Dé nieuwsbrief voor
biologische boeren en tuinders

Online BioKennisWeek vervangt
Biobeurs 2021
De Biobeurs 2021 wordt omgevormd tot een online event
genaamd BioKennisWeek. Deze wordt in dezelfde week
gehouden, van 18 tot en met 22 januari 2021. Gezien de
huidige omstandigheden rond het coronavirus, denkt men
de Biobeurs niet op een verantwoorde manier te kunnen
organiseren. De BioKennisWeek biedt een online platform
met kennisoverdracht en online ontmoetingen voor een
brede doelgroep. Er wordt hard gewerkt aan een
interessant en bijzonder programma, dat ook nieuwe
partijen wil interesseren en informeren over bio.
De fysieke Biobeurs schuift door naar 2022.

Lees meer

Maïs en ruggenteelt
Voor de teelt van maïs en de teelt op ruggen gaan extra
voorschriften gelden vanwege het nitraatbeleid. Maar deze
voorschriften zitten in de weg bij de biologische praktijk en
zijn daar niet zinvol. Dankzij de Biohuis inbreng in de
consultatie en later in de vragen van Kamerleden aan de
minister, is het gelukt om een uitzondering voor
biologische bedrijven te krijgen. Diverse fracties stelden
hier vragen over. Voor dergelijke Biohuis inbreng is de
inzet van actieve bestuurders van onze aangesloten
verenigingen onmisbaar!

Brandbrief stikstof
Het overleg van goedwillende
boerenorganisaties met LNV verloopt niet
goed. Biohuis heeft daarom met meerdere
landbouwbelangenbehartigers, waaronder
LTO en NAJK, een brandbrief over het
stikstofbeleid aan LNV gestuurd. De brief
stelt dat op verschillende thema’s
oplossingen eerder verder weg raken dan
dichterbij komen, met grote risico’s voor de
toekomst van de agrarische
familiebedrijven. Zo zitten bedrijven die
netjes een melding hebben gedaan, de
zogenaamde PAS-melders, in grote
onzekerheid, ontbreekt een systeem om
stikstofreductie te monitoren, en dreigt
gebiedsgericht beleid rondom bedreigde
natuurgebieden te mislukken.

Lees de brief

Bio excretieforfaits in 2021
ongewijzigd
Het Ministerie heeft de invoering van
nieuwe excretieforfaits voor biologische
dieren weer uitgesteld, nu tot 2022. Er
moeten nog steeds bepaalde vragen
beantwoord worden door deskundigen.
Vanuit Biohuis waren diverse punten
ingebracht. Overigens geldt het uitstel ook
voor de gangbare sectoren en heeft het

mede te maken met de volle agenda van
LNV.

EU Actieplan biologische
landbouw
Een belangrijk onderdeel van de ‘Boer tot
bord’ (Farm to Fork) strategie van de
Europese Commissie is het doel van 25%
biologisch landbouwareaal in 2030. Eind
2020 wil de Commissie een Actieplan
presenteren hoe dat te bereiken. Op dit
moment is er een publieksconsultatie
gaande, om suggesties en meningen
daarover te verzamelen. Deze loopt tot 27
november. Biohuis, Bionext en IFOAM
zullen daarop ook nog reageren, maar elke
burger kan ook individueel (online)
meedoen.
In Nederland hebben we daarvoor
ons tienpuntenplan vorige maand aan
minister Schouten aangeboden. Ons
belangrijkste aandachtspunt zal daarom
zijn dat deze 25% moet voortkomen vanuit
de vraag in de markt.

Klik hier voor de consultatie

BTW lager voor meer bio?
Tijdens het debat in de Tweede Kamer
over Landbouw, Klimaat en Voedsel is de
Farm to Fork strategie ook besproken.
Minister Schouten suggereerde dat
afschaffing BTW op bio na de verkiezingen
best eens onderdeel van een nieuw
coalitieakkoord kan worden. Want, zo
erkennen (bijna) de hele Kamer en Minister
Schouten: zonder ontwikkeling van de
vraag naar biologisch is stimuleren van het
areaal dramatisch voor de sector. Op de
suggestie dat we in Nederland inzetten op
een veel lager percentage biologisch dan
de 25%, reageerde Schouten met een
knipoog: "Misschien wil Nederland wel 40%
biologische landbouw".
Sinds 2018 ligt er een voorstel van de
Europese Commissie om lidstaten de
mogelijkheid te geven om een verlaagd of
0% btw tarief op bepaalde producten in te
voeren

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.

