
Hoe vraag ik een ontheffing 
voor plantaardig teeltmateriaal aan

Een ontheffing dient aangevraagd te worden vóór het zaaien.

Er mag voor groenten géén plantgoed aangevraagd worden.

https://www.tuv-nord.com/be/nl/home/


Hoe vraag ik plantaardige ontheffingen aan? 1

Vraagt u een ontheffing aan voor mengsels?

NEE 

Ga verder naar pagina 2. Ga verder naar pagina 5.
Ook als u naast mengsels andere 

ontheffingsaanvragen wil indienen.

JA 

Ontheffingsaanvraag



Hoe vraag ik plantaardige ontheffingen aan? 2

Volg daarvoor volgende stappen:

Klik verder naar de website van OrganicXseeds.

Indien u voor de eerste maal inlogt dient u eerst uzelf te registreren.

> Klik hiervoor op de oranje ‘Menu’ knop en dan verder op ‘Registreren’

U krijgt onderstaande velden te zien waarbij u volgende invult:

A. Uw controleorgaan = TÜV NORD Integra

B. Uw vergunningshoudernummer = klantnummer bij TÜV NORD Integra

C. Uw postcode  (dit wordt vanaf nu uw wachtwoord bij inloggen)

Ontheffingsaanvraag

Vraag uw ontheffing aan via de site 
van OrganicXseeds
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https://www.organicxseeds.be/
https://www.organicxseeds.com/international/countryselect


Hoe vraag ik plantaardige ontheffingen aan? 3

Vul vervolgens het gewenste gewas in bovenaan links en klik op het pijltje.

U krijgt volgend scherm te zien (vb. tomaat).
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Ontheffingsaanvraag



Hoe vraag ik plantaardige ontheffingen aan? 4

Kies de juiste gewassubgroep en klik rechts op ‘naar Aanvraag’. 

Geef uw licentienummer in ( = klantnummer).

Op de volgende pagina geeft u de gevraagde info in:

• Gewenst ras

• Hoeveelheid (kg, zaden, planten, bloembollen)

• Zaaioppervlakte (eenheid doorgeven in hectare (ha))

• Motief (gelieve uw motief zo volledig mogelijk te maken zodat uw aanvraag 

zo snel mogelijk verwerkt kan worden – zie p. 6 in deze handleiding)

• Klik op ‘verzoek indienen’

Vervolgens zal een medewerker van TÜV NORD Integra melding hiervan krijgen 

en uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken (max. 3-4 werkdagen). 

U ontvangt van ons een mail met de goedkeuring of indien nodig, bijkomende 

vragen.
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Ontheffingsaanvraag



Hoe vraag ik plantaardige ontheffingen aan? 5

Volg daarvoor volgende stappen:

Klik verder naar de website van TÜV NORD Integra.

U krijgt dan een online formulier te zien waarin u alle gevraagde gegevens dient in 

te vullen. U ziet het onderstaande op uw scherm.  

Bij ‘Upload’ kan u maximum 3 bestanden uploaden. 

• Etiket met de bestanddelen van het mengsel 

• Bewijslast van een motief

Bij ‘Commentaar’ kan u bijkomende info geven om uw motief te staven.
Gelieve uw motief zo volledig mogelijk te maken zodat uw aanvraag zo snel mogelijk verwerkt kan 
worden – zie p. 6 in deze handleiding.

Vervolgens zal een medewerker van TÜV NORD Integra uw aanvraag zo snel 

mogelijk verwerken (max. 3-4 werkdagen).

U ontvangt van ons een mail met de goedkeuring.

Ontheffingsaanvraag

Vraag uw ontheffing aan via de site
van TÜV NORD Integra
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https://www.integra-certification.be/ontheffing-nl


Hoe vraag ik plantaardige ontheffingen aan? 6

Ontheffingsaanvraag

Motieven die onderbouwd dienen 
te worden:

B1: 
Geen enkele geregistreerde leverancier kon tijdig of in de gevraagde hoeveelheid leveren: 
bewijslast van de leverancier te bezorgen aan ons via bio-agri@tuv-nord.com

B2: 
U hebt besteld bij een leverancier, echter deze is niet meer in staat te leveren: bewijslast 
van de leverancier te bezorgen aan ons via bio-agri@tuv-nord.com

B3: 
U hebt besteld bij een leverancier, echter u hebt het materiaal geweigerd omdat het 
kwaliteitsgebreken vertoont: bewijslast van de leverancier te bezorgen aan ons via 
bio-agri@tuv-nord.com

C1B: 
Specifieke aanvragen van de markt: speciaal ras of buitengewone technologische 
karakteristiek: eigenschappen te benoemen

C2: 
Resistentie tegen of tolerantie voor een ziekte: ziekte(s) te benoemen

C4A: 
Aanpasbaarheid van het ras aan streekvoorwaarden: aan de streek aangepast ras: 
eigenschappen te benoemen

mailto:bio-agri%40tuv-nord.com?subject=
mailto:bio-agri@tuv-nord.com
mailto:bio-agri@tuv-nord.com
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Ontheffingsaanvraag

Overige motieven:

A: Geen enkel ras van het door de gebruiker gevraagde soort is in de databank 
www.organicxseeds.be opgenomen 

B4: U wil een bestelling plaatsen bij een leverancier, maar de leverancier is niet in staat 
om zijn diensten aan te bieden in een door u gesproken taal 

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

C0: Geen enkel ras van het door de gebruiker gevraagde gewas of gewassubgroep is in 
de databank www.organicxseeds.com opgenomen 

C1A: Specifieke aanvragen van de markt: door een klant gevraagd ras 

C3: Spreiding van de economische of agronomische risico’s 

C4B1: Aanpasbaarheid van het ras aan streekvoorwaarden: de in de databank 
beschikbare rassen zijn in België weinig of niet bekend 

C4B2: Aanpasbaarheid van het ras aan streekvoorwaarden: geen of onvoldoende 
ervaring met de beschikbare rassen in België inzake de biologische productiemethode 

C4C: Aanpasbaarheid van het ras aan streekvoorwaarden: kleinschalige rassenproeven 

C5: Gezocht type zaaizaad: ras beschikbaar maar in niet-geschikte vorm 

D1: Voor onderzoeksdoeleinden in het kader van kleinschalige veldproeven, met 
toestemming van de bevoegde autoriteit van het Gewest 

D2: Met als doel de instandhouding van het ras, met toestemming van de bevoegde 
autoriteit van het Gewest



TÜV NORD Integra 
Statiestraat 164 
2600 Berchem
03 287 37 60

www.tuv-nord.com/be

https://www.tuv-nord.com/be/nl/home/
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