
AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. Rijnhaven 14, Postbus 610, 6700 AP Wageningen, T 0317-499575 

biologisch@argroep.nl; www.argroep.nl 

 

   
 
 
Wageningen, 29 november 2022 
 
 
Betreft: Verklaring gebruik gangbare eiwitrijke grondstoffen  
 
 
Geachte afnemer van biologisch varkens- en pluimveevoer, 
 
De Europese Commissie heeft op 2 september 2022 het besluit (zie bijlage) met betrekking tot 
de tekorten aan biologische eiwitrijke grondstoffen in de biologische productieketen 
gecommuniceerd. Dit besluit houdt in dat lidstaten, waar sprake is van aantoonbare tekorten 
aan biologische eiwitrijke grondstoffen, tijdelijk mogen toestaan dat maximaal 5% niet-
biologische eiwitrijke grondstoffen worden gebruikt in biologische voeders voor oudere 
varkens en pluimvee. Lidstaten mogen deze derogatie implementeren voor zolang dit nodig is 
met terugwerkende kracht vanaf 24 februari 2022 en maximaal voor de duur van een jaar (dus 
tot 24 februari 2023).  
 
Mede op basis van informatie over de beschikbaarheid van biologische grondstoffen die is 
aangeleverd door de Nederlandse partners in de biologische productieketen heeft de minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om deze derogatie per 12 april 
2022 in Nederland van toepassing te verklaren. Dat is gebeurd op basis van de vaststelling 
dat sprake was van een algemene krapte in de voorziening van biologische eiwitrijke 
grondstoffen.  
 
Hoe die situatie zich ontwikkelt op de internationale grondstoffenmarkt en de beschikbaarheid 
voor Nederland wordt gemonitord en binnen de biologische productieketen afgestemd tussen 
de verschillende stakeholders. Omdat vanuit dit overleg aan de Minister van LNV is 
gerapporteerd dat de grondstoffensituatie inmiddels is verbeterd heeft de Minister vastgesteld 
(zie bijlage) dat per 1 november 2022 weer voldoende eiwithoudende grondstoffen 
beschikbaar zijn. Op basis daarvan heeft de Minister, rekening houdend met het opmaken van 
de voorraden, besloten om per 1 december 2022 de derogatiemogelijkheid in te trekken. 
 
Eén van de eisen om deel te nemen aan de derogatiemogelijkheid was, dat de deelnemende 
pluimvee- en varkensbedrijven deze noodzaak moeten documenteren in hun administratie.  
Om die reden en in afstemming met SKAL, verklaren we hierbij dat we in de periode vanaf 12 
april 2022 niet meer dan 5% (teruggerekend naar de duur van de derogatie) gangbare 
eiwitrijke grondstoffen hebben verwerkt in de geleverde complete biologische diervoeders voor 
oudere varkens en pluimvee en naar rato in de aanvullende biologische voeders. 
 
Met het oog op de verplichte documentatie adviseren wij u om deze brief, ter verantwoording 
in uw administratie op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. 
 
 

Bijlagen: 

• Commission Delegated Regulation (EC)” 

• Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2022, 

nr. WJZ/ 22225091, tot erkenning van het gebrek aan eiwithoudende diervoerders door de 

situatie in Oekraïne als rampzalige omstandigheid voor de biologische productie 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10737-2022-INIT/en/pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-28607.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-28607.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-28607.pdf

