BioNext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, en heeft veel
ervaring opgebouwd in advieswerk tussen
producent en controlerende instantie
zoals Skal. Biologisch is dé manier om
lekker en divers eten te produceren met
respect voor de natuur, zonder chemische
bestrijdingsmiddelen of kunstmest.
Behalve eten kan het ook om katoen gaan,
of verzorgingsproducten. Het gaat altijd om
leven: om producten afkomstig van planten
of dieren.

De zes imkers op bezoek bij Ludger Klinker, bioland-imkerij bij
Oldenburg (Duitsland). Foto: Arjen Sluiman.

Binnenkort weten we of de vraag met ja kan worden beantwoord

Is biologisch imkeren in Nederland
mogelijk?
Klaas Sluiman

De interpretatie van de betreffende Europese Verordeningen 834/2007 en 889/2008 heeft de groep van zes
niet voor echt grote problemen gesteld. Al tijdens de
eerste sessie werd besloten om het wiel niet opnieuw
uit te vinden en te kijken naar de richtlijnen die al
functioneren in Duitsland, Denemarken en België. De
opzet was om een voorstel te doen waarmee imkers,
die biologisch willen gaan imkeren, daadwerkelijk de
gelegenheid krijgen dat ook te doen. Of Skal en EZ de
zienswijze van de groep van zes volgen moeten we
dus nog even afwachten. Op de website van de NBV
zijn enkele in het oog springende interpretaties weergegeven: zie www.bijenhouders.nl > actueel en media
> tijdschrift Bijenhouden > aanvulling december 2014.

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in
voor aantoonbare betrouwbaarheid van het biologische productieproces in Nederland via toezicht
op de naleving van de biologische regelgeving.
Biologisch is een wettelijk beschermde term. Een
landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen
biologisch heten als het productieproces aan
wettelijke voorschriften voldoet. De Europese
overheid bepaalt de regels, de ruim 3600 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en Skal
controleert hierop. Zo kan de consument er van
op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. Skal houdt toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van EZ.
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De consument raakt in totale verwarring door uitzendingen van de Keuringsdienst van Waarde en artikelen
in de lokale pers over de vele aanbevolen of verguisde
honingsoorten. Voordat het vingertje verwijtend naar
de imker gaat wijzen als het gaat om bijenziekten en
residuen in honing wordt het tijd de Nederlandse imkerij aan een kwaliteitskeurmerk te helpen.
Om duidelijkheid te verschaffen aan de consument,
maar ook aan de imker, heeft Skal Biocontrole voorgesteld de georganiseerde imkerij zelf te vragen een
interpretatie te schrijven van de EG-verordeningen nr.834-2007, 889-2008. En daarmee een richtlijn te bieden
aan imkers die een biologische bedrijfsvoering willen
opzetten. Dat kan rust geven aan het imkerfront en een
paraplu bieden voor een ‘alternatieve’ bedrijfsvoering.
De interpretatietekst is opgesteld door een groep
van zes door de NBV afgevaardigde imkers, die is
samengesteld op 2 oktober 2014 tijdens een oriëntatiebijeenkomst bij Skal in Zwolle. Elmar Mook, Eric van
Oijen, Klaas Sluiman, Kees van den Oord, Wouter Vuijk
en Leo Gensen hebben in twee sessies deze tekst
opgesteld en besproken met BioNext.
De tekst is op 3 november aangeboden aan en in
behandeling genomen door Skal om tot een formele
Nederlandse interpretatie van de Europese wettelijke
regelgeving te komen. Naar verwachting wordt deze
op 17 december afgerond. Daarna volgt een beoordeling door het Ministerie van Economische zaken.
Als het geheel positief blijft verlopen, zullen imkers die
willen en kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften, in het voorjaar van 2015 kunnen omschakelen
naar biologisch imkeren.
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