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EU-landen maken potje van 
regels voor biologisch boeren 

verduurzaming

Nederland strenger voor zaadveredelaars dan andere landen

Ulko Jonker
Brussel 

Landbouwbeleid is min of meer 
de bakermat van de EU. Het boe-
renbedrijf wordt meer dan welk 
ander ook gereguleerd door Euro-
pese  regelgeving en subsidies. Be-
halve als het om biologische teelt 
gaat, zegt Bertus Buizer, manager 
van Organicseeds.nl, een bedrij-
vennetwerk van zaadveredelaars. 

Dan valt de interne markt name-
lijk weer uiteen in 28 segmenten, 
waar iedere lidstaat zijn eigen ei-
sen stelt. Daarmee wordt de con-
currentie verstoord. ‘Biologische 
telers in Nederland zijn gehouden 
aan de hoogste eisen voor zaaigoed 
en duurder uit dan hun collega’s in 
de andere EU-lidstaten, die goed-
koper gangbaar uitgangsmateri-
aal mogen gebruiken’, zegt Buizer.

Ook voor de Nederlandse be-
drijfstak voor poot- en zaaigoed, 
die wereldleider is in de innovatie-
ve zaadveredeling, is dat nadelig. 
‘Hoewel het me eigenlijk niet eens 
om de omzet gaat. Het is een princi-
pekwestie. Veel producten worden 
nu als biologisch verkocht, terwijl 
ze niet uit biologisch uitgangs-
materiaal zijn geteeld. Dat is volks-
verlakkerij’, zegt Walter Testers.

Hij is verkoopmanager bij een 
van de grote spelers in de markt 
voor appelpootgoed HZPC, die via 
dochter BonnaTerra ook actief is in 
de bio-organische veredeling. Nu is 
dat aandeel nog bescheiden, maar 
de potentie is groot. De biologische 
en duurzame landbouwproductie 
stijgen veel sneller dan traditione-
le teelt. Jaarlijks neemt het biologi-
sche areaal in Europa met zo’n 7% 

toe en de consumptieve uitgaven 
voor biologische producten stij-
gen zelfs met ongeveer 10% per 
jaar. maar wie in Nederland bio-
logisch teelt, moet aan veel stren-
gere eisen voldoen dan in de mees-
te andere EU-landen. 

Lidstaten mogen zelf namelijk 
bepalen welke eisen ze stellen aan 
het biologische uitgangsmaterieel, 
het zaai- en pootgoed. Alleen in Ne-
derland wordt een lijst met Catego-
rie 1-materieel gehanteerd, waar 
biologisch uitgangsmaterieel al-
tijd verplicht is. In andere landen 
bestaat die categorie niet en kun-
nen biotelers dus makkelijk uitwij-
ken naar het goedkope reguliere 
zaaigoed. Volgens Testers is voor-

al Duitsland daar gemakkelijk in. 
‘Gelukkig zijn er steeds meer Duit-
se supermarkten, die het zelf eisen. 
maar de overheid laat het erbij zit-
ten.’ In Frankrijk wordt wel steeds 
beter opgelet dat ook het uitgangs-
materieel biologisch is. ‘Daar wil-
len ze echt groeien in de organische 
landbouwproductie’. 

Volgens Buizer  speelt de ver-
edeling van rassen voor de biolo-
gische teelt ook een belangrijke rol 
in de verduurzaming van de land- 
en tuinbouw. maar een brief die de 
sector al in 2010 stuurde aan toen-
malig minister van landbouw Ger-
da Verburg, waarin werd aange-
drongen op uniformering van de 
regels, is onbeantwoord gebleven.

‘biologische 
telers zijn in 
nederland 
gehouden aan de 
hoogste eisen 
voor zaaigoed’

Aardappelveld van een 
biologische boer in het 
Noord-Hollandse Sint 
Maarten. 
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