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EU wetgeving biologisch op de schop 

In Brussel heeft de Europese Commissie het voornemen om de Europese wetgeving voor biologisch 

flink op de schop te nemen. Dit voornemen kan grote consequenties hebben voor de alledaagse 

praktijk van biologische landbouw. De EU Commissie heeft namelijk gekozen voor een principiële 

invalshoek waarbij veel uitzonderingen die nu zijn toegestaan niet meer mogelijk zullen zijn. Een 

voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat 100% biologisch uitgangsmateriaal of 100% biologisch voer 

verplicht wordt. De bedoeling is goed, maar in de praktijk zal dit tot grote knelpunten leiden omdat 

onze sector nog niet groot genoeg is om overal zelf in te voorzien. 

De lobby vanuit het Biohuis, Bionext en IFOAM EU is erop gericht om tijdig met goede voorstellen 

naar Brussel te gaan en te voorkomen dat er onwerkbare regels worden gemaakt. Het Biohuis 

bestuur was er afgelopen week zeer druk mee om de mensen van Bionext op zeer korte termijn te 

voeden met informatie. Belangrijk werk dat onder grote tijdsdruk moet gebeuren. 

Dit najaar werkt de EU Commissie namelijk al aan tekstvoorstellen voor nieuwe  wetgeving, die 

vanaf 2016 zou moeten ingaan. Het Biohuis is van mening dat een volledig nieuw 

wetgevingsproces niet wenselijk is, want de vorige herziening is nog maar net achter de rug en nog 

niet eens helemaal geïmplementeerd. De sector moet weten waar ze aan toe is. Nu dreigt er 

gedurende diverse jaren onduidelijkheid over de regelgeving. Het Biohuis ziet liever dat 

ontwikkelingen in de sector gestimuleerd worden in de vorm van actieprogramma’s dan door 

nieuwe wetgeving. Dit standpunt is ook door IFOAM EU ingenomen en aan de Europese Commissie 

gepresenteerd. Maar de Europese Commissie heeft ondanks de druk uit de sector gekozen voor een 

principiële herziening van de regelgeving.  

Gezocht: nieuwe voorzitter voor het Biohuis   

Het Biohuis zoekt een nieuwe voorzitter voor het bestuur. De termijn van de huidige voorzitter 

Kees van Zelderen loopt begin 2014 af. Het Biohuis ontwikkelt zich snel en werkt samen met 

andere organisaties aan de belangen van biologische boeren en tuinders. Belangrijke onderwerpen 

daarbij zijn marktontwikkeling, kennisontwikkeling en regelgeving. De voorzitter van het Biohuis is 

een bindend figuur, een bruggenbouwer. De voorzitter heeft de ambitie om de biologische sector 

verder te ontwikkelen en speelt daarin graag een voortrekkersrol. Bestuurlijke ervaring en zelf een 

biologisch bedrijf runnen is een vereiste. Meer informatie staat op onze website www.biohuis.org .   

http://www.biohuis.org/


 

 

Annex beleid    

De Nederlandse overheid is 10 jaar geleden gestart met een nationale annex, een lijst voor 

biologisch zaad en uitgangsmateriaal om het gebruik van biologisch zaad en uitgangsmateriaal te 

bevorderen. Maar draagt dit beleid nog bij aan het doel of is aanpassing nodig? Om daar een 

antwoord op te geven, willen we van zoveel mogelijk telers en zaadfirma's weten hoeveel 

uitgangsmateriaal ze nu gebruiken, waar ze problemen zien en of er mogelijkheden voor 

verbetering zijn. De vragenlijst voor telers kunt u hier invullen.  

Nieuwe veredelingstechnieken in de biologische sector 

Op vrijdagmiddag 13 december organiseert het Bionext College een 

studiebijeenkomst over veredelingstechnieken. Er zijn veel ontwikkelingen op dit vlak, tijdens het 

College wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken en is er ruimte om met elkaar 

ervaringen uit te wisselen. Leden van de dragende organisaties van het Biohuis ontvangen 50% 

korting op de kosten. Geïnteresseerd? Kijk op www.bionextcollege.nl .  

 

Bio-Bank: vraag en aanbod   

Op de Bio-Bank kunnen biologische boeren en tuinders gratis adverteren. Kijk ook eens in de 

rubriek ‘samenwerking’, gericht op samenwerking tussen biologische bedrijven. Hieronder ziet u 

een selectie uit het huidige advertentieaanbod: 

01-11-2013  Gevraagd  Mest  Biologische mest gevraagd  
  

27-10-2013  Aangeboden  Vee  Hoornloze Dekstiertje  Zuid-Holland  
 

27-10-2013  Aangeboden  Vee  Biologische Vleeskoeien te koop  Gelderland  
 

25-10-2013  Aangeboden  Mest  Biologische geitenmest  Overijssel  
 

24-10-2013  Aangeboden  Vee  Drachtige vaarzen  Noord-Holland  
 

23-10-2013  Aangeboden  Voer  Grasbrok of grasbalen (gedroogd)  Drenthe  
 

De volledige lijst met advertenties kunt u hier bekijken. 

 

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!                                      

https://docs.google.com/forms/d/159SWKxKD2cJ5FVAFERvSRDeYMg4MBqmoiJ3S3SPPYKg/viewform
http://www.bionextcollege.nl/
http://www.bionext.nl/category/rubriek/mest-overige-meststoffen
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-11-01/biologische-mest-gevraagd
http://www.bionext.nl/category/rubriek/vee-rundvee
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-27/hoornloze-dekstiertje
http://www.bionext.nl/category/rubriek/vee-rundvee
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-27/biologische-vleeskoeien-te-koop
http://www.bionext.nl/category/rubriek/mest-geiten
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-25/biologische-geitenmest
http://www.bionext.nl/category/rubriek/vee-rundvee
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-24/drachtige-vaarzen
http://www.bionext.nl/category/rubriek/voer-krachtvoer-inc-grasluzernebrok
http://www.bionext.nl/zakelijk/biobank/2013-10-23/grasbrok-of-grasbalen-gedroogd
http://www.bionext.nl/bio-bank
http://www.biohuis.org/

