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Voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning (ontheffing) die 

het gebruik van gangbaar teeltmateriaal toestaat 

1. Geen enkel ras van de door de gebruiker gevraagde soort is opgenomen in de Vlaamse 
databank 

2. Geen enkele leverancier kan het materiaal voor het zaaien of planten leveren, terwijl de 
gebruiker het zaaizaad of de pootaardappelen wel tijdig heeft besteld; Vergunningen kunnen 
toegekend worden in de onderstaande gevallen:  

2.1. De gebruiker heeft tijdig contact opgenomen met alle in de databank geregistreerde 
leveranciers die het gezochte ras aanbieden, maar geen enkele onder hen kon het 
biologische teeltmateriaal voor de zaai- of planttijd in de gevraagde hoeveelheid leveren. 
De gebruiker bezorgt de controleorganisatie het bewijs dat de leveranciers niet tijdig of 
in de gevraagde hoeveelheid kunnen leveren en hij vermeldt de datum waarop hij 
contact heeft opgenomen met de leveranciers 

2.2. De gebruiker heeft zijn bestelling al bij een leverancier geplaatst, maar inmiddels bevindt 
de leverancier zich in de onmogelijkheid te leveren. De vergunning kan worden 
toegestaan als de gebruiker het bewijs levert dat hij een bestelling had gedaan bij een 
leverancier, maar dat die verstek heeft laten gaan 

2.3. De gebruiker heeft zijn bestelling geplaatst bij een leverancier, die hem vervolgens 
zaaizaad of pootgoed levert dat duidelijk kwaliteitsgebreken vertoont. Informatie aan te 
brengen door de aanvrager: verantwoording van de kwaliteitsgebreken  

2.4. De gebruiker wil zijn bestelling bij een leverancier plaatsen, maar de leverancier is niet 
in staat om zijn diensten aan te bieden in een door de gebruiker gesproken taal  

3. Het door de gebruiker gevraagde ras is niet in de databank geregistreerd en de gebruiker 
kan aantonen dat geen van de geregistreerde alternatieven van dezelfde gewassubgroep 
geschikt is waardoor de vergunning dus belangrijk is voor zijn productie. Vergunningen 
kunnen toegekend worden in de onderstaande gevallen:  

3.1. Van de door de gebruiker gevraagde soort is geen enkel ras opgenomen in de 
gewassubgroep in de Vlaamse databank 

3.2. Als er specifieke vragen van de markt zijn, kan een vergunning worden aangevraagd in 
de volgende twee gevallen:  

3.2.1. Een klant vraagt een bepaald ras: de vergunningsaanvrager moet beschikken 
over een kopie van het productiecontract of, bij gebrek daaraan, een attest van de 
klant 

3.2.2. Voor een speciaal ras of een buitengewone technologische karakteristiek: de 
aanvrager moet de gezochte karakteristiek en de reden van de keuze van die 
karakteristiek aanbrengen 

3.3. Als het gewenste ras een grotere resistentie tegen of tolerantie voor een ziekte vertoont, 
moet de aanvrager de naam van de desbetreffende ziekte aanbrengen 

3.4. Spreiding van de economische of agronomische risico's: de aanvrager moet de billijke 
verdeling aanbrengen van de productie tussen biologische en niet- biologische rassen 
voor de soort die gevraagd wordt (Voorbeeld: 3 gebruikte rassen = elk ras (al dan niet 
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biologisch) betreft 1/3 van de productie). Een vergunning kan in dit geval alleen 
toegekend worden als een van de gebruikte rassen biologisch is 

3.5. Om de reden dat de aangeboden rassen niet voldoende aangepast zouden zijn aan de 
streekvoorwaarden, kan de aanvrager een vergunning aanvragen in de volgende vijf 
gevallen:  

3.5.1. Voor een aan de streek aangepast ras: de aanvrager moet het bijzondere 
aanpassingskarakter aangeven en moet de desbetreffende streek nader bepalen  

3.5.2. Voor een aangeboden ras waarover in de databank maar gebrekkige kennis is 
opgenomen: een vergunning kan aangevraagd worden in de volgende twee 
gevallen:  

3.5.2.1. De in de databank beschikbare rassen zijn in België weinig of niet bekend  

3.5.2.2. Er is geen of onvoldoende ervaring met de beschikbare rassen in België wat 
de biologische productiemethode betreft 

3.5.3. Voor kleinschalige rassenproeven: een aanvrager die een tot dusver weinig of 
niet bekend ras wil uittesten kan dat op voorwaarde dat de proef op een kleine 
oppervlakte uitgevoerd wordt. Er mag niet meer dan 5 % van de totale oppervlakte 
worden gebruikt voor de desbetreffende soort 

3.6. Het zaaizaad of pootgoed van het gevraagde ras is beschikbaar, maar in een niet-
geschikte vorm (bijvoorbeeld: omhult zaad, naakt zaad): de aanvrager moet 
verduidelijken waarom het type van het beschikbare zaad niet voldoet en aangeven 
welk type dan wel wordt gevraagd 

4. De vergunning wordt aangevraagd voor:  

4.1. Onderzoeksdoeleinden of in het kader van kleinschalige veldproeven, met toestemming 
van de afdeling 

4.2. De instandhouding van het ras, met toestemming van de afdeling  

Alleen vergunningsaanvragen die betrekking hebben op onderzoeksdoeleinden of 
kleinschalige veldproeven die uitgevoerd worden door officiële onderzoekscentra zijn 
ontvankelijk.  

 

 


