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Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij 
Departement Landbouw en Visserij 
 
 
Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het 
besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot 
vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het 
ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van 
uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van 
niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen 
 
 

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ, 
 
 
Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de 
biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 2092/91, het laatst gewijzigd bij de verordening (EU) nr. 
517/2013 van de Raad van 13 mei 2013; 
 
Gelet op verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 
tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 
van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische 
producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, het 
laatst gewijzigd bij de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/238 van de Commissie 
van 17 mei 2017; 
 
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, 
artikel 4, 1° en 2°; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende 
de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 10, §3 
en §5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke 
productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-
biologische pootaardappelen, artikels 11 tot en met 13; 
 
Gelet op het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot vaststelling 
van de lijsten van niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 
2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van 
niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. In bijlage 2, die bij het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 
2015 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel 
besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften 
voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen is 
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gevoegd, wordt tussen de zinsnede “Allium cepa – ui, (zaai-) (zaaiui) wit het hele 
jaar”” en de zinsnede “Allium cepa L. – Ui, (Plant-), (plantui) het hele jaar” de 
zinsnede “Allium cepa – winterui (zaaiui) rood en geel augustus-september” 
toegevoegd. 
 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van dit besluit in de 
databank, vermeld in artikel 1, 4°, van het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot 
vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-
biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen. 
 
 
Brussel, 
 

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, 
 
 
 
 
 
 

Jules VAN LIEFFERINGE 
 
 
 
 
 
 


