceä L 

Gentile   SP 

Golden Russet Bosc   L 

Grand champion   L 

Harrow Delight   L 

Jeanne d’Arc   L 

Joséphine   L 

Kieffer   L 

Klapa Mīlule   L 

Leonardeta 
Mosqueruela, Margallon, Colorada de 

Alcanadre, Leonarda de Magallon 
 SP 

Lombacad  Cascade â L 

Moscatella   SP 

Mramornaja   L 

Mustafabey   SP 

Packham’s Triumph Williams d’Automne  L 

Passe Crassane Passa Crassana  L 

Perita de San Juan   SP 

Pérola   SP 

Pitmaston Williams Duchesse  L 

Précoce de Trévoux Trévoux  SP 

Président Drouard   L 

Rosemarie   L 

Santa Maria Santa Maria Morettini  SP 
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Variëteit Synoniem Handelsmerk Grootte 

Spadoncina Agua de Verano, Agua de Agosto  SP 

Suvenirs   L 

Taylors Gold   L 

Triomphe de Vienne   L 

Vasarine Sviestine   L 

Williams Bon Chrétien 
Bon Chrétien, Bartlett, Williams, 

Summer Bartlett 
 L 

 


