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Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 
T.a.v. minister dhr. H. Staghouwer 
Postbus 20401 
2500 EK  Den Haag 

 
Kenmerk: 220325HFu  
 
Ede, 25 maart 2022 
 
 
Betreft: Derogatieverzoek biologische grondstoffen veevoer 
 
 
Geachte heer Staghouwer, 
 
 
Bionext pleit bij het ministerie van LNV voor een inzet richting de Europese Commissie voor een 
tijdelijke derogatie binnen de Europese biologische verordening ((EU) 2018/848) voor gebruik van niet 
biologische grondstoffen in biologisch veevoer voor landbouwhuisdieren.  
 
Specificatie van deze derogatie: 
 
1. De derogatie is alleen van toepassing op éénmagige landbouwhuisdieren (pluimvee en varkens).  
2. De derogatie betreft het toestaan van ten minste 5% niet-biologisch geteelde 

veevoedergrondstoffen.  
3. De niet biologische grondstoffen mogen niet geproduceerd zijn met gebruik van GMO. 
4. De niet biologische grondstoffen mogen niet bestaan uit schrootproducten of synthetisch 

samengestelde grondstoffen. 
 
Ons pleidooi is voor een eenvoudige, heldere en snel inzetbare regeling die aan voornoemde criteria 
tegemoet komt. Dit pleidooi wordt door ons ook rechtstreeks voorgelegd aan de Europese Commissie. 
Via IFOAM-EU en Copa-Cogeca lopen veel internationale contacten over deze kwestie. Voor een 
derogatieverzoek in lijn met wat we hier aangeven, ervaren wij op dit moment steun vanuit Duitsland, 
Spanje, Oostenrijk, Polen, Zweden, Finland en Ierland. Dit verzoek wordt ook ondersteund door het 
Comité van Graanhandelaren, Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie), LTO Nederland 
en Anevei (Vereniging Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten). 
 
Aanleiding 
Directe aanleiding voor dit derogatieverzoek is het nijpende tekort op de (internationale) 
grondstoffenmarkt voor biologisch veevoer, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Er is al een half jaar 
sprake van een krapte op de grondstoffenmarkt. Door de oorlog in Oekraïne is dit geëscaleerd tot 
daadwerkelijke tekorten aan een aantal essentiële grondstoffen. 
 
Oekraïne is een belangrijke leverancier van biologische grondstoffen aan onder andere Nederland. 
Met name biologische zonnebloemzaadschilfers, graan en maïs zijn voor een substantieel deel 
afkomstig uit Oekraïne. Uit een recente impactanalyse van de oorlog in Oekraïne, uitgevoerd door 
Wageningen Economic Research (Bergevoet et al., 10 maart 2022), blijkt dat de Nederlandse import 
van biologische maïs en tarwe van buiten de EU voor circa 90% afkomstig is uit Oekraïne. Datzelfde 
geldt voor biologisch kool- en raapzaad. Bij de biologische oliekoeken (op basis van zonnebloemzaad) 
is Oekraïne voor Nederland zelfs de enige leverancier van buiten de EU. 
 
Als gevolg van de situatie in Oekraïne vallen ook de importen uit Rusland en Belarus weg en nemen 
andere landen protectionistische maatregelen om grondstoffen vast te houden. Meerdere grondstof- 
en veevoerleveranciers geven aan dat de beschikbare voorraad zonnebloemschilfers medio april of 
mogelijk eerder uitgeput zal zijn.   
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De tekorten hebben er inmiddels al toe geleid dat de meeste leveranciers van biologisch veevoer het 
mengvoer voor biologisch legpluimvee niet meer kunnen samenstellen met de nutriënten die voldoen 
aan de behoefte van de dieren. Het leidt nu incidenteel tot gezondheids- en welzijnsproblemen bij 
pluimvee. Dit uit zich onder andere in onderling pikgedrag als gevolg van stress. Biologische 
pluimveehouders voorzien dat ze binnen afzienbare tijd zullen worden geconfronteerd met de keuze 
om, in het belang van dierenwelzijn, koppels legpluimvee óf terug te schakelen naar niet-biologische 
houderij, óf vervroegd te laten slachten. Uit oogpunt van ethiek en gezien de EU ambitie zoals 
verwoord in de “Van boer tot bord” strategie, zijn dit beide onwenselijke opties. 
 
De situatie voor de biologische varkenshouderij is op dit moment iets minder acuut, maar de spanning 
loopt ook daar in snel tempo op.  
 
Aandeel biologisch veevoer en vervangbaarheid van tekorten uit gangbare stromen 
Ook in de markt voor de gangbaar geteelde grondstoffen voor veevoer heerst krapte. De biologische 
veevoermarkt in de EU is op dit moment ongeveer 2% van de totale veevoermarkt. Een gedeeltelijke 
derogatie voor de biologische sector in Europa heeft derhalve zeer beperkte impact op de totale 
wereldmarkt van veevoergrondstoffen. Daarmee willen we enerzijds aangeven dat derogatie een 
oplossing biedt in het huidige probleem voor de biologische sector en anderzijds dat daarmee het 
probleem niet verlegd wordt naar de niet-biologische sector, die bovendien kan kiezen uit een breder 
pallet van grondstoffen. 
 
Aanscherping eerder verzoek en tijdelijkheid 
Dit verzoek is een aanscherping van het derogatieverzoek van de Nederlandse biologische sector dat 
op 7 maart jl. op ambtelijk niveau is neergelegd. Reden van deze aanpassing is de toegenomen 
urgentie. Het dierenwelzijn bij biologische legkippen staat nu al op het spel en dat zal snel toenemen 
zolang er geen derogatiemogelijkheid is. 
 
De gevraagde derogatie dient wat ons betreft zo snel als mogelijk in te gaan. Op basis van continue 
monitoring, dient vervolgens te worden bepaald op welke momenten opschaling noodzakelijk, of 
afschalen mogelijk is. We verwachten nu dat een derogatie van 5% slechts zeer tijdelijk een oplossing 
zal bieden. Een hoger percentage, tot een maximum van 20%, zal de kans kleiner maken dat er 
nogmaals om een verruiming zal moeten worden gevraagd.  
Het blijft de inzet van de biologische sector om, zo snel als dit weer mogelijk is, terug te gaan naar 
100% biologische grondstoffen, in lijn met de huidige verordening. 
 
 
 
Gezien de urgentie, gaarne op zeer korte termijn uw reactie op dit derogatieverzoek. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Michaël Wilde 
Directeur Bionext 
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