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1. Bepalingen uit de bio-wetgeving in relatie tot teeltmateriaal 
 
Plantaardig teeltmateriaal wordt gedefinieerd als “planten en alle delen van planten, met 
inbegrip van zaden, in elk groeistadium, die ertoe in staat zijn om en bedoeld zijn om 
volledige planten voort te brengen1.” 
 
Dit heeft als gevolg dat zowel zaaizaad, zaailingen, en vegetatief vermeerderd materiaal 
onder de definitie van teeltmateriaal vallen. Dit is van belang omdat er ontheffing kan 
gevraagd worden voor niet-bio-teeltmateriaal wanneer er geen bio- of 
omschakelingsteeltmateriaal beschikbaar is.  In tegenstelling tot de vorige bio-wetgeving, 
kan nu dus, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, ontheffing gevraagd worden om niet-
bio zaailingen te gebruiken. 
 
Om biologisch teeltmateriaal te verkrijgen moeten de moederplant en, in voorkomend 
geval, andere voor de productie van plantaardig teeltmateriaal bestemde planten, ten 
minste één teeltseizoen of, in het geval van blijvende gewassen gedurende twee 
teeltseizoenen, zijn geproduceerd overeenkomstig de bio-verordening2. Dit houdt in dat de 
moederplant in volle grond moet staan. 
 
Hou er ook rekening mee dat planten en plantaardige producten (m.a.w. ook 
teeltmateriaal) pas als biologisch mogen worden beschouwd wanneer de percelen 
biologisch zijn. D.w.z. dat een omschakelingsperiode is doorlopen van ten minste twee 
jaar vóór het inzaaien of, in het geval van meerjarige gewassen (andere dan 
voedergewassen), gedurende ten minste drie jaar vóór de eerste oogst van biologische 
producten3. 
 
Teeltmateriaal dat geproduceerd is tijdens de periode van omschakeling mag als 
omschakelingsproduct geëtiketteerd worden op voorwaarde dat een 
omschakelingsperiode van ten minste twaalf maanden in acht is genomen4. 
 
 

 
Bijgevolg is de status van teeltmateriaal afhankelijk van twee criteria:  
 
- de duur van biologische productie van de moederplant (1 of 2 teeltseizoenen 
naargelang het een eenjarig of meerjarig gewas betreft) 
- status van het perceel op moment van aanplant/inzaai van de moederplant 
en/of oogst van het teeltmateriaal 

                                                        
1 Artikel 3 (17) van EU 2018/848 
2 punt 1.8.2 van Bijlage II, Deel I, van EU 2018/848 
3 Punt 1.7.1 van Bijlage II, Deel I, van EU 2018/848 
4 Artikel 10 (4.a) van EU 2018/848 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/2022-01-01


 

 

 
 
Gedelegeerde verordening (EU) 2022/474 introduceert een nieuw punt 1.8.6 in Bijlage II, 
Deel I, van (EU) n°2018/848 dat de mogelijkheid biedt om “plantaardig teeltmateriaal voor 
gebruik in de biologische productie” te produceren. Het laat bio-plantenkwekers toe om te 
vertrekken van niet-bio teeltmateriaal afkomstig van niet-bio moederplanten en dit 
verder biologisch op te kweken. Teeltmateriaal dat op deze wijze geproduceerd is, is geen 
“volwaardig” bio-teeltmateriaal maar mag toch als biologisch geëtiketteerd worden 
wanneer voldaan is aan onderstaande voorwaarden uit punt 1.8.6. Ook het EU bio-logo 
mag erop gebruikt worden. 
 
a) het gebruikte niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal is na de oogst niet behandeld 
met andere gewasbeschermingsmiddelen dan die welke zijn toegelaten in de biologische 
landbouw, tenzij chemische behandeling door de bevoegde autoriteiten van de bevoegde 
lidstaat overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2031 om fytosanitaire redenen is 
voorgeschreven voor alle rassen en al het heterogene materiaal van een bepaalde soort in 
het gebied waar het plantaardig teeltmateriaal zal worden gebruikt. Bij gebruik van met 
de voorgeschreven chemische behandeling behandeld niet-biologisch plantaardig 
teeltmateriaal geldt voor het perceel grond waarop het behandelde plantaardig 
teeltmateriaal groeit, in voorkomend geval een omschakelingsperiode overeenkomstig de 
punten 1.7.3 en 1.7.4;  
 
b) het gebruikte niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal is niet een zaailing van 
soorten met een teeltcyclus van één groeiseizoen, vanaf de verplanting van de zaailing tot 
de eerste oogst van het product;  
 
c) het plantaardig teeltmateriaal wordt geteeld overeenkomstig alle andere relevante 
eisen inzake de biologische plantaardige productie;  
 
d) de toelating voor het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal wordt 
verkregen voordat het materiaal wordt ingezaaid of geplant;  
 
e) het controleorgaan dat verantwoordelijk is voor de toelating, verleent de toelating 
telkens voor één seizoen en alleen aan individuele gebruikers, en registreert de 
hoeveelheden toegelaten plantaardig teeltmateriaal; 
 
f) in afwijking van punt e) kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten jaarlijks een 
algemene toelating verlenen voor het gebruik van een bepaalde soort, ondersoort of een 
bepaald ras niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal en de lijst van soorten, 
ondersoorten of rassen openbaar maken en jaarlijks bijwerken. In dat geval vermelden die 
bevoegde autoriteiten de hoeveelheden toegelaten niet-biologisch plantaardig 
teeltmateriaal;  
 
g) de overeenkomstig deze alinea verleende toelatingen verstrijken op 31 december 2036. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0474&from=EN


 

 

 
 
 
 
 
 

2. Productie van teeltmateriaal in de biologische landbouw 
 

2.1 Vermeerdering van zaaizaad van eenjarige gewassen  
Wanneer de moederplant (die zelf niet noodzakelijk bio is) gedurende 1 teeltseizoen 
biologisch wordt geproduceerd in volle grond, is de status van het zaaizaad dat hiervan 
wordt geoogst als volgt, afhankelijk van de status van het perceel: 
- op moment van oogst is het perceel nog niet bio maar heeft het wel al 12 maanden 

omschakeling doorlopen → oogst van omschakelingszaden 
- op moment van inzaai moederplant is het perceel bio → oogst van bio-zaden 

 

2.2 Opkweek van zaailingen 
Zaailingen zijn jonge planten die worden opgekweekt uit zaad5. Het kweken van 
zaailingen in containers is toegelaten. Het substraat mag enkel bestanddelen bevatten 
die zijn toegelaten in de biologische productie6. De zaailingen worden geproduceerd door 
een kweker die onder bio-controle staat. De zaailingen worden uitgeplant in volle grond 
voor de verdere biologische productie, alvorens er biologische producten kunnen van 
geoogst worden. We onderscheiden 3 types zaailingen. 

 
2.2.1 Biologische zaailingen 

Een biologische zaailing is een jonge plant die biologisch wordt opgekweekt vanuit 
biologisch zaaizaad, ofwel in volle grond op een bioperceel ofwel in substraat waarvan de 
bestanddelen zijn toegestaan volgens de biologische productie. 

  
2.2.2 Omschakelingszaailingen7 

Omschakelingszaailingen kunnen eveneens ofwel in volle grond ofwel in toegelaten 
substraat geteeld zijn als volgt: 

 
a) door uitzaai in volle grond. In dit geval moet het perceel een omschakelingsperiode van 
12 maanden doorlopen hebben en ook de zaailing moet een teeltcyclus, van zaden tot 
definitieve zaailing, van ten minste 12 maanden doorlopen hebben. Er zijn echter weinig 
gewassen waarvan de zaailing een teeltcyclus van 12 maanden heeft. Wat wel een 
concreet voorbeeld is van dit geval: uitzaai van kerstbomen op een nieuw aangemeld 
perceel → na 1 jaar kunnen hiervan omschakelingszaailingen geoogst worden, ongeacht 
de status van het zaaigoed. 
 

                                                        
5 Zaailingen worden gedefinieerd in EU 2020/464  
6 Toegelaten bestanddelen vind je in bijlage II van EU 2021/1165 
7 Punt 1.8.5.1 van Bijlage II, Deel I, van EU 2018/848 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN#d1e32-25-1


 

 

b) zaailingen die zijn voortgekomen uit omschakelingszaden, ongeacht hoe de zaailing is 
opgekweekt (in toegelaten substraat of op een biologisch perceel of op een 
omschakelingsperceel). Van omschakelingszaad kan dus enkel een 
omschakelingszaailing verkregen worden. 
 
 
 

2.2.3 Zaailingen toegelaten voor gebruik in de biologische productie 
Voor sommige gewassen zijn biologische en omschakelingszaden op dit moment slechts 
in beperkte mate beschikbaar en is het nodig om niet-biologische zaden te gebruiken 
voor de productie van zaailingen.  
 
Voorwaarden zijn: 
- Het gangbare zaad mag na de oogst niet meer behandeld zijn met niet-toegelaten 

gewasbeschermingsmiddelen.  
- De bio-gecertificeerde kweker van de zaailing heeft een ontheffing voor gebruik van 

het niet-bio-zaad (vanaf 31/12/2036 is geen ontheffing meer mogelijk).  
- Dergelijke zaailingen, die biologisch worden opgekweekt vertrekkend vanuit gangbaar 

niet-ontsmet zaad, zijn “toegelaten voor gebruik in de biologische productie”. Deze 
mogen als biologisch worden aangeduid, ook met het Europese bio-logo. 

- Indien ze op de databank Organicxseeds.be worden aangeboden, dienen ze te worden 
aangeduid als toegelaten zaailingen “overeenkomstig punt 1.8.6 van bijlage II, Deel I 
van (EU) 2018/848”. Dit om ze te onderscheiden van volwaardige bio-zaailingen die 
biologisch geproduceerd zijn vanuit bio-zaad in overeenstemming met punt 1.8.2 van 
bijlage II, Deel I van (EU) 2018/848. 

 
2.2.4 Specifiek voor geënte zaailingen  

Om een volwaardige bio-zaailing te bekomen moeten zowel ent en onderstam biologisch 
zijn. De enting en verdere opkweek moeten onder biologische omstandigheden gebeuren 
(in volle grond of toegelaten substraat). 
 
Let op, het is niet toegelaten om niet-biologische zaailingen (dus niet-bio onderstammen 
of enten) te gebruiken als uitgangsmateriaal voor de productie van geënte planten met 
een teeltcyclus van één groeiseizoen8, bijvoorbeeld tomaat. Het is wel toegelaten (mits 
ontheffing) om niet-bio zaaizaad te gebruiken voor de biologische opkweek van de 
onderstammen en enten. In dat geval verkrijg je geënte zaailingen die toegelaten zijn in 
de biologische productie overeenkomstig punt 1.8.6. 

 

2.3 Vermeerdering van vegetatief materiaal van meerjarige fruitgewassen  
Wanneer de moederplant (die zelf niet noodzakelijk bio is) gedurende 2 teeltseizoenen 
biologisch wordt geproduceerd (in volle grond), is de status van het teeltmateriaal dat 
hiervan wordt geoogst afhankelijk van de status van het perceel. 
- op moment van oogst is het perceel nog niet bio maar heeft wel al 12 maanden 

                                                        
8 punt 1.8.6 (b) van bijlage II, Deel I van (EU) 2018/848 



 

 

omschakeling doorlopen → oogst van omschakelings-teeltmateriaal 
- op moment van oogst is het perceel bio → oogst van bio teeltmateriaal  
Het geoogste teeltmateriaal, bijv. stekken, moet verder biologisch opgekweekt worden. Het 
opkweken van plantgoed mag in containers met een toegelaten substraat gebeuren. Het 
plantgoed wordt geproduceerd door een kweker die onder bio-controle staat.  
 
Naar analogie met de zaailingen onderscheiden we ook hier 3 types van plantgoed: 

 
2.3.1 Biologisch plantgoed 

Biologisch plantgoed wordt biologisch opgekweekt vanuit biologisch teeltmateriaal 
(stek), ofwel in volle grond op een bioperceel ofwel in substraat waarvan de bestanddelen 
zijn toegestaan volgens de biologische productie. 

 
2.3.2 Omschakelingsplantgoed 

Naar analogie met omschakelingszaailingen kan omschakelingsplantgoed eveneens 
ofwel in volle grond ofwel in toegelaten substraat geteeld zijn als volgt: 

 
a) plantgoed dat geoogst wordt van een perceel in omschakeling, of  
 
b) plantgoed dat is opgekweekt uit omschakelings-teeltmateriaal (dat is geoogst van 
een plant die geteeld is op een perceel grond dat een omschakelingsperiode van ten 
minste twaalf maanden heeft doorlopen) in toegelaten substraat. 
 

2.3.3 Plantgoed toegelaten voor gebruik in de biologische productie 
Om bijvoorbeeld een biologische frambozenplant te bekomen, moet de moederplant 
gedurende 2 teeltseizoenen op een biologisch perceel geproduceerd te zijn alvorens er 
biologisch teeltmateriaal van geoogst kan worden, waaruit dan een volwaardige bio-
frambozenplant verder kan opgekweekt worden. In de praktijk is dit niet evident omwille 
van fytosanitaire vereisten.  
 
Om de verdere ontwikkeling van deze zeer gespecialiseerde productiesector te 
bevorderen, is er voorzien in de mogelijkheid om het gebruik toe te staan van niet-
biologisch uitgangsmateriaal dat onder biologische omstandigheden verder wordt 
opgekweekt.  
 
Voorwaarden zijn: 
- Het gangbare uitgangsmateriaal mag na de oogst niet meer behandeld zijn met niet-

toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.  
- De plantenkweker heeft een ontheffing voor gebruik van het gebruikte niet-bio- 

uitgangsmateriaal (opgelet, vanaf 31/12/2036 is geen ontheffing meer mogelijk).  
 
Bijvoorbeeld: een niet-bio frambozenstek die verder biologisch wordt opgekweekt in een 
toegelaten substraat, geeft een frambozenplant die “toegelaten is voor gebruik in de 
biologische productie”. Deze frambozenplant mag als biologisch worden aangeduid, met 
het Europese bio-logo. Op Organicxseeds dienen deze planten te worden aangeduid als 



 

 

toegelaten planten overeenkomstig punt 1.8.6 van bijlage II, Deel I van (EU) 2018/848. Dit 
om ze te onderscheiden van volwaardige bio-planten die biologisch geproduceerd zijn 
vanuit bio-uitgangsmateriaal in overeenstemming met punt 1.8.2 van bijlage II, Deel I van 
(EU) 2018/848. 
 

2.3.4 Specifiek voor geënte planten  
Om een volwaardige bio-plant te bekomen moeten ent en onderstam afkomstig zijn van 
een moederplant die gedurende minimaal 2 teeltseizoenen volgens de biologische 
productiemethode is geproduceerd op een bioperceel. De enting en verdere opkweek 
moeten onder biologische omstandigheden gebeuren, in volle grond of toegelaten 
substraat. 
 
Wanneer ent of onderstam niet-biologisch zijn, kan de geënte plant toch als bio 
geëtiketteerd worden en de status van “toegelaten in de biologische productie” verkrijgen 
op voorwaarde dat ent en onderstam niet behandeld zijn met niet-toegelaten 
gewasbescherming, dat de enting en verdere opkweek onder biologische omstandigheden 
gebeuren en mits ontheffing. 
 
 

2.4 Vermeerdering van aardbeien 
Sommige gewassen zijn in theorie meerjarig, maar worden in de praktijk als eenjarig 
gewas geteeld. Dit is het geval bij aardbeien. Voor de productie van teeltmateriaal 
beschouwen we deze daarom als “eenjarig” gewas.  
 
Om biologisch teeltmateriaal te oogsten van aardbei moet de (niet-bio) moederplant 
gedurende minstens 1 generatie op een biologisch perceel onder biologische 
omstandigheden worden geproduceerd. 
 
Het geoogste teeltmateriaal moet verder biologisch opgekweekt worden. Het opkweken 
van plantgoed mag in containers met een toegelaten substraat gebeuren. Naar analogie 
met de zaailingen en ander plantgoed onderscheiden we ook hier 3 types van planten: 
biologische aardbeiplanten, omschakelingsplanten en planten die toegelaten zijn voor de 
biologische productie. 
  



 

 

3. Gebruik van teeltmateriaal in de biologische landbouw 
 

3.1  Biologisch teeltmateriaal 
In principe moet je als bio-landbouwer steeds bio-teeltmateriaal gebruiken. 
 

3.2  Teeltmateriaal in omschakeling 
Wanneer geen bio-teeltmateriaal beschikbaar is dan mag je ook “teeltmateriaal in 
omschakeling” gebruiken. Je hoeft hiervoor geen ontheffing aan te vragen bij je 
controleorgaan. 
 

3.3  Teeltmateriaal toegelaten voor gebruik in de biologische productie 
Dit type teeltmateriaal laat vermeerderaars en plantenkwekers toe om te vertrekken 
vanuit niet-bio zaden of niet-bio stekken maar die daarna wel verder biologisch op te 
kweken tot planten die mogen gebruikt worden in de biologische teelt. Deze planten 
mogen ook als bio geëtiketteerd worden, maar zijn op de databank organicxseeds 
herkenbaar als planten “overeenkomstig punt 1.8.6 van bijlage II, Deel I van (EU) 
2018/848”. 
 
Wanneer geen bio-teeltmateriaal beschikbaar is dan mag je ook “toegelaten 
teeltmateriaal overeenkomstig punt 1.8.6” gebruiken. Je hoeft hiervoor geen ontheffing 
aan te vragen bij je controleorgaan. 
 

3.4  Niet-biologisch teeltmateriaal dat na de oogst niet behandeld is 
Indien uit de databank organicxseeds blijkt dat het aanbod van biologisch of 
omschakelings- of toegelaten teeltmateriaal niet voldoet aan jouw behoeften, kan je een 
ontheffing vragen om gangbaar teeltmateriaal te gebruiken dat na de oogst niet meer 
behandeld is met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Voor zaaizaad betekent dit dat het niet-ontsmet mag zijn. Een eventuele ontsmetting 
wordt steeds op het etiket van het zaaizaad vermeld. 
 
Het gebruik van omschakelingsteeltmateriaal en “toegelaten teeltmateriaal 
overeenkomstig punt 1.8.6” moet steeds voorrang krijgen boven het gebruik van niet-
biologisch teeltmateriaal. 
 
Het doel is dat na 31/12/2036 geen ontheffingen meer worden verleend voor gangbaar 
teeltmateriaal.  
 
 

3.5 Specifiek geval: zaailingen 
Zaailingen zijn weliswaar ook teeltmateriaal, maar het gebruik van niet-biologische 
zaailingen van gewassen met een korte productiecyclus van één groeiseizoen (bijv. 
tomaat, sla,..) is verboden. Je kan hier dus geen ontheffing voor krijgen. 
 



 

 

Voor gebruik van niet-biologische zaailingen van gewassen met een productiecyclus van 
meer dan één groeiseizoen kan je wel ontheffing vragen indien het bio-aanbod niet 
voldoet (bijv. sierplanten of kerstbomen). 
 

3.6 Specifiek geval: kruiden in pot 
Kruiden in pot die samen met de pot aan de eindconsument worden verkocht, hebben 
slechts een heel korte productieduur. Bovendien gaan consumenten er van uit dat 
biologisch zaaigoed wordt gebruikt. Bioforum is daarom van mening dat ontheffingen 
voor gebruik van niet-biologisch zaaigoed voor de teelt van kruiden in pot zoveel mogelijk 
beperkt moeten worden. Dit zowel om de consument niet te misleiden, om de integriteit 
van de biologische productie te bewaren en om de productie van biologisch zaad te 
stimuleren.  
 

3.7 Specifiek geval: aardbeien 
Hoewel het niet expliciet in de wetgeving staat, acht BioForum het gebruik van niet-
biologische aardbeiplanten niet toegestaan voor aanplantingen in hetzelfde jaar van 
productie.  De redenering hierachter is naar analogie met zaailingen met een teeltcyclus 
van één groeiseizoen. Wanneer er slechts één kort groeiseizoen is, vanaf de verplanting 
van het plantgoed tot de eerste oogst van het product, is het risico op contaminatie met 
niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen te hoog en is ook de duur van de 
biologische productie zeer beperkt om tot een biologisch eindproduct te kunnen komen9, 
10.  
 
We verwachten dat de nieuwe regels voor teeltmateriaal zullen leiden tot een groter 
aanbod van aardbeiplanten die “toegelaten zijn voor gebruik in de biologische productie”. 
Indien toch ontheffing wordt gevraagd voor gangbaar teeltmateriaal dan mogen de 
aardbeistekken nadat ze geoogst zijn, niet meer behandeld zijn met niet-toegelaten 
middelen. Idem in geval van verse planten, na de oogst mogen deze niet meer behandeld 
zijn met niet-toegelaten middelen. Bovendien geldt voor junidragers dat ze voor 1 
september uitgeplant worden op het bioperceel en in geval van doordragers voor 1 
november. Dit is in lijn met de Vlaamse bio-wetgeving die tot 31/12/2021 bestond m.b.t. het 
gebruik van niet-bio vegetatief materiaal van aardbeien. 
 

3.8 Specifiek geval: kleinfruit en pitfruit 
Er is momenteel weinig of geen aanbod van biologisch teeltmateriaal van kleinfruit en 
pitfruit. Mogelijks zullen de nieuwe regels leiden tot een groter aanbod van teeltmateriaal 
dat is toegelaten voor gebruik in de biologische productie. Tot zolang moet ontheffing 
voor gebruik van gangbare planten mogelijk zijn wanneer de plant na de oogst niet meer 
behandeld is met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Voor klein- en 
pitfruitsoorten verstaat BioForum dit als “naakte wortelplanten”. Dergelijke planten zijn 
mogelijks wel behandeld tijdens de opkweek maar na de oogst, d.w.z. na het opgraven van 

                                                        
9 Dit is in lijn met Commissie interpretatiebrief Ares(2022)399 
10 Organic Eprints - Translocation of phosphonate from frigoplants to fruits in strawberries 
(orgprints.org) 

https://orgprints.org/id/eprint/34877/
https://orgprints.org/id/eprint/34877/


 

 

het wortelgestel, is er geen behandeling meer. 
  



 

 

4. Beschikbaarheid van biologisch teeltmateriaal: www.organicxseeds.be 
 
De beschikbaarheid van biologisch en omschakelingsteeltmateriaal, zowel van zaaigoed 
als vegetatief materiaal, kan je raadplegen op de website www.organicxseeds.be. In de 
Vlaamse databank zullen ook biologische en omschakelingszaailingen kunnen worden 
opgenomen.  De controleorganen baseren zich op het aanbod dat op deze databank 
geregistreerd is om al dan niet een uitzondering te verlenen.  
 
De databank wordt in principe continu geactualiseerd. In de praktijk kan het voorvallen 
dat dit niet meteen gebeurt. Het is dus mogelijk dat leveranciers meer biologisch 
uitgangsmateriaal beschikbaar hebben dan datgene wat op de databank geregistreerd is. 
Dat niet aangemeld biologisch uitgangsmateriaal mag je uiteraard ook gebruiken. 
 
 
 

4.1 Indeling in drie categorieën 
De soorten, ondersoorten of rassen worden jaarlijks door een expertengroep ingedeeld in 
drie categorieën (niveaus). Indien je wil zetelen in deze expertengroep, contacteer dan 
zeker BioForum.  
 
Afhankelijk van het niveau is het al dan niet mogelijk om niet-biologisch teeltmateriaal te 
gebruiken mits melding of het verkrijgen van een afwijking. 
 
Niveau 1: het gebruik van biologisch of omschakelingsmateriaal is verplicht. Afwijkingen 
daarop zijn zo goed als onmogelijk. Enkel in volgende gevallen kan wel een uitzondering 
verleend worden, nl.:  

- voor gebruik in onderzoek, op voorwaarde dat de bevoegde entiteit heeft 
ingestemd  

- voor tests in kleinschalige veldproeven. Een kleinschalige veldproef is een 
veldproef in samenwerking met een zaadhuis of een onderzoeks- of proefcentrum 
met een oppervlakte van minder dan 5% van de totale oppervlakte die het ras in 
kwestie inneemt op een bedrijf en waarmee de bevoegde entiteit heeft ingestemd  

- voor de instandhouding van het ras of voor productinnovatie (waarmee de 
overheid heeft ingestemd) 

 
Niveau 2: de mogelijkheid tot individuele ontheffing voor het gebruik van niet-biologisch 
teeltmateriaal is toegestaan na aanvraag via en goedkeuring door het controleorgaan 
o.b.v. aanvaardbare redenen (hieronder opgesomd) 

- van de soort die de gebruiker wenst, is geen ras is opgenomen in de databank;  
- geen enkele leverancier kan het materiaal vóór het zaaien of planten leveren, 

hoewel de gebruiker het tijdig heeft besteld, zodat er in normale omstandigheden 
voldoende tijd was om de levering te regelen;  

- het ras dat de gebruiker wenst, is niet in de databank www.organicxseeds.be 
opgenomen en de gebruiker kan aantonen dat geen van de beschikbare 
alternatieven van dezelfde soort geschikt is en dat de afwijking belangrijk is voor 
zijn productie;  

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

 
In de afwijkingsaanvraag moet je motiveren waarom je geen biologisch 
uitgangsmateriaal gebruikt. 
 

http://www.organicxseeds.be/
http://www.organicxseeds.be/
http://www.organicxseeds.be/


 

 

Niveau 3: een collectieve ontheffing voor het gebruik van niet-biologisch materiaal is 
toegestaan mits melding aan het controleorgaan. Hiervan zijn er zo weinig rassen 
beschikbaar in biologische versie, dat een eenvoudige aanvraag zonder verdere 
verantwoording volstaat. 
 
De afwijkingsaanvraag en melding kunnen ten vroegste ingediend worden vanaf 1 
december voor de rassen die in de lente of de zomer van het volgende jaar worden 
gezaaid of geplant, vanaf 1 september voor de rassen die in de herfst of de winter worden 
gezaaid en vanaf 1 december van het vorige jaar voor de rassen die gedurende het hele 
jaar door worden gezaaid of geplant.  
 
De actuele lijsten met gewassen van niveau 1 en 3 vind je op:  
Vergunning gebruik niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal | Departement Landbouw 
& Visserij (vlaanderen.be)   

https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-gebruik-niet-biologisch-plantaardig-teeltmateriaal
https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-gebruik-niet-biologisch-plantaardig-teeltmateriaal


 

 

 
5. Samenvatting 
 

- Gedelegeerde verordening (EU) 2022/474 introduceert een nieuw punt 1.8.6 in Bijlage II, 
Deel I, van (EU) n°2018/848 dat de mogelijkheid biedt om “plantaardig teeltmateriaal 
voor gebruik in de biologische productie” te produceren. Het laat bio-plantenkwekers 
toe om te vertrekken van niet-bio teeltmateriaal afkomstig van niet-bio 
moederplanten en dit verder biologisch op te kweken 

- Dit “teeltmateriaal overeenkomstig punt 1.8.6” is geen biologisch teeltmateriaal maar 
mag wel als biologisch geëtiketteerd worden wanneer voldaan is aan de voorwaarden 
uit punt 1.8.6. Ook het EU bio-logo mag erop gebruikt worden. 

- Kortom, biologische opkweek van niet-bio zaaizaad of niet-bio vegetatief materiaal, 
geeft een plantje dat als bio mag aangeduid worden (alhoewel het geen volwaardig bio 
teeltmateriaal is) 

- Ontheffing voor gangbaar teeltmateriaal en dus ook teeltmateriaal overeenkomstig 
1.8.6 stopt 31/12/2036. 

- Het gebruik van niet-biologische zaailingen van gewassen met een productiecyclus 
van één groeiseizoen is verboden, zowel voor de teelt van gewassen als voor de 
productie van teeltmateriaal. 

- Het gebruik van niet-biologische zaailingen bij gewassen met een productiecyclus van 
meer dan één groeiseizoen, is wel mogelijk (bijv. kerstbomen). 

- Het gebruik van omschakelingsteeltmateriaal moet voorrang krijgen boven het 
gebruik van niet-biologisch teeltmateriaal. In dat verband wordt verduidelijkt dat er 2 
types “omschakelingszaailingen” zijn. 

- In geval van gebruik van niet-biologisch teeltmateriaal mag dit na de oogst niet 
behandeld zijn met andere gewasbeschermingsmiddelen dan die welke zijn 
toegelaten in de biologische productie 

- Interpretaties over de bepalingen omtrent teeltmateriaal kan je ook terugvinden in 
een FAQ-document van de Europese Commissie dat gepubliceerd wordt op deze 
webpagina https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-
glance_en#documents  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0474&from=EN
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_en#documents
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organics-glance_en#documents

