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Nee tegen nieuwe EU regelgeving, ja tegen verbeteringen 

Afgelopen weken is in alle sectoren hard gewerkt om de wetgevingsvoorstellen van de EU 

door te werken en van commentaar te voorzien. Op basis daarvan is vorige week besloten 

dat de Nederlandse biologische sector 'Nee'  zegt tegen de nieuwe voorstellen voor 

biologische regelgeving vanuit Brussel. Dat werd vastgesteld in een bijeenkomst van 

Bionext, met handel, verwerking en voor de boeren het Biohuis. De Nee-strategie wordt 

ingezet omdat er grote onzekerheden zitten aan het opzetten van een compleet nieuwe 

regelgeving zoals de Europese Commissie die nu voorstelt. Een belangrijk probleem is dat 

de Commissie de precieze invulling en toepassing van de regels later wil doen en dat 

helemaal naar zich toe wil trekken.  Daardoor ontstaat een bureaucratisch systeem van 

regelgeving. De boeren en de lidstaten hebben er dan geen invloed meer op. En door de 

sector gewenste  ontwikkelingen worden juist afgeremd.   

De uitgebreide sectorraadpleging over alle inhoudelijke voorstellen, die in Nederland met 

de ketengroepen gedaan is, zal worden gebruikt om een verdere verbetering van de 

bestaande biologische regelgeving na te streven. Zowel de strategie als de inhoudelijke 

voorstellen zijn beschreven in een infobulletin. Deze is verspreid onder de ketengroepen en 

de dragende organisaties van het Biohuis. Het is daar opvraagbaar voor de leden van deze 

dragende organisaties, die ook de leden zijn van het Biohuis.  

  

 

Jaco Burgers Boegbeeld biologische landbouw LTO Noord 

 

 

  Per 1 mei zal Jaco Burgers Evert Rienks opvolgen als 

boegbeeld van de sectie biologische landbouw van LTO 

Noord. Jaco Burgers zal vanuit deze rol ook de plaats van 

Evert innemen in de Bioraad, het adviesorgaan van het 

Biohuis. Jaco Burgers is directeur van ERF B.V. een groot 

biologisch akkerbouwbedrijf en is ook op een 

akkerbouwbedrijf opgegroeid. Het Biohuis is Evert Rienks 

zeer erkentelijk voor zijn actieve bijdrage in de opstartfase 

van het Biohuis en heet zijn opvolger van harte welkom. 

Ook per 1 mei zal Jeroen Neimeijer aantreden als voorzitter 

van de nieuwe (biologische) sectie 'Oost' van LTO Noord. Hij 

runt samen met zijn vrouw een biologisch varkensbedrijf in 

Heino. 
 

  



IFOAM EU kiest ook de Nee-strategie 

Biohuis bestuurder Kees van Zelderen was dinsdag j.l. keynote speaker op een 

stakeholdersbijeenkomst van de Europese biologische koepelorganisatie IFOAM EU. Deze 

bijeenkomst was gericht op de nieuwe regelgevingsvoorstellen. Het IFOAM EU bestuur 

kwam maandag j.l. unaniem tot het standpunt dat het nieuwe wetgevingsvoorstel in zijn 

huidige vorm onacceptabel is. De Europese biologische sector, inclusief koplopers als 

Duitsland en Oostenrijk, is voorstander van geleidelijke verbeteringen in de bestaande 

biologische wetgeving. Deze wetgeving is pas sinds 2009 van kracht. 

  

Biohuis onderzoek over bemesting 

Er momenteel een enquête gehouden onder rundveehouders en akkerbouwers. Dit is in 

het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden om het aandeel biologische mest te 

verhogen. Afgelopen week heeft het Louis Bolk Instituut i.s.m. de WUR enquêtes uitgezet 

bij zo'n 80 ondernemers uit de biologische landbouw. Het Biohuis wil graag weten hoe deze 

groepen met mest en bemesting omgaan en hoe zij de mestmarkt zien. Daarnaast is er 

onderzoek gedaan naar de totale meststromen in de biologische sector en de 

mogelijkheden om de toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest te verbeteren. De 

resultaten worden meegenomen in de besluitvorming over de bemestingsregels. In mei en 

juni zullen deze weer besproken worden in de werkgroep bemesting en de Bioraad van het 

Biohuis. Zit u ook in de steekproef en vult u de enquête in? Hartelijk dank!  

  

Topsectoren vragen projectideeën 

Topsector Agro & Food is open voor nieuwe projectideeën, deze kunnen worden ingediend 

uiterlijk 15 mei. Op 20 juni hoort u dan of u het idee verder mag uitwerken. Meer 

informatie daarover staat hier.  

  

Vroegboekkorting Biobeurs 

De inschrijving voor de Bio-beurs is involle gang. De Biobeurs wordt georganiseerd door 

Bionext, 21 en 22 januari 2015 in de IJsselhallen te Zwolle. Er is veel belangstelling voor 

de beurs, die door de sector zelf wordt georganiseerd en daarom de naam Bio-beurs heeft 

gekregen. Er is een vroegboek korting voor degenen die zich vóór 1 juni meldt. Meer 

informatie staat hier. 

 

Bio-Bank 

In de Bio-Bank kunnen biologische boeren en tuinders gratis adverteren. Er is vraag en 

aanbod van mest, voer en nog meer, kijk op de Bio-Bank.   
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