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Alle nieuwe reglementaire vereisten inzake de plantaardige productie zijn bekend en gepubliceerd in de nieuwe 
basisverordening (EU) 2018/848 en de secundaire verordening 2021/1165 (lijst van productiemiddelen die gebruikt mogen worden in bijlagen I 
en II). 
Deze publicatie beschrijft alleen de grote wijzigingen ten opzichte van de bestaande biologische regelgeving. Bij de opstelling van deze fiche is 
rekening gehouden met de specifieke regelgeving van het Vlaamse Gewest. Voor meer informatie over de regels die in het Waalse Gewest van 
toepassing zijn, kunt u de Franse versie van dit informatieblad raadplegen. 

   Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit informatieblad zijn in het geel aangeduid 
                                             

Zaai- en pootgoed 
 
Definitie van de term ‘Teeltmateriaal’ 

In het nieuwe Verordening wordt de term 'Teeltmateriaal' gebruikt. Die term omvat elk plantaardig materiaal 
waarmee plantaardige producten kunnen worden geteeld: zaaigoed, plantgoed, stekken … 
Wij gebruiken de term 'teeltmateriaal' in die zin. 
 

 PRODUCTIE VAN DE BIOLOGISCHE PLANTEN – MEERJARIGE GEWASSEN 

Punt 1.8.2 bijlage II deel I van Verordening (EU) 2018/848 
Om een plant als 'biologisch' te certificeren, moet volgens de nieuwe regelgeving de onderstam van een moederplant 
1zijn afgenomen die minstens twee teeltseizoenen volgens de biologische productiemethode in de bodem is verzorgd. 
De huidige Verordening stipuleert niet dat de onderstam biologisch moet zijn. 
 

 VERKOOP VAN TEELTMATERIAAL ALS ‘OMSCHAKELINGSPRODUCTEN’ 

Artikel 10.4.a en 30.3 van Verordening (EU) 2018/848 
De verkoop van teeltmateriaal als 'omschakelingsproducten' is vanaf nu mogelijk, op voorwaarde dat op de percelen 
een omschakelingsperiode van ten minste twaalf maanden in acht is genomen.  

 

 VERZOEKEN OM AFWIJKINGEN VOOR TEELTMATERIAAL  

Met betrekking tot verzoeken om afwijkingen voor niet biologisch onbehandeld teeltmateriaal, en dus niet alleen voor 
zaaizaad, worden drie niveaus onderscheiden: 

 Niveau 1: Teeltmateriaal van subgroepen van plantensoorten beschikbaar in hoeveelheden die toereikend 
worden geacht en waarvoor derhalve geen afwijking wordt toegestaan 

 
1 'moederplant': geïdentificeerde plant waarvan plantaardig teeltmateriaal wordt genomen met het oog op het telen van nieuwe planten (definitie in 
artikel 3 van Verordening (EU) 2018/848). 
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 Niveau 2: Teeltmateriaal van subgroepen van plantensoorten die beschikbaar zijn in ontoereikend geachte 
hoeveelheden, maar waarvoor een afwijkingsverzoek moet worden gemotiveerd aan de hand van feitelijke en 
vastgestelde criteria (= gemotiveerde ontheffing) 

 Niveau 3: Teeltmateriaal van subgroepen van plantensoorten die niet of slechts in geringe mate beschikbaar 
zijn Hiervoor volstaat een vereenvoudigde ontheffing (= melding) aan het controleorgaan, waarvoor geen 
motivatie is vereist 

Speciaal geval voor gecertificeerde zaaizaadmengsels samengesteld uit biologisch en conventioneel zaad: hiervoor 
volstaat een melding van gebruik aan het controleorgaan. 

 

 Gebruik van niet-biologisch teeltmateriaal  
 GEEN AFWIJKINGEN MOGELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN BEHANDELD TEELMATERIAAL 

Punten 1.8.5.3 en 1.7.3 Bijlage II deel I van Verordening (EU) 2018/848  

 Al het niet-biologische teeltmateriaal dat in afwijking wordt gebruikt, moet onbehandeld zijn of 
mag alleen behandeld zijn met toegelaten stoffen (uitgezonderd wanneer de behandeling verplicht is).  

 Elk perceel dat behandeld teeltmateriaal gebruikt (zaden, zaailingen, stekken ...) zal worden gedegradeerd tot 
conventioneel en zal een nieuwe omschakelingsperiode moeten ondergaan (Punt 1.7.3 Bijlage II, Deel I, bij 
Verordening (EU) 2018/848). 

 

 JONGE PLANTEN DIE UIT ZADEN GEKIEMD ZIJN: GEEN AFWIJKINGEN MOGELIJK 
 

 De nieuwe regelgeving introduceert het begrip 'zaailingen': jonge planten die ontstaan uit gekiemde zaden in 
plaats van stekken (bijlage III van Verordening (EU) 2020/464).                                                                                  
Om biologische zaailingen te bekomen moet het gebruikte zaaizaad verplicht biologisch zijn (bvb. voor een 
producent van biologisch plantgoed voor groenten). In geval van onvoldoende biologische beschikbaarheid 
van geschikt zaaizaad kan echter nog steeds een derogatie worden verleend voor gebruik van niet biologisch 
onbehandeld zaaizaad. 

 Het gebruik van conventioneel plantgoed blijft verboden.  
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 MOGELIJKHEID OM OMSCHAKELINGSTEELTMATERIAAL 

TE GEBRUIKEN ZONDER AFWIJKING 

 
Punt 1.8.5.2, Deel II, Bijlage II van de Verordening (EU) 2018/848 
Hieronder vindt u de nieuwe gebruikscriteria 
voor niet-biologisch of 
omschakelingsteeltmateriaal. 
 

 Een afwijking inroepen om niet-
biologisch teeltmateriaal te gebruiken, 
moet op 31 december 2036 eindigen 
(artikel 53.7 van Verordening (EU) 
2018/848). Ook zaaigoed/teeltmateriaal 
‘in omschakeling’ zal vanaf dan niet meer 
gebruikt kunnen worden.  
De Europese Commissie stelt in 2028 
een stand van zaken op om te beslissen 
of deze afwijking wordt verlengd of niet. 

* Deze regeling geldt voor alle soorten 
teeltmateriaal, behalve voor zaailingen (bijv. 
plantgoed voor tomaten), die moeten worden 
geproduceerd volgens de regels voor de biologische 
productie. 

 

Andere toekomstige wijzigingen 

 VRUCHTWISSELING 

Bijlage II deel I punt 1.9.2 van Verordening (EU) RE 2018/848 

Betreft alle gewassoorten, uitgezonderd grasland en meerjarige voedergewassen. 
De doelen van de vruchtwisseling blijven ongewijzigd: de vruchtbaarheid en biologische activiteit van de bodem op peil 
houden of doen toenemen, preventief handelen tegen onkruid, ziekten en plagen, en erosie bestrijden. Voor éénjarige 
gewassen geldt echter dat leguminosen vanaf nu verplicht in de vruchtwisseling moeten worden 
opgenomen als hoofdgewas of bodembedekker, net zoals andere groenbemestingsgewassen. In het geval van kassen 
en meerjarige gewassen (uitgezonderd voedergewassen) moeten groenbemestingsgewassen en peulvruchten worden 
geïntegreerd om de plantendiversiteit te verbeteren. Enkel in geval van grasland en blijvende gewassen is geen 
meerjarige vruchtwisseling vereist. 

 ERKENNING MET DE TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE OMSCHAKELINGSPERIODE 

Artikel 10.3. b) van de Verordening EU 2018/848, Artikel 24 van de Verordening EU 2021/1698 
Het is nog steeds mogelijk om de omschakelingsperiode van percelen met terugwerkende kracht te 
laten erkennen, maar de voorwaarden hiervoor evolueren. Overeenkomstig artikel 24 van de Verordening 
EU 2021/1968, kunt u slechts een afwijking voor onmiddellijke overschakeling naar biologische productie voor uw 
percelen krijgen na een officiële en gedetailleerde aanvraag van uw kant én een grondige analyse door uw 
certificeringsorgaan van de behandelings- en verontreinigingsrisico's op uw percelen in de voorbije drie jaar.  

De afwijking kan pas worden aanvaard als de risico's/twijfels over een eventuele verontreiniging van uw percelen in de 
voorbije drie jaar zijn opgehelderd.  
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 BRUIKBARE PRODUCTIEMIDDELEN: DE HERZIENE LIJST 

Artikel 45.2 van Verordening (EU) 2018/848 + Artikel 10, Bijlagen I en II van de Verordening EU 2021/165 

De definitieve lijst van werkzame stoffen in toegelaten gewasbeschermingsmiddelen staat in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 2021/1165. De lijst van toegestane meststoffen, bodemverbeteraars en nutriënten staat 
in bijlage II bij Verordening (EU) 2021/1165. U kunt het blad "toegelaten stoffen" raadplegen om de lijsten van 
bruikbare grondstoffen in detail te bestuderen. Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) 2021/1165 
kan de Europese Commissie op verzoek van controleorganen niettemin specifieke toelatingen verlenen voor 
het gebruik van bepaalde producten en stoffen in landen buiten de EU, voor een periode van twee jaar die 
kan worden verlengd. De lijst van toegelaten stoffen zal in bijlage VI van deze Verordening staan (deze is 
momenteel leeg).  
 

 GELIJKTIJDIGE PRODUCTIE (BIOLOGISCHE EN NIET BIOLOGISCHE) 

Artikel 9.8 van Verordening (EU) 2018/848 

 Het blijft mogelijk om, middels een afwijking, biologische en conventionele meerjarige gewassen van hetzelfde 
ras te telen, of van verschillende rassen die moeilijk met het blote oog van elkaar te onderscheiden zijn. Net 
zoals nu al het geval is, is deze afwijking onder andere onderworpen aan de voorwaarde dat er een 
omschakelingsplan van vijf jaar is uitgewerkt voor de conventionele gewassen. 

In elk geval gaat het over de maximale periode waarbinnen de percelen moeten worden 
omgeschakeld. Met andere woorden: de omschakeling moet uiterlijk in het tweede jaar 
beginnen, terwijl die momenteel uiterlijk in het vijfde jaar kan beginnen. 

 Gelijktijdige productie van bio en niet bio grasland dat enkel dient voor begrazing is niet meer toegelaten.  
  

 De voorwaarden die moeten gerespecteerd worden in geval van parallelle teelt door onderzoeks- en 
opleidingscentra, plantenkwekerijen, zaadvermeerderingsbedrijven en 
reproductiehandelingen zijn versoepeld.   

 GRONDGEBONDEN PRODUCTIE  

Bijlage II deel I punt 1.1 tot 1.4 van Verordening EU 2018/848 
De productie in hydrocultuur of in containers (met uitzondering van sierplanten en aromatische planten die in potten 
worden verkocht, paddenstoelen en zaailingen voor verplanting) kan niet worden gecertificeerd: de plantaardige 
productie moet contact met de ondergrond hebben om te kunnen worden gecertificeerd.  
Uitzonderingen op dit basisbeginsel van de biologische landbouw zijn enkel toegelaten voor:  

 De productie van gekiemde zaden (zoals kiemgewassen, scheutjes en tuinkers) blijft een uitzondering op de 
regel inzake contact met de ondergrond, omdat ze slechts met helder water worden bevochtigd en uitsluitend 
groeien dankzij de voedingsreserve in de zaden. Het is mogelijk om een inert groeimedium te gebruiken die 
bedoeld is om de zaden vochtig te houden. De gebruikte zaden moeten echter verplicht biologisch 
zijn. Gelijktijdige productie (biologische en niet biologische) van dezelfde rassen is verboden  

 Witloofforcerie: enkel gebruik van zuiver water is toegelaten. Het gebruik van een groeimedium is alleen 
toegestaan als de componenten ervan zijn toegestaan in de biologische landbouw.  

 Sierplanten en kruiden in potten die samen met de pot aan de eindconsument worden verkocht.  
 Kweken van zaailingen of plantgoed in containers voor verdere verplanting.  

 

 VERGARING VAN WILDE PLANTEN: GEEN WIJZIGINGEN  Bijlage II deel I punt 2.2 van Verordening (EU) 2018/848 

De nieuwe regelgeving omvat geen wijzigingen. 
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