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Regelgeving rond biologisch zaadgebruik 

Volgens de Europese regelgeving zijn biologische boeren verplicht om biologisch zaad te gebruiken, mits 
beschikbaar. De implementatie van de regels verschilt per lidstaat. Biologische boeren en vooral 
omschakelaars blijken vaak niet goed op de hoogte van de Nederlandse regels, wat zorgt voor een relatief 
groot aantal afwijkingen tijdens de Skal controles. 

Biodatabase:  
De beschikbaarheid van biologisch zaad en vegetatief uitgangsmateriaal is te vinden op de Biodatabase1. De 
Naktuinbouw beheert de Biodatabase. Zaadbedrijven moeten bij de Naktuinbouw aangeven wat hun actuele 
aanbod aan biologisch uitgangsmateriaal is. (Fig.1.) 
 

Nationale Annex:  
De Nationale Annex (categorie 1)1 is een lijst van (sub)gewassen waarvoor voldoende biologisch 
uitgangsmateriaal beschikbaar is. Voor gewassen op die lijst is geen ontheffing mogelijk voor het gebruik van 
gangbaar uitgangsmateriaal. Voor  gewassen die onvoldoende biologisch beschikbaar zijn (categorie 2) is nog 
wel ontheffing mogelijk. Voor gewassen op categorie 3 is geen enkel biologisch aanbod en geldt een algemene 
ontheffing. 
  

Expert groepen bestaande uit telers en vertegenwoordigers van zaadbedrijven adviseren het ministerie van 
LNV ieder jaar over de categorie indeling van de verschillende (sub)gewassen2. 
 

Ontheffingen 
Telers die gangbaar uitgangsmateriaal willen gebruiken omdat van het gewenste ras geen biologisch 
uitgangsmateriaal beschikbaar is, moeten een ontheffing aanvragen bij Skal. De redenen voor ontheffing  en 
aanvullende regels voor vegetatief uitgangsmateriaal zijn te vinden op de Biodatabase1 en op de website van 
Skal3.  
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Aanbeveling 

● Kijk op de Biodatabase voordat je ontheffing voor een ras aanvraagt 

Verdere informatie 

1. Biodatabase, inclusief de Nationale Annex: https://www.biodatabase.nl/nl 
2. Het Nationale Annex project: https://bionext.nl/thema-s/biodiversiteit/annex/ 
3. Skal over regelgeving rond uitgangsmateriaal: www.skal.nl/certificeren/teelt-van-

gewassen/voorwaarden/biologisch-uitgangsmateriaal 
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fig.1 Overzicht van de Nederlandse regelgeving voor biologische uitgangsmateriaal 
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