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Aanvraag tot toelating of kennisgeving voor het gebruik van gangbaar zaaizaad of pootgoed
Toekenningscriteria en de bewijsstukken die moeten worden vermeld op de aanvraag

Wettelijke referenties:
verordening 2018/848, bijlage II, deel I, punt 1.8.5.1. alinea 3.
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten

De beschikbaarheid van biologische zaden en pootgoed in België staat vermeld in de databank die beschikbaar is via de website http://www.organicxseeds.be .
Als het gevraagde ras volgens de databank beschikbaar is, dient biologisch plantaardig teeltmateriaal of plantaardig omschakelingsteeltmateriaal te worden gebruikt.
Bij niet-beschikbaarheid is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om conventioneel onbehandeld zaaizaad of teeltmateriaal te gebruiken.
Het gebruik van conventionele zaden of pootgoed is echter steeds onderworpen aan een kennisgeving of een individuele ontheffing (afhankelijk per soort:, ingedeeld in 3 niveaus: Informatie beschikbaar
op http://www.organicxseeds.be )
- Voor soorten onderworpen aan kennisgeving (niveau 3) moet de landbouwer de controle-instantie voor het zaaien louter informeren (met vermelding van de soort, het ras en de hoeveelheden).
- Voor soorten onderworpen aan een individuele ontheffing (niveau 1 en 2) moet de landbouwer vóór het zaaien toestemming vragen aan zijn controle-instantie om conventionele zaden of pootgoed te
mogen gebruiken. Hij moet de naam van de soort, het ras, de hoeveelheid, het motief en de vereist bewijsstukken meedelen.
Om een kennisgeving of een individuele ontheffingsaanvraag te doen gaat u als volgt te werk:
U doet de aanvraag BIJ VOORKEUR rechtstreeks via de website http://www.organicxseeds.be (persoonlijke account vereist: instructies beschikbaar via www.certisys.eu ).
Of u vervolledigd dit document en stuurt het ondertekend terug naar info@certisys.eu
De geldige bewijsstukken en de noodzakelijke elementen die op de aanvraag moeten worden vermeld, staan in de onderstaande tabel.

Code

Ingeroepen verantwoording

Vereiste bewijsstukken

A

Geen enkel ras van het gevraagde gewas of van de gevraagde gewassubgroep is opgenomen in de databank.

B

Er is geen leverancier die het biologisch plantaardig teeltmateriaal of Bewijs van de gedane inspanningen te leveren bij bezoek van het C.O. (= controleorgaan).
plantaardig omschakelingsteeltmateriaal in kwestie tijdig kan leveren
voor het inzaaien of planten, terwijl de exploitant het plantaardig
teeltmateriaal wel tijdig heeft besteld om de bereiding en levering van
het biologisch plantaardig teeltmateriaal of plantaardig
omschakelingsteeltmateriaal mogelijk te maken;

C

het ras dat de exploitant wenst, is niet in de databank geregistreerd De marktdeelnemer toont aan dat de geregistreerde alternatieven niet voldoen.
als biologisch plantaardig teeltmateriaal of plantaardig omschakelingsteeltmateriaal, en de exploitant kan aantonen dat geen van de geregistreerde alternatieven van dezelfde soort geschikt is voor de agronomische en bodem- en klimaatomstandigheden en nodige technologische eigenschappen voor de te verkrijgen productie en dat de
toelating daarom belangrijk is voor de productie van de exploitant;

D

Het gewenste ras wordt gebruik in onderzoek, voor tests in Alleen afwijkingsaanvragen voor rekening van officiële onderzoekscentra of van zaadfabrikanten zijn ontvankekleinschalige veldproeven, voor de instandhouding van het ras of voor lijk.
productinnovatie, en de bevoegde entiteit heeft ermee ingestemd.
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Deel naar CERTISYS terug te sturen :

Soort

Ras

Hoeveelheid

Totaal gebruikt
(kg/g/zaad/planten)

Oppervlakte
(ha/a/m²)

Verantwoording
Omcirkelen a.u.b.

RECHTVAARDIGING : VERPLICHT in geval van B, C of D
In geval van B: BIO ras besteld? Wanneer? Bij wie? + elementen op keerzijde
In geval van C: verantwoord in welke zin het beschikbare BIO ras niet
geschikt is (cf. noodzakelijke elementen op keerzijde)

A–B–C–D
Kennisgeving
A–B–C–D
Kennisgeving
A–B–C–D
Kennisgeving
A–B–C–D
Kennisgeving
A–B–C–D
Kennisgeving

Opgelet: alle bovenstaande kolommen en onderstaande velden moeten verplicht ingevuld worden, anders wordt uw aanvraag teruggestuurd.
Om deze redenen vraag ik toestemming voor het gebruik van het hierboven genoemde zaaizaad/ pootaardappelen, dat niet volgens de biologische productiemethoden is verkregen, dat niet is
behandeld met andere gewasbeschermingsmiddelen dan die welke krachtens bijlag I van Verordening 2021/1165 zijn toegelaten voor de behandeling van zaden, en dat geproduceerd is
zonder gebruik te maken van genetisch gemodificeerde organismen en/of hun afgeleide producten.
Naam en Voornaam:
Marktdeelnemernummer:

Adres:

Datum :

Handtekening:

