
 

WAT HEBBEN WE IN 2014 SAMEN BEREIKT? 

Samen met u, uw sectororganisaties, de ketengroepen, werkgroepen en Bionext is er in 

het afgelopen jaar heel wat werk verzet. Een greep daar uit: 

1. Schadelijke nieuwe regelgeving voor biologische landbouw uit 

Brussel tegengehouden.  

2. Diverse voorstellen in het kader van mest door Skal goedgekeurd. Zoals de 

verhoging % A meststoffen en voorstellen voor het gezamenlijk opslaan en 

verwerken en hygiëniseren van biologische mest. Dit alles wordt nu in 

voorschriften uitgewerkt die later zullen ingaan.  

3. Een uitgebreide studie gedaan met de werkgroep bemesting. Dit resulteerde in 

een zorgvuldig compromis m.b.t. de verhoging van het gebruik van A meststoffen 

voorgesteld aan Skal.  

4. Biologische landbouw vrijgesteld van verplichte mestverwerking.  

5. Van ministerie van EZ uitstel gekregen voor ingang nieuwe excretieforfaits, ruimte 

voor nadere bestudering gevraagd.  

6. Goede samenwerking met de drie LTO’s gerealiseerd en 

overeenkomsten gesloten.  

7. Met twee Biohuis bestuurders in het bestuur meer boereninvloed in Stichting EKO. 

Het Eko keurmerk krijgt extra lading, maar ieder kan daarin zijn eigen ding kiezen 

en zo blijft het Eko merk  toegankelijk voor alle Skal gecertificeerde boeren en 

tuinders.  

8. Voorstel voor het uitfasering van het aanbinden van koeien.  

9. Tweewekelijkse gratis nieuwsbrief voor alle bioboeren en tuinders  

10. Iedere maand in het blad Ekoland de Biohuis Update nieuwsrubriek.  

11. Organisatie van 9 regionale bijeenkomsten met boeren en tuinders.  

12. Inspirerende lezing van Pablo Tittonell, de nieuwe hoogleraar 

biologische landbouw.  

13. Een eveneens inspirerende lezing van Paul van den Berge van 

BioSuisse gehouden.  

14. Twee ledenvergaderingen gehouden met een goede opkomst en inbreng van 

de leden.  

15. Belangrijke toegestane  meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit Bijlage I 

en II dreigden begin 2014 met onmiddellijke ingang door Brussel geschrapt te 

worden, dit hebben we voorkomen.  

16. Bewaakt dat biologische kasteelt  in de grond blijft plaatsvinden.  

17. Onderzoek door WUR en LBI  naar aanbod, beschikbaarheid en gebruik 

van biologische mest gerealiseerd.  

18. Gesprekken gehouden met Kamerleden in Den Haag over biologische regelgeving.  

19. Bewaakt dat Skal niet opgesplitst wordt, maar één organisatie blijft, voor plant en 

dier en voor de gehele keten.  

20. Met Skal en betrokken telers overleg opgestart over depositie en drift van 

bestrijdingsmiddelen uit gangbare teelt.  

21. Deelname aan Green Deal voor groene gewasbeschermingsmiddelen.  

22. Mede organiseren van de Biovelddag in Lelystad  

23. Organisatie van de Biobeurs op 21 en 22 januari. Met de nieuwe organisatie van 

de Biobeurs het belangrijkste jaarlijkse evenement voor onze sector veiliggesteld 

en bijgedragen aan een interessant beursprogramma.  

24. Meerdere grote en kleine promotiecampagnes voor consumenten gerealiseerd. 

Onder andere: Start Biologisch, Lekker naar de Boer, de Bio-10-daagse.  

25. In vele media gezorgd voor reacties, informatie en visies over biologisch. Recent 
was voorzitter Jantjes in Nieuwsuur van 11 december.  

Dankzij onze leden konden we dit belangrijke werk doen. Bent u nog geen lid? Meld u 

dan aan bij een van de sectororganisaties of rechtstreeks op www.biohuis.org. 
 


