Beknopt Jaaroverzicht Biohuis 2018
1. Koningin Maxima opent de Biobeurs, samen met minister Carola Schouten.
2. ALV met ondernemers uit de duurzame top 100: Volkert Engelsman (True cost accounting),
Krispijn van den Dries (BioRomeo).
3. Hele jaar: Biohuis betaalt en beslist mee over beleid en activiteiten van ketenorganisatie
Bionext, die aan onze leden ten goede komen. Samenwerking in de bio keten is belangrijk.
4. Campagne “Geen BTW op bio” door Bionext, onze ketenorganisatie.
5. Nieuwe nationale annex opgesteld voor 2018 met alle biologische uitgangsmaterialen op de
Biodatabase, dankzij inbreng uit onze sector.
6. Actieprogramma Nitraat aangepast naar aanleiding van onder andere onze bezwaren. Zo
wordt rijenbemesting niet verplicht voor biologische telers. Ook vervalt voor bio het
verplichte vanggewas na snijmaïs, als er in oktober een vervolggewas wordt gezaaid.
7. Excretieforfaits voor biovarkens en biopluimvee waren op ons verzoek onderzocht en op
basis daarvan bleek er geen reden was voor voorgestelde verhoging van excretieforfaits.
8. Heel 2018 de Biobank beschikbaar voor alle leden, boordevol met boer-boer advertenties.
9. Inbreng vanuit onze sector mbt inhoud van en omgang met de Skal inputlijst.
10. Contacten met Skal over diverse zaken, waaronder voorstellen voor een adviesraad met
meer inbreng vanuit de gecontroleerden.
11. Twee nieuwe bestuursleden geworven en gekozen: Pipie Smits van Oyen en Wicher Hoeve
12. Internationaal netwerken van Biohuis op BioFach te Neurenberg.
13. Werk aan problemen rondom fosfaatrechten, samen met Natuurweide. Er waren acties met
andere groepen en een ‘boer helpt boer’ actie om fosfaatrechten over te dragen.
14. Lekker naar de Boer: open deur bij meer dan honderd biologische boerderijen in juni.
15. Liveseed project door Bionext, ter bevordering van internationale toename van gebruik van
biologisch uitgangsmateriaal in Europa.
16. Koolstofboeren project door Bionext, onderzoek naar methoden om koolstof vast te leggen
in de bodem en beloning te ontvangen in carbon credits.
17. EKO keurmerk ondersteund door bijdrage aan het besturen van de Stichting
18. Marian Blom van Bionext gekozen in het bestuur van de Europese bio koepel IFOAM EU.
19. Nieuwe EU verordening: zeer veel werk verricht in lobby door zowel Biohuis als Bionext als
vele belangrijke werkzaamheden van de ketengroepen om besluitvorming op details bij te
sturen. Details die voor biologische bedrijven grote gevolgen kunnen hebben.
20. Consultatie meststoffenwet: input verzameld van leden en geleverd aan ministerie.
21. Groenregeling: succesvolle lobby van Biohuis en Bionext om opnieuw mogelijk te maken dat
investeren in biologische grond een groenverklaring kan ontvangen.
22. Minister Schouten bezoekt voorzitter Biohuis IJsbrand Snoeij op bedrijf 10 juli.
23. PPS onderzoek opgezet met LTO en Groenten en Fruit huis en Wageningen UR naar
microbacteriële besmettingsrisico’s in verband met eisen van Global Gap.
24. Droogte inventarisatie onder de leden in verband met inschatten van de gevolgen van de
langdurige droogte.
25. Man in de Pan project gerealiseerd door Bionext, met als doel mannelijke dieren ook een
goed bestaan te geven en bij de consument gewaardeerd te maken.
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26. Crispr Cas lobby succesvol , Europees Hof heeft aangegeven dat deze techniek niet onder de
toegestane veredelingstechnieken kan vallen. Ook in NL blijven informeren over bezwaren en
risico’s van toestaan nieuwe GMO technieken.
27. GLB visie opgesteld vanuit werkgroep Biohuis en bij vele NGO’s onder de aandacht gebracht:
in het kort “publieke middelen voor publieke diensten’.
28. BioAcademy bestuurlijk ondersteund naar een inmiddels volwassen platform waar alle
opleidingen en cursussen voor de biologische landbouw te vinden zijn. www.bioacademy.nl
29. Bij vele verenigingen van het Biohuis op de jaarvergadering geweest om te luisteren en te
spreken: VBV, Natuurweide, Groene Geit, BPV, enzovoort!
30. Aardappelconvenant ondersteund, dit convenant is zeer succesvol, in de teelt is het aandeel
robuuste rassen toegenomen van 30 tot 50% en in het schap zal het komend seizoen meer
dan 65% uit robuuste rassen bestaan.
31. Aanvraag promotiecampagne voor biologisch geslaagd! Financiering van een campagne van
2019 tm 2021 gerealiseerd, groot deel wordt door de EU betaald en kleiner deel door sector.
32. Crisiscommunicatie zoals over fipronil uitgevoerd door Bionext en op de achtergrond
inhoudelijk ondersteund door Biohuis, vele externe communicatie en gesprekken met alle
stakeholders van onze sector, zowel in Den Haag, in Brussel als in de provincies.
33. Project Kringloopsluiting biologische landbouw gestart en begeleid. Naast beter sluiten van
de bio kringloop is doel om haalbaar % biomest opnieuw in te schatten. LNV betaalt.
34. Deelname aan Klankbordgroep Groene Gewasbescherming waarin o.a. bij Lelystad ook
biologische praktijken en strokenteelt worden getest.
35. Aanvraag voor project rond risico’s van inputs ingediend en gehonoreerd door LNV. Dit
project start in 2019 en is gebaseerd op de discussie op de extra ALV van oktober 2017.
36. Vier constructieve bijeenkomsten van de Bioraad gehouden met een scala aan belangrijke
onderwerpen met de vertegenwoordigers van alle dragende organisaties van Biohuis.
37. Gesprekken met het ministerie en met Tweede Kamerfracties over de rol en bijdrage van bio
in de ontwikkelingen naar kringlooplandbouw.
38. En niet te vergeten het beantwoorden van vragen van leden en anderen, de
ledenadministratie, financiële zaken, uitnodigingen beantwoorden, de Biohuis website
bijhouden en de email Nieuwsbrief maken en versturen……….

