
Bio
(s)maakt het verschil



Weet u niet precies hoe kwalitatieve voeding te kiezen? 
•

Of hoe u ervan te verzekeren dat u en uw kinderen gezond én lekker eten? 
•

Vraagt u zich soms ook af of het bio-label wel betrouwbaar is? 
Of denkt u dat smaakvol en gezond eten duurder is? Of zelfs té duur? 

Met deze vragen in het achterhoofd hebben 
de Groenen/EVA in het Europees Parlement gezorgd voor betere en 

duidelijkere Europese regels voor biologische landbouw.

We voelen ons sterk verbonden met de bio-beweging die de conventionele 
en industriële landbouwpraktijken voortdurend in vraag stelde en nog steeds stelt. 

Met biologische producten kunt u goede, gezonde voeding 
in huis halen voor een redelijke prijs, dus waarom blijven volharden in 

de schadelijke alternatieven? De voordelen wegen zoveel meer op dan de kosten, 
dat behoeft eigenlijk geen uitleg. 



De Groenen/EVA-groep heeft 

een belangrijke rol gespeeld bij 

het tot stand brengen van grote 

veranderingen in de Europese regels 

voor biologisch voedsel. 

U kunt er blijvend van op aan dat 

u met het bio-label waar krijgt 

voor uw geld. Wat betekenen 

deze nieuwe regels nu voor het 

biologisch voedsel?

nieuwe regels v� r � n 
duidelijker label

Bi     -landbouw



Diversiteit in zaaigoed
Elementen zoals genetische diversiteit en toene-
mende resistentie voor ziektes, zullen in rekening 
gebracht worden op het moment dat de criteria 
voor biologisch zaaigoed worden vastgelegd. Dit 
laat toe dat traditionele zaden of eigen rassen, die 
meer aangepast zijn aan de vereisten van de biolo-
gische landbouw, op de markt komen. De nieuwe 
regels zullen telers aanzetten om nieuwe biologi-
sche variëteiten te ontwikkelen die tegemoet 
komen aan nieuwe uitdagingen zoals de klimaat-
verandering of de toegenomen ziektedruk. Door 
de schamele beschikbaarheid van dit soort biolo-
gische zaden op de o�  ciële markt, worden boeren 
vandaag verplicht om niet-biologisch zaaigoed 
van vaak zwakke rassen te kopen. De veranderin-
gen in de wetgeving helpen de bio-sector dus 
vooruit om nu en in de toekomst meer eigen zaden 
te telen.

Hoge normen voor import
Ingevoerde biologische producten uit landen van 
buiten de EU moeten voortaan voldoen aan 
identiek dezelfde standaarden als die in de EU. Tot 
vandaag moesten niet-EU-landen enkel voldoen 
aan gelijkaardige normen, maar die werkwijze zal 
uitdoven. Daardoor zullen producten die niet 
helemaal tegemoet komen aan de EU-normen 
enkel in uitzonderlijke gevallen toegelaten worden 
op de markt (bijvoorbeeld omwille van specifi eke 
klimaatomstandigheden) en voor een hernieuw-
bare periode van twee jaar. 

vandaag verplicht om niet-biologisch zaaigoed 
van vaak zwakke rassen te kopen. De veranderin-
gen in de wetgeving helpen de bio-sector dus 
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Voedsel van gezonde bodems
Lekker eten komt voort uit een gezonde, vruchtbare bodem. De nieuwe regels 
leggen deze grondgebondenheid voor bio-landbouw vast. Dat betekent dat de 
bodem moet gevoed worden, zodat die gezonde planten kan voort brengen. 
Bepaalde landen met intensieve serreteelten, hebben aangedrongen op uitzon-
deringen zodat biologisch voedsel ook mag geteeld worden in weliswaar pesti-
cide-vrije, maar kunstmatige substraatgrond of water. Los-van-de-grond 
productie is toegelaten in bepaalde landen (Zweden, Finland, Denemarken) voor 
producten die al het bio-label hebben, op voorwaarde dat deze praktijken 
verdwijnen na verloop van tien jaar.



Eten zonder  pesticiden of ggo’s
Biologisch voedsel is natuurvriendelijker dan conventioneel voedsel, dankzij strenge milieuregels en 
het verbod op het gebruik van chemische pesticiden. Bio-boeren mogen slechts een beperkt aantal 
natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruiken. Praktijken uit de bio-landbouw werpen een dam op tegen 
schadelijke sto� en en het soort van gentech-landbouw dat boeren alleen maar afhankelijk maakt van 
chemische pesticiden en multinationals.

Maar ondanks deze voorzorgen, kan biologische voedsel toch sporen van chemische pesticiden 
bevatten. Dat heeft diverse oorzaken, gaande van fraude tot onbedoelde contaminatie door niet-
biologische boeren uit de omgeving. Op dit moment gaat elke lidstaat daar op zijn eigen manier mee 
om: in sommige landen geldt een nultolerantie, andere werken met drempels die een zeer beperkte  
vervuiling toelaten, nog anderen argumenteren dat de bio-boer niet verantwoordelijk kan gesteld 
worden voor het gedrag van zijn conventionele buurman. 

De nieuwe regels stellen dat overheden vanaf nu gericht gegevens moeten bijhouden zodat we tegen 
2025 op basis van feiten kunnen zeggen waar de vervuiling vandaan komt, hoe we ons ertegen kunnen 
beschermen, wie ervoor moet opdraaien en hoe verliezen zullen gecompenseerd worden.

We hopen alvast dat op het eind van de rit het principe dat de vervuiler betaalt, overeind blijft. Dat is 
volgens ons de enige manier om schadelijke sto� en uit onze velden en uit onze borden te houden.
We hopen alvast dat op het eind van de rit het principe dat de vervuiler betaalt, overeind blijft. Dat is 
volgens ons de enige manier om schadelijke sto� en uit onze velden en uit onze borden te houden.



Bio hoeft niet duurder te zijn.
Veel alternatieve winkels verkopen bio aan een 
faire prijs en nemen geen grote winstmarges om 
hun zakken te vullen. Veel consumenten zijn 
trouwens bereid een faire prijs te betalen als die de 
boer zelf ten goede komt. 

Initiatieven zoals groentepakketten of gemeen-
schapslandbouw bieden vaak plaatselijke en 
seizoens gebonden producten recht van het veld 
tegen betaalbare prijzen. Dit soort van korte ketens 
helpen boeren om alternatieve markten te vinden 
voor hun producten en een normaal inkomen te 
verwerven.

Conventioneel verwerkte producten en bereide 
maaltijden zien er goedkoop uit in de rekken van de 
supermarkt, maar de werkelijke kost is onzichtbaar. 
Als alles in rekening gebracht worden, spendeert de 
belastingbetaler veel geld aan het herstellen van de 
schade aan onze gezondheid en het milieu, wat ons 
allen uiteindelijk pakken meer kost.

Bio is niet duurder en is goed voor iederee n

Bio brengt dus vee l mee r op.
Biologische producten worden zo gemaakt dat 
iedereen er voordelen uit haalt. Minder water-
vervuiling betekent immers een serieuze besparing 
op de waterfactuur. Betere bodem gezondheid 
voorkomt erosie, vermindert het risico op over-
stromingen en droogte en zorgt dus op termijn voor 
meer voedselzekerheid. Bio is goed voor het 
beschermen van fauna en fl ora, voor het behoud van 
weide- en akkerdieren, wat dan weer goed is voor de 
bijtjes en de biodiversiteit. Minder pesticiden in ons 
voedsel, betekent ook minder gezondheidsrisico’s 
voor ons én voor de boeren. Minder uitstoot van 
broeikasgassen, meer koolstofopslag, minder 
toevoegingen in de voeding, meer dierenwelzijn... de 
lijst van voordelen is lang.

Bio is niet duurder en is goed voor iederee n
€



De bio-sector groeit. Dat is fantastisch!
We willen er op toezien dat de markt voor bio authentiek blijft. Het laatste wat we willen 

is dat het een vehikel wordt voor gulzig geldgewin of voor ondernemingen die weinig 
respect opbrengen voor het milieu of rechten van werknemers of boeren.

Bio ging nooit alleen maar over winst. Bio gaat over ethiek en respect voor alles wat leeft. 
Bio heeft een ziel! Het gaat over lekker eten, duurzaamheid en uw welzijn. 

We willen deze waarden behouden. 

De beste manier om een sterke onafhankelijke bio-sector te hebben, is door plaatselijke 
bio-boeren te steunen. Veel steden en gemeenten hebben boerenmarkten waar 

je bio kunt kopen rechtstreeks van de boer. U kunt zich ook aanmelden voor 
groentepakketten en wekelijks een mand verse, gezonde groenten en fruit oogsten 
of ontvangen. Of anders, ga naar de dichtstbijzijnde zero-waste bio-winkel en zorg 

meteen ook voor een kleinere plastiek afvalberg.

www.greens-efa.eu

Hoe kunt u bio steunen?




