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Coronameldpunt
Onze biologische ketenorganisatie Bionext heeft een
speciaal meldpunt voor biologische ondernemers
ingesteld. Geef uw vragen en zorgen door. In onze
communicatie, contact met Skal en lobby kunnen wij hier
dan zo goed mogelijk op inspelen, en waar mogelijk een
helpende hand bieden. Het Coronameldpunt is bereikbaar
via corona@bionext.nl.
Inmiddels is een oplossing gevonden voor het vaakst
gemelde probleem: het Skal toelatingsonderzoek bij
omschakelaars. Dit kan in eerste instantie per email en
telefoon, waarbij pas later in het jaar een fysieke inspectie
volgt. Zo kunnen omschakelaars tijdig starten voor het
groeiseizoen 2020. RVO houdt hier een overzicht bij van
maatregelen in diverse landen.
LTO Nederland heeft het bemiddelingspunt
www.helponsoogsten.nl opgesteld. Hier kunt u arbeid
aanbieden en zoeken. Bekijk ook de informatie van de
werkgeverslijn met veel informatie en webinars speciaal
voor de agrarische sector. U vindt er ook informatie in
Engels en Pools voor buitenlandse werknemers.

Stikstofonderzoek Biohuis
De stikstofwerkgroep van Biohuis is nog steeds in gesprek
met ambtenaren en politici. Belangrijkste boodschap:
Biologische boeren werken extensief. Dit is verplicht én
geborgd in de biologische regelgeving en dit moet erkend
worden in het stikstofbeleid. Laat biologische bedrijven
niet de dupe worden, maar zorg juist voor een doordacht
gebiedsgericht beleid rondom kwetsbare natuur, waarin
biologische en extensieve bedrijven een belangrijke rol
spelen. Kijk daarbij naar de positieve aspecten van de
biologische werkwijze die van groot belang zijn voor
gezonde natuurgebieden, zoals het niet gebruiken van
kunstmest en chemische middelen. Erken en benoem de
bijdrage die biologische landbouw kan leveren. Een eerste
resultaat van deze gesprekken is dat LNV mee gaat
betalen aan ons onderzoeksvoorstel om de bijdrage van
biologische bedrijven aan het verminderen van het

stikstofprobleem te concretiseren. Dat onderzoek gaat op
korte termijn van start door de WUR in nauwe
samenwerking met Biohuis. Wij verwachten dat dit ons zal
helpen om te onderbouwen waarom biologische boeren
een andere positie verdienen.

Gebiedsgericht stikstofbeleid
We blijven hard trekken aan de erkenning van een eigen
positie van biologisch in het overheidsbeleid. Met name
het gebiedsgerichte beleid van de provincies moet zich
richten op het behoud van en omschakeling naar
biologische en dus extensievere landbouwbedrijven. Voor
dit idee is wel sympathie, maar het komt nu op de
uitvoering aan. Op dit moment is Biohuis met haar
aangesloten organisaties een aantal concrete voorstellen
aan het ontwikkelen voor beleidsmakers van rijk en
provincies. We moeten borgen dat alleen gericht wordt
omgeschakeld en de markt het kan opvangen. Maar op de
eerste plaats moeten bestaande biologische bedrijven in
en rond Natura 2000 gebieden een goed
toekomstperspectief hebben. Overheidsbeleid gericht op
opkopen van bedrijven en extern salderen tussen
landbouw en andere sectoren, staat hier haaks op.
Daarover zijn we dan ook zeer kritisch. Biohuis
verenigingsmanager Laurens Nuijten ondersteunt ons
hierbij. Neem contact met hem op als u ook lokaal of
provinciaal actief het biologische verhaal wilt uitdragen.
Nuijten@bionext.nl.

Natuurlijke middelen veehouderij
Natuurlijke middelen kunnen helpen om het gezonde dier
te versterken en ziekte te voorkomen. Of ze kunnen een
afwerend effect hebben op parasieten. Helaas is het vaak
onduidelijk welke natuurlijke middelen zijn toegestaan
volgens de biologische regelgeving, en of de middelen wel
werken. Op verzoek van onze biologische
sectororganisaties en met financiële steun van LNV start
onze biologische ketenorganisatie Bionext een project om
het gebruik van natuurlijke middelen te stimuleren. Het
eerste doel is dat veehouders makkelijker kunnen
beoordelen of een middel gebruikt mag worden in de
(biologische) veehouderij. Het andere doel is om kennis
en ervaring over de toepassing en het effect van middelen
te verspreiden.
Samen met Platform Natuurlijke Veehouderij, een aantal
dierenartspraktijken, Skal, Maria Groot (van WFSR en de
stalboekjes) en drie biologische sectorverenigingen
(Groene Geit, De Natuurweide en de BPV) gaat Bionext

hiermee aan de slag. De resultaten zullen voor meer
dierlijke sectoren bruikbaar zijn. Vragen? Neem contact op
met projectleider Gerdine Kaptijn via kaptijn@bionext.nl.

Green Deal: 'Farm to Fork'
De Europese Commissie presenteerde eind 2019 haar
'Green Deal' om Europa in 2050 het eerste
klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Voor de
landbouw worden de ideeën uitgewerkt in de 'boer-tot–
bord strategie' (Farm to Fork). Ondanks de Corona-crisis
hoopt de Commissie medio mei deze strategie te
presenteren. De eerste schetsen kunt u hier lezen. Men
wil veilig en betaalbaar voedsel, respect voor natuur en
biodiversiteit, klimaatbestendigheid én een groter
biologisch areaal. Deze ambities zal de EU vooral via het
GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid) moeten
realiseren. In Brussel zetelt onze Europese biologische
koepelorganisatie IFOAM EU. Zij vraagt de Commissie
concreet te worden en stelt voor dat het bio-areaal in elk
EU-land ieder jaar met 8% moet groeien. Dat leidt tot
gemiddeld 20% bio areaal in de EU in 2030. Ook de markt
moet meegroeien. Daar kan Brussel helpen door de btwregels aan te passen zodat landen 0 % btw op biologische
producten mogen heffen, en door biologische producten te
verplichten in overheidskantines. Alle landen zouden een
nationaal plan moeten maken om vraag en aanbod van
biologische producten te stimuleren.

Let op: nieuwe mestregels 2020
Voor biologische bedrijven is het verplichte percentage A
meststoffen in 2020 verhoogd naar 70% van de
aangevoerde stikstof. Daarnaast mogen biologische
veehouders geen gangbare dierlijke mest meer
aanvoeren, als zij tegelijk biologische dierlijke mest
afvoeren. Biomest afvoeren kan nog wel, als u ook weer
biomest aanvoert. Bedenk wel dat de biomest altijd voor
100% naar gecertificeerd biologische grond moet gaan.
Verder zijn de excretieforfaits voor biologische schapen en
geiten verhoogd, waardoor sommige geitenhouders meer
mest gaan afvoeren naar biologische akker- of
tuinbouwbedrijven. Alle andere stikstofforfaits zijn in 2020
volgens afspraken van Biohuis met LNV, nog hetzelfde als
in eerdere jaren. Dit kan in 2021 anders worden.
Tegelijk is de gebruiksnorm voor gronden met
fosfaattoestand ‘hoog’ voor de hele landbouw verlaagd.
Voor bouwland is dat nu 40 kilo fosfaat per hectare. Voor
biologische bedrijven hebben we een uitzondering bepleit
en gekregen, bij het gebruik van mest met veel
organische stof. Bekijk alle details op de site van RVO.

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.

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.

