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biologische boeren en tuinders

Nieuw mestbeleid negeert kringloop
Minister Schouten schreef in haar brief over het nieuwe
mestbeleid, dat de Nederlandse veestapel een overschot
aan nutriënten produceert, die leiden tot vervuiling van
grondwater en oppervlaktewater. Bedrijven zouden in de
toekomst moeten kiezen tussen verplichte mestverwerking
of grondgebondenheid. Volgens Biohuis is het goed dat de
minister wil streven naar meer grondgebonden bedrijven,
maar tegelijk negeert de minister dat de problemen met
name ontstaan door de grote instroom van nutriënten in
het hele landbouwsysteem. Daarom moet er volgens ons
gestuurd worden op de hele stikstofkringloop, waarbij de
mest zoveel mogelijk weer benut wordt voor het telen van
voedsel en veevoer. Dus: beperk het gebruik van
kunstmest en breng voerproductie en mestproductie weer
dichter bij elkaar.
Grootschalige verplichte mestverwerking vinden we
maatschappelijk ongewenst en lost het fraude probleem
niet op. De biologische landbouw moet hier in elk geval
van gevrijwaard blijven.
Op verzoek van de Tweede Kamer stuurden we onze
reactie, lees die via de knop hieronder.

Lees onze reactie

Brexit en bio
Ook al is er nog geen handelsakkoord gesloten, de Britse
overheid heeft op haar website gepubliceerd dat het heel
2021 nog mogelijk is om biologische producten die in
Nederland zijn geproduceerd als biologisch aan het VK te
verkopen.
Maar let op: de algemene importregels voor voedsel
veranderen, en dat is ook relevant voor biologische
producten. Meer informatie daarover vindt u bij het
Nederlandse Brexitloket.

Naar het Brexitloket

Stikstof, stikstof, stikstof
De stikstofwerkgroep van Biohuis, met uw
sectorvertegenwoordigers, draait overuren. Maar ook veel
andere bestuurders uit onze sector zetten zich in voor uw
stikstof belangen, landelijk en regionaal. Er gebeurt te veel
om op te noemen. Er is o.a. overleg met LNV, met DG
stikstof, en er zijn diverse werkgroepen actief die naar
oplossingen zoeken met andere belangenorganisaties en
met gangbare collega’s. Er loopt op ons verzoek
onderzoek door de WUR naar bio en stikstof. Neem vooral
contact op met de vertegenwoordiger van uw sector
vereniging als u meer wilt weten of een bijdrage wilt
leveren.

Kijk hier voor contacten

GLB werkgroep Biohuis
Onlangs is binnen Biohuis een werkgroep GLB opgericht,
onder leiding van bestuurslid Pipie Smits van Oyen.
Diverse bestuurders van onze sector verenigingen volgen
de ontwikkelingen rond het GLB en geven signalen af aan
lobbyisten, ambtenaren en politici. Hebt u vragen of
opmerkingen over het GLB, neem contact op met uw
sector vereniging of stuur een email.

Stuur een mail

EKO maakt vaart
Na een periode waarin de uitrol van het nieuwe EKO
keurmerk stagneerde, wordt er dit najaar vaart gemaakt
door interim manager Joost Verheijen. Vanaf januari 2021
gelden voor alle EKO licentiehouders in alle sectoren
aanvullende normen waarop gecontroleerd wordt door
onafhankelijke professionele controle instanties. Tot nu toe
was dit nog niet voor iedereen het geval.
Deze strengere controle betreft ook het gebruik van het
EKO keurmerk op verpakkingen. Gebruikt u het bekende
zwart-witte logo, dan moet u licentiehouder zijn bij Stichting
EKO en kunnen aantonen dat de inhoud afkomstig is van
EKO licentiehouders, die aan meer eisen voldoen dan het
biologische keurmerk. Voor een noodzakelijk buitenlands
ingrediënt telt ook een vergelijkbaar streng keurmerk, zoals
Bioland of Naturland. Het Biohuis bestuur steunt de
ontwikkeling van het EKO keurmerk, vanwege het belang
voor en het imago van de hele Nederlandse biologische
sector – inclusief export.
Mail uw vragen en opmerkingen gerust aan het Biohuis

bestuur: info@biohuis.org. Inmiddels is EKO ook één van
de tien topkeurmerken, zoals te lezen is in het stuk hier
onder.

Bekijk de EKO brochure

Topkeurmerken in de spotlights
In mei gaf de Algemene Rekenkamer aan, dat de overheid
haar taak verwaarloost om het publiek te informeren over
het wettelijke biologische keurmerk. Mede daarom heeft
Milieu Centraal een informatie campagne opgezet om uit te
leggen waar de ‘topkeurmerken’ voor staan. Volgens
Milieu Centraal zijn er maar tien relevante keurmerken. In
vier superkorte filmpjes is aandacht voor de drie
biologische keurmerken in de top tien: EU bio, EKO en
Demeter.

Bekijk de filmpjes

Nieuwe bio-verordening vanaf 2022
Lang hielden we nog een slag om de arm, maar nu is het
duidelijk: de nieuwe biologische verordening gaat pas in
vanaf 2022. Alle instanties hebben ermee ingestemd en
het wetje waarin het uitstel is geregeld wordt naar
verwachting in november gepubliceerd. Medewerkster
Marian Blom van Bionext zet zich onvermoeibaar in om te
zorgen dat ook de laatste losse eindjes op een voor de
bedrijven acceptabele manier worden ingevuld

Lees meer

Zembla over bio
Voor degenen die het gemist hebben: vorige maand zond
Zembla een opmerkelijke documentaire uit over
biologische landbouw. Belangrijk onderdeel is een conflict
over de uitkomsten van een onderzoek met kippen, nu
circa vijftien jaar geleden.

Kijk het hier terug

BIOBANK
In onze Bio-bank kunnen biologische boeren en tuinders
die lid zijn van het Biohuis gratis adverteren. Voor vraag en
aanbod van mest, voer en nog meer.

Bezoek de Bio-bank

Al lid van het Biohuis?
Veel bioboeren en tuinders zijn lid van een sectororganisatie (bijv. melkveehouders of
akkerbouwers). 15 sectororganisaties zijn aangesloten bij Biohuis. Zij bespreken
gemeenschappelijke kwesties en acties. Samen hebben we meer dan 900 leden. Op de
ALV van het Biohuis besluiten leden over het beleid. Bent u nog geen lid? Klik hier.

Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling, regelgeving
en onderzoek!
www.biohuis.org
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