De biologische wetgeving na 2021

Wat verandert er voor biologische rundvee-,
geiten- en schapenhouderij?
Laatste update: februari 2021

De nieuwe biologische wetgeving zal op 1
januari 2022 van toepassing worden. Om u
bij deze overgang te begeleiden, heeft
Bioforum een praktisch overzicht gemaakt
van de belangrijkste concrete wijzigingen
die op dit moment reeds gekend zijn per
sector.

Diervoeders
•

Het aandeel omschakelingsvoeders toegestaan in het rantsoen verlaagt. Het
rantsoen mag maximaal 25% (i.p.v. de huidige 30%) omschakelingsvoeder
van het tweede omschakelingsjaar bevatten. Dit aandeel mag nog steeds tot
100% verhoogd worden als de omschakelingsvoeders afkomstig zijn van het
eigen bedrijf. Ter herinnering, maximaal 20% van de totale gemiddelde
hoeveelheid gevoederde diervoeders mag bestaan uit begrazing of oogst van
percelen blijvend grasland, blijvende voedergewassen of eiwithoudende
gewassen die in het kader van biologisch beheer tijdens het eerste
omschakelingsjaar zijn ingezaaid, op voorwaarde dat die percelen van het
eigen bedrijf zijn.

•

Het aandeel voeder dat afkomstig moet zijn van het eigen landbouwbedrijf of
van andere biologische bedrijven uit dezelfde regio verhoogt van 60 naar 70%
vanaf 1/1/2024. Er is nog steeds geen definitie voorzien voor de term ‘regio’.

•

Tijdens de zoogperiode mogen geen melkvervangers worden gebruikt die
chemisch gesynthetiseerde of plantaardige componenten bevatten.

Oorsprong dieren
Biologische dieren worden geboren en gehouden in biologische productie-eenheden.
Tot eind 2036 is evenwel de uitzondering voorzien om niet-biologische dieren in te
brengen wanneer er onvoldoende biologische dieren beschikbaar zijn. Vooraleer je
zo’n afwijking aanvraagt, moet je eerst de databank met het aanbod aan biologische
dieren raadplegen. Elk EU-land moet een nationale databank opstellen met het
aanbod aan biologische dieren.
In het geval van rassen die voor de landbouw verloren dreigen te gaan, hoeven de
dieren niet noodzakelĳk nullipara te zĳn. Voor deze rassen is er ook geen maximaal
percentage meer vastgesteld van gangbare dieren die mogen ingebracht worden in
het bedrijf.
In de andere gevallen blijven dezelfde voorwaarden gelden (aantal dieren dat mag
ingebracht worden, omschakelingsperiodes, leeftijden bij eerste samenstelling
veestapel, vrouwelijke dieren moeten nullipaar zijn).

Diergeneeskundige behandelingen
De wachttĳd tussen de laatste toediening van een chemisch gesynthetiseerd
allopathisch diergeneesmiddel bedraagt het dubbele van de wettelijke wachttijd en
bedraagt steeds minstens 48 uur. Zelfs een wettelijke termijn van 0 dagen zou dus
voortaan een wachttijd van 48 uur betekenen. Hierop is zeer veel reactie gekomen
vanuit de sector. De Commissie herbekijkt momenteel deze bepaling en we
verwachten dat hieromtrent nog verduidelijking komt.
Het gebruik van bolusmaterialen die zijn samengesteld uit chemisch
gesynthetiseerde allopathische moleculen, voor preventieve behandelingen is
verboden.

Aanbinden of isoleren
Het aanbinden of isoleren van dieren blijft verboden, tenzij het gaat om individuele
dieren gedurende een beperkte tijd en voor zover dit gerechtvaardigd is om
diergeneeskundige redenen. Wanneer een dier om veterinaire redenen individueel
wordt behandeld, moet het in een ruimte met een vaste vloer worden gehouden en
moet het de beschikking hebben over stro of passend strooisel. Het dier moet zich
gemakkelijk kunnen omdraaien en moet gemakkelijk languit kunnen gaan liggen.
Op heden voorziet de Vlaamse wetgeving nog een uitzonderingsmogelijkheid op het
aanbinden van runderen bij bedrijven die minder dan 50 aanbindplaatsen hebben.
Met de nieuwe verordening kan enkel nog uitzondering toegestaan worden op
aanbinden in bedrijven met ten hoogste 50 dieren (uitgezonderd jonge dieren). Dit
op voorwaarde dat de dieren tijdens de graasperiode toegang hebben tot weidegrond

en ten minste tweemaal per week toegang krijgen tot openluchtruimten wanneer
grazen niet mogelijk is.

Afmestfase van runderen
Volgens de huidige verordening mag de laatste fase van het afmesten van
volwassen, voor de vleesproductie bestemde runderen binnen plaatsvinden, op
voorwaarde dat de periode waarin de dieren binnen verblĳven, niet meer dan één
vĳfde van hun levensduur bedraagt en niet langer duurt dan drie maanden. Deze
bepaling is uit de nieuwe regelgeving geschrapt en zal dus niet langer toegelaten
zijn. Ter herinnering, herbivoren moeten telkens wanneer de omstandigheden dit
toelaten, toegang hebben tot weidegrond om te grazen.

Omschakelingsperiode ongewijzigd
De regels voor de omschakeling van dieren zijn onder de huidige verordening niet
steeds even duidelijk en ook onder de nieuwe verordening blijft die onduidelijkheid
bestaan.
In het geval van gelijktijdige start van de omschakeling van de plantaardige
productie en de dierlijke productie is de omschakelingstermijn helder. De totale
gecombineerde omschakelingsperiode voor dieren en hun jongen die reeds op het
bedrijf aanwezig zijn, weidegronden en/of voor diervoeders gebruikte grond bedraagt
dan 24 maanden zoals ook nu het geval is.
Bij gefaseerde omschakeling (wanneer eerst gestart wordt met het omschakelen van
de plantaardige productie, en pas later gestart wordt met de omschakeling van de
dierlijke productie), blijft de verordening onduidelijk. Volgens onze interpretatie blijft
gefaseerde omschakeling voor melkvee, schapen en geiten mogelijk analoog aan de
huidige richtlijnen uitgeschreven door het Departement landbouw en Visserij van de
Vlaamse overheid. Uiteraard moet voldaan worden aan de gewijzigde regels voor
diervoeders (zie bovenaan deze infofiche).
Vergeet ook niet dat in het geval van gefaseerde omschakeling, of telkens wanneer je
een niet-biologisch rund inbrengt op je bedrijf, dat het rund ‘zelf’ pas biologisch is
nadat het driekwart van zijn leven de biologische productiemethode heeft doorlopen
(en minimum 12 maanden). Dit is van belang wanneer het rund voor de
‘vleesproductie’ is bestemd. De melk is wel al biologisch na het doorlopen van een
omschakelingstermijn van 6 maanden.

