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Nieuwe promotiecampagne voor bio dankzij EU subsidie 

Dit jaar start Bionext met een tweejarige promotiecampagne voor biologische voeding. Voor 

de campagne is een aanvraag ingediend bij de EU en deze is onlangs goedgekeurd. Het doel 

van de campagne is om de vraag naar biologische producten te stimuleren door activiteiten 

bij biologische boeren en in supermarkten en speciaalzaken.  

 
Nieuw landelijk overleg biologische akker- en tuinbouw: “Bio-plant” 
 
In het najaar van 2012 zijn vertegenwoordigers van de drie biologische akkerbouwverenigingen 

BioWad; Bdeko en Studiegroep Zuid-West met elkaar in gesprek gegaan over het oprichten van 

een landelijk overleg voor de biologische akker- en tuinbouw in Nederland.  

De reden hiervoor is dat bij besluitvorming in de landelijke vakgroep biologische landbouw van LTO 

en nu ook in het Biohuis en Bionext eensluidende standpunten vanuit de akker- en tuinbouw vaak 

ontbreken. 

Bio-plant is eind 2012 van start gegaan. De drie verenigingen hebben inmiddels versterking 

gekregen vanuit het oostelijk zandgebied en Noord-Holland, zodat er vanuit vrijwel het hele land 

meegepraat kan worden over belangrijke actuele thema’s  en toekomstige ontwikkelingen. 

Bio-plant wil een aanspreekpunt zijn voor alle biologische akkerbouwers en tuinders. Het gaat 

standpunten formuleren die de sector op weg  helpen naar een duurzame productie en afzet.  

Via de Bioraad zullen standpunten worden ingebracht in het Biohuis. 

Bio-plant onderhoudt de contacten met bovengenoemde organisaties en ook met de 

Ketenwerkgroep Akkerbouw /Vollegronds Groenten, de werkgroep Bemesting en de 

Themawerkgroep  Uitgangsmateriaal. Zie www.biohuis.org voor de contactpersonen. 

 

Wijziging Meststoffenwet en mestverwerkingsplicht 

Het voorstel om de Meststoffenwet te wijzigen is al een tijdje in procedure.  Een belangrijk 

onderdeel is de verplichte mestverwerking.  Hierover leven vragen in de biologische sector.  

In de huidige voorstellen staan geen specifieke voorschriften voor specifieke sectoren: dat komt 

pas later.  De nieuwe wet geeft de minister of staatssecretaris de mogelijkheid om specifieke 

regelingen voor sectoren te treffen. Vooralsnog gaan we er van uit dat voor de biologische 

veehouders geen verwerkingsplicht zal gaan gelden, omdat zij immers al de verplichting hebben 

om hun mest op biologische grond af te zetten. Dit is ook onder de aandacht gebracht bij het 

Ministerie. Het Biohuis staat hierover in contact met Mark Heijmans die vanuit de LTO’s  de lobby 

doet voor dit thema en ook dit specifieke punt voor de biologische sector behartigt. 

 

http://www.biohuis.org/


 

 

EKO keurmerk: geef uw mening 

Bionext werkt inmiddels nauw samen met de Stichting EKO-keurmerk. Mede op verzoek van het 

Biohuis wordt extra aandacht besteed aan het raadplegen van boeren en tuinders: welke invulling 

willen zij aan het EKO keurmerk geven? Daarvoor organiseert Bionext momenteel bijeenkomsten 

met alle deelsectoren om de wensen en ideeën te inventariseren. Hebt u hiervoor belangstelling , 

vraag dan uw sectororganisatie ernaar. De vervolgstap zal bestaan uit een enquête onder alle 

biologische boeren en tuinders. Houd deze nieuwsbrief dus in de gaten. 

 

Toekomstige Europese Regelgeving Bio in discussie 

De Europese Commissie hield een online enquête over de biologische landbouw. Meer dan 45000 

mensen vulden deze in. Vrijwel alle invullers waren burgers en ruim de helft kwam uit Frankrijk. Er 

is ruime steun voor een kleinschalige, ggo- en chemie-vrije landbouw. Op een bijeenkomst in april 

presenteerde  de  Europese Commissie drie opties voor toekomstige regelgeving: verbetering van 

de bestaande regelgeving; andere regels die een sterke groei mogelijk maken; andere regels die 

de biologische principes aanscherpen. De sector pleit vrijwel unaniem voor de eerste optie: 

aanpassen binnen het bestaande systeem van regels. Want zekerheid over de regelgeving is van 

levensbelang voor de sector.  Het huidige systeem is er pas sinds 2009 en Europese besluitvorming 

over andere regels kan jaren duren, met onzekere uitkomsten. De ambities mogen best omhoog, 

maar dan wel graag binnen het bestaande wettelijke kader. Biohuis en Bionext volgen deze 

discussie actief, samen met onze Europese collega’s in IFOAM-EU. Zie de IFOAM-EU nieuwsbrief.  

Verdeling extra onderzoeksgelden 

Voor onderzoeksprojecten in de biologische sector is jaarlijks 5 miljoen euro extra beschikbaar, 

voor een periode van vier jaar. Dit is te danken aan een amendement op de rijksbegroting dat SP 

Tweede Kamerlid Van Gerven in januari indiende. Het lobbywerk van Bionext hielp daarbij. 

Vervolgens is een inventarisatie gemaakt van onderzoeksvragen. De ketengroepen binnen Bionext 

hebben inmiddels een hele lijst met onderzoeksvoorstellen besproken en een eerste selectie 

gemaakt. Haalbaarheid en planning worden momenteel met diverse onderzoeksinstellingen 

besproken. De vraag is o.a. wat nog in 2013 uitvoerbaar is en wat in 2014 kan starten. Bioraad en 

Biohuis zullen zich ook nog uitspreken voordat de lijst definitief wordt ingediend. 

Skal zoekt nieuwe directeur 

Een goed functionerende controle organisatie is voor onze sector van groot belang.  Op dit moment 

is de functie van directeur van Skal vacant. Bent u of kent u een geschikte kandidaat? Kijk hier.  

 
 
Samen sterk met het Biohuis!  
 
Het Biohuis is de vereniging van biologische boeren en tuinders. Onderzoek, markt en regelgeving 
voor bio: samen actief voor een sterke sector, met Bionext als onze uitvoerende organisatie. 
U wilt toch ook dat er een goed weerwoord in de media wordt gegeven als bio onder vuur ligt? Dat 
een mooie reclamecampagne uw afzet verbetert? En dat de regels voor bio duidelijk en haalbaar 
zijn? Daarvoor zijn wel leden nodig die meebepalen en meebetalen! Zorg daarom dat u lid bent van 
het Biohuis: via uw sectororganisatie of anders rechtstreeks. Kijk op  www.biohuis.org 
 
Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling, regelgeving en onderzoek!                                                         
 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/newsletters/pdf/Newsletter_April_2013_final.pdf
http://www.skal.nl/Home/Artikelen/tabid/99/itemid/225/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.biohuis.org/

