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Aanvraag tot toelating of kennisgeving voor het gebruik van gangbaar zaaizaad of pootaardappelen 

 
Codes, de toekenningscriteria en de bewijsstukken die moeten worden vermeld op de aanvraag [MB van 16 oktober 2017] 

16 OKTOBER 2017. — Ministerieel besluit tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen 

Indien geen BIO zaden beschikbaar zijn en indien u gangbaar zaaigoed wilt gebruiken, gelieve dan dit formulier in te vullen en te bezorgen aan Certisys :  
- Voor soorten waarvoor kennisgeving vereist is: gelieve soort - rassen - hoeveelheden op te geven en kennisgeving te omcirkelen 

- Voor soorten met individuele afwijking: gelieve soort – rassen – hoeveelheden op te geven en het criterium (cf. uitleg op keerzijde) te omcirkelen – ingeroepen rechtvaardiging opgeven in 

geval van B, C of D 
De beschikbaarheid van BIO rassen, het beschikbaarheidsniveau (kennisgeving of individuele afwijking) is opgenomen in de databank www.organicxseeds.be  

Code Ingeroepen verantwoording Vereiste bewijsstukken 

A Geen enkel ras van het gevraagde gewas of van de gevraagde gewas-
subgroep is opgenomen in de databank. 

 

B. Geen enkele leverancier kan het nodige materiaal vóór het zaaien of planten leveren, terwijl het zaaizaad of de pootaardappelen wel tijdig besteld zijn. 

B1 Geen enkele geregistreerde leverancier kon tijdig of in de gevraagde 

hoeveelheid leveren 

Bewijs van de gedane inspanningen te leveren bij bezoek van het C.O. (= controleorgaan). 

B2 U hebt besteld bij een leverancier, maar die is niet meer in staat te 
leveren 

Bewijs van de gedane inspanningen te leveren bij bezoek van het C.O. (= controleorgaan). 

B3 U hebt besteld bij een leverancier, maar u hebt het materiaal 

geweigerd omdat het kwaliteitsgebreken vertoont. 

Vermeld welke kwaliteitsgebreken het materiaal vertoont 

C. Geen enkel gewenst ras is in de databank www.organicxseeds.com geregistreerd, en de opgenomen alternatieve rassen zijn niet aangepast voor uw productie. 

C.O Geen enkel ras dat in de databank geregistreerd is, is geschikt 

voor de gebruiker. 

De marktdeelnemer toont aan dat de geregistreerde alternatieven niet voldoen. 

C.1 Het gevraagde ras bezit een specifiek technisch of technolo-
gisch kenmerk. 

Vermeld wat de gezochte eigenschap is en de reden waarom u die eigenschap kiest. 

C2 Resistentie tegen of tolerantie voor een ziekte Vermeld de naam van de betreffende ziekte en de bewijzen voor de resistentie. 

C3 Spreiding van economische of agronomische risico's De marktdeelnemer toont aan dat hij zijn productie billijk verdeelt tussen de biologische en de conventionele 
rassen voor de gevraagde soort en dat ten minste één ras in biologische vorm wordt gebruikt. 

C.4.1. Het gevraagde ras is aangepast aan de streek. De marktdeelnemer toont aan dat het gevraagde ras speciaal aan de streek aangepast is  

C.4.2.a De beschikbare rassen zijn weinig of niet bekend in België De marktdeelnemer toont aan dat de rassen die op het moment van de aanvraag geregistreerd zijn, niet vol-

doende getest zijn door de Vlaamse proefcentra (bv : met een advies van een proefcentrum). 

C5 Het ras is beschikbaar in een zaadvorm die niet geschikt is. De marktdeelnemer toont aan dat de beschikbare zaadvorm niet geschikt is en geeft aan welke vorm gewenst 
is (bijvoorbeeld met een verklaring van de leverancier over de beschikbare zaadvorm). 

D.1a Het ras wordt gebruikt in onderzoek. Alleen afwijkingsaanvragen voor rekening van officiële onderzoeks- of proefcentra zijn ontvankelijk. 

D.1b Het ras wordt gebruikt bij testen in kleinschalige veldproeven. Alleen afwijkingsaanvragen voor rekening van officiële onderzoekscentra of van zaadfabrikanten zijn ontvanke-
lijk. 

D2 Het ras is bestemd voor de instandhouding ervan.  

 

http://www.organicxseeds.be/
http://www.organicxseeds.com/
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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 - B1 - B2 - B3 
C0 - C1- C2 - C3 - C4.1 

C4.2.a – C5 
D.1a – D.1b - D2 

kennisgeving 

  

      A - B1 - B2 - B3 

C0 - C1- C2 - C3 - C4.1 
C4.2.a – C5 

D.1a – D.1b - D2 
kennisgeving 

  

      A - B1 - B2 - B3 

C0 - C1- C2 - C3 - C4.1 
C4.2.a – C5 

D.1a – D.1b - D2 
kennisgeving 

  

      A - B1 - B2 - B3 
C0 - C1- C2 - C3 - C4.1 

C4.2.a – C5 
D.1a – D.1b - D2 

kennisgeving 

  

      A - B1 - B2 - B3 
C0 - C1- C2 - C3 - C4.1 

C4.2.a – C5 

D.1a – D.1b - D2 
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 bijlage II van de Verordening (EG) Nr 889/2008 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: Adres: Datum :                      Handtekening: 

 

Marktdeelnemernummer:  

 


