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HET GEBRUIK VAN BIOLOGISCH ZAAIZAAD 

1.1 INLEIDING 

Alleen zaaizaad en pootaardappelen die volgens de biologische productiemethode geproduceerd zijn, 
mogen gebruikt worden door de biologische landbouwer. 

Ingevolge het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productie-
voorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, werden 
de gewassen en gewassubgroepen in drie niveaus ingedeeld. 

Indien het geschikt biologisch zaaizaad of pootgoed niet beschikbaar is, mag u als biologische 
landbouwer in bepaalde gevallen gangbaar teeltmateriaal, dat niet ontsmet is, gebruiken. 

De gewassen of gewassubgroepen worden hiertoe ingedeeld in drie niveaus naargelang de 
beschikbaarheid van het zaaizaad en de pootaardappelen die volgens de biologische productiemethode 
zijn verkregen. 

De indeling van het gewas of gewassubgroep bepaalt of u een vergunningsaanvraag dient in te dienen 
of een melding dient te doen bij uw controleorgaan en legt de voorwaarden vast onder dewelke niet-
biologisch zaaizaad of pootaardappelen kunnen gebruikt worden.  De vergunningsaanvraag en melding 
kan de biologische landbouwer zelf online via de databank OrganicXSeeds indienen bij zijn of haar 
controleorgaan.  Het controleorgaan ontvangt automatisch de aanvraag van de biologische landbouwer.  
Zie verder onder punt 1.2. hoe u als biologische landbouwer zich kan registreren in de databank. Eerst 
en vooral dient u na te kijken op de databank OrganicXSeeds (www.organicxseeds.be) of het gewenste 
zaaizaad biologisch beschikbaar is.  Indien beschikbaar in biologische vorm, dan dient u dit biologisch 
zaaizaad te gebruiken; 

Hieronder wordt een overzicht van de niveaus gegeven met de voorwaarden.  In de volgende 
hoofdstukken wordt per niveau hier dieper op ingegaan. 

Naargelang het niveau gelden er verschillende voorwaarden om af te wijken van het gebruik van 
biologisch zaaizaad en pootaardappelen. 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Vergunningsaanvraag 

versus 

melding 

Vergunningsaanvraag indienen bij 
uw controleorgaan 

Vergunningsaanvraag indienen 
bij uw controleorgaan 

Melding indienen bij uw 
controleorgaan 

Motivering onder dewelke 
kan afgeweken worden van 
het gebruik van biologisch 
zaaizaad of pootaardappelen 

Het gebruik in onderzoek 

Tests in kleinschalige veldproeven 

De instandhouding van het ras, 
waarmee de bevoegde entiteit heeft 
ingestemd 

Geen enkele leverancier kan het 
materiaal vóór het zaaien of 
planten leveren, hoewel de 
gebruiker het zaaizaad of de 
aardappelen tijdig heeft besteld, 
zodat er voldoende tijd was om 
in normale omstandigheden de 
levering te regelen 

 

Melding.  Het gewas mag niet 
behoren tot niveau 1 of 2 en er is 
geen biologisch zaaizaad of 
pootaardappelen beschikbaar op 
OxS. 

http://www.organicxseeds.be/
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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 soort geschikt is en dat 
de vergunning uiterst belangrijk 
is voor zijn productie 

Het ras wordt gebruikt in 
onderzoek, voor testen in 
kleinschalige veldproeven of 
voor de instandhouding van het 
ras, waarmee de bevoegde 
entiteit heeft ingestemd 

Bewijsstukken De nodige bewijsstukken dienen 
aangeleverd te worden 

De nodige bewijsstukken dienen 
aangeleverd te worden 

 

 

Algemeen blijft gelden dat indien er biologisch zaaizaad of pootaardappelen beschikbaar zijn op de 
databank OrganicXSeeds, ongeacht het niveau waarin het gewas zich bevindt, dan dient dit biologisch 
zaaizaad of pootaardappelen gebruikt te worden. 

 

1.2 DATABANK ORGANICXSEEDS 

1.2.1 Raadplegen van de Databank OrganicXSeeds 

Om te weten of zaaizaad en/of pootaardappelen biologisch beschikbaar zijn, kunt u de online databank 
“organicXSeeds” (http://www.organicxseeds.be/) raadplegen.  Alle biologisch zaaizaad en pootgoed dat 
in België beschikbaar is, is hierin opgenomen.  U vindt er tevens informatie over rassen zodat u 
makkelijk kan vergelijken en uw keuze kan maken. 

Hier vindt u de instructies voor het gebruik van de online databank 
“organicXSeeds”: http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/oXs_handboek%281%29.pdf 

De zaadproducenten en zaadhuizen kunnen op de databank OrganicXSeeds hun aanbod aan biologisch 
zaaizaad voor België plaatsen. (login is aan te vragen) Zodoende kunnen de biologische landbouwers 
beschikken over het nodige biologisch zaaizaad. 

 

1.2.2 Vergunningsaanvragen aanvragen en meldingen doen als biologische 
landbouwer 

Op de databank OrganicXSeeds kan iedereen zien welk aanbod er is aan biologisch zaaizaad en 
pootaardappelen.  

In het geval een vergunningsaanvraag of melding dient te gebeuren kan de biologische landbouwer dit 
zelf online via de databank doen.  Hiervoor dient u zich eerst te registreren. 

http://www.organicxseeds.be/
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/oXs_handboek%281%29.pdf
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Op de startpagina ziet u het oranje vak “home” staan.  Klik op het pijltje en vervolgens op “registreren”.  
Verder dient u uw gegevens in te vullen, te beginnen met het controleorgaan waarbij u bent 
aangesloten.. 

Ingevolge de nieuwe lijsten niveau 1 en 2 voor groenten is het voor bepaalde gewassen van groenten 
niet mogelijk om via de databank de online vergunningsaanvraag te doen, maar dient dit via het 
beschikbare formulier manueel te gebeuren (zie verder). 

 

1.3 NIEUWE LIJSTEN NIVEAU 1 EN 2 

Op 27 november 2017 werd voor nieuwe lijsten van niveau 1  en 2 vastgesteld. 

Lijst niveau 3 voor groenten zijn alle gewassen en gewassubgroepen inzake groenten die niet zijn 
opgenomen in lijst niveau 1 of 2. 

De lijsten zijn raadpleegbaar op http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-
gebruik-niet-biologisch-zaaizaad-en-pootgoed.  

 

1.4 GEBRUIK NIET-BIOLOGISCH ZAAIZAAD EN POOTAARDAPPELEN 

1.4.1 Lijst niveau 2 
Wanneer het door u gewenste gewas of gewassubgroep is opgenomen in de lijst niveau 2 en uw 
aanvraag voldoet aan één van de voorwaarden (zie tabel hierboven) dan vult u online een 
aanvraagformulier in op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas). 

 

1.4.2 Lijst niveau 1 
Wanneer het door u gewenste gewas of gewassubgroep is opgenomen in de lijst niveau 1 dan kan u 
enkel ontheffing bekomen voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad in de volgende gevallen en 
waarmee de bevoegde entiteit heeft ingestemd: 

• Het gebruik in onderzoek 

• De tests in kleinschalige veldproeven 

• De instandhouding van het ras, waarmee de bevoegde entiteit heeft ingestemd. 

Indien uw aanvraag aan een van de drie hierboven vermelde gevallen voldoet dan vult u online een 
aanvraagformulier in op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas). 

 

http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-gebruik-niet-biologisch-zaaizaad-en-pootgoed
http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-gebruik-niet-biologisch-zaaizaad-en-pootgoed
http://www.organicxseeds.be/
http://www.organicxseeds.be/
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1.4.3 Lijst niveau 3 
Wanneer het door u gewenste gewas of gewassubgroep noch is opgenomen in lijst niveau 1, noch op 
lijst niveau 2 dan behoort het gewas tot niveau 3 en vult u een meldingsformulier in 
op www.organicxseeds.be (kies eerst uw gewas). 

 

1.5 MEER INFORMATIE 

Departement Landbouw en Visserij 

Ellipsgebouw (3de verdieping)- Koning Albert II-laan 35, bus 40 – 1030 Brussel 

Tel. 02 552 79 19 

Elfi Laridon 

Elfi.Laridon@lv.vlaanderen.be 

http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-gebruik-niet-biologisch-zaaizaad-
en-pootgoed 

http://www.organicxseeds.be/
mailto:Elfi.Laridon@lv.vlaanderen.be
http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-gebruik-niet-biologisch-zaaizaad-en-pootgoed
http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-gebruik-niet-biologisch-zaaizaad-en-pootgoed
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