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Voorwoord 

De biodynamische landbouw richt zich bij de productie van levensmiddelen 
niet alleen op inhoudsstoffen, maar ook op levenskracht van het product. De 
Demeter landbouw stelt zich tot doel deze krachten zo goed mogelijk te ver-
zorgen. De Demeter verwerking heeft tot doel deze krachten tenminste te 
behouden en waar mogelijk verder te ondersteunen.  

 

In de Demeter Voorwaarden zijn normen vastgelegd waar alle producenten en 
verwerkers aan zijn gehouden. Daarnaast is gepoogd de uitgangspunten en 
processen te beschrijven die van belang zijn voor de specifieke Demeter kwa-
liteit. Iedere landbouwer en verwerker dient op dit vlak zijn eigen verantwoor-
delijkheid te nemen. Daarbij is het van groot belang dat aan de vastgestelde 
normen wordt voldaan. Van nog groter belang is dat vanuit de geest van deze 
principes wordt gewerkt. 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

De Demeter Voorwaarden leggen het kader vast waarbinnen primaire productie en verwerking onder 
het Demeter keurmerk dienen plaats te vinden. Alle processen zijn gericht op het verzorgen en opti-
maal behouden van de specifieke Demeter kwaliteit van de grondstoffen. Deze voorwaarden vormen 
de basis voor kwaliteit en betrouwbaarheid van Demeter producten. 

Het Demeter keurmerk is een privaatrechtelijk geregistreerd merk. Demeter International heeft het 
eigendom van het Demeter merk (en de aanverwante merken) en het beeldmerk (en de aanverwante 
beeldmerken) ondergebracht bij de onafhankelijke vereniging International BioDynamic Association. 
De merken staan geregistreerd bij het World Intellectual Property Organisation in Zwitserland onder 
nummer IRN/248829 (Demeter) en nummer IRN/786315 (logo), op naam van de Forschungsring für 
Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V..  
Demeter International is de wereldwijd werkende vereniging van nationale Demeter certificeringsorga-
nisaties, die licentiehouders controleren en certificeren. Stichting Demeter is lid van Demeter Interna-
tional en controleert en certificeert biodynamische landbouwbedrijven, handelaren en verwerkers in 
Nederland en Vlaanderen. 
Demeter International heeft een intern accreditatieprogramma. Ten behoeve van dit programma zijn 
de minimale eisen vastgelegd waar alle nationale Demeter certificeerders aan moeten voldoen.  

In dit document zijn de Nederlandse Demeter Voorwaarden vastgelegd. Alle bij Stichting Demeter 
aangesloten Demeter licentiehouders dienen zich aan deze voorwaarden te houden. De basis van de 
Nederlandse Demeter Voorwaarden wordt gevormd door de Demeter Standards van Demeter Interna-
tional.  

De Demeter Voorwaarden zijn restrictief opgesteld. Dit houdt in dat alles wat niet specifiek volgens 
deze voorwaarden is toegestaan verboden is. 

De Demeter Voorwaarden worden vastgesteld door de Demeter Voorwaarden Commissie.  
Voorstellen tot wijziging en verbetering kunnen door iedereen worden ingebracht bij deze commissie. 
Hiertoe kan contact worden opgenomen met Stichting Demeter. 
 

1.2 Structuur 

Dit document bestaat uit een algemeen gedeelte, waarin achtereenvolgens de principes, de algemeen 
geldende bepalingen en voorwaarden en tot slot de verschillende procedures worden beschreven. 

Vervolgens worden de specifieke landbouwvoorwaarden en de specifieke verwerkingsvoorwaarden 
beschreven. 

Vooral in de landbouw geldt dat de principes de basis vormen voor de uiteindelijke voorwaarden. De 
principes blijven van het grootste belang. Dat wordt tot uitdrukking gebracht in dit document door de 
principes in de afwijkende kleur blauw en cursief af te drukken. 

De basis van de principes wordt weer gevormd door de Landbouwcursus van Rudolf Steiner. Citaten 
uit deze cursus zijn in paars en vet cursief afgedrukt. 
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2. Principes 

Primaire Demeter producten worden voortgebracht door gecertificeerde biodynamische landbouwbe-
drijven, werkend volgens de Demeter Voorwaarden Landbouw.  

Verwerkte Demeter producten worden geproduceerd door of in opdracht en onder verantwoordelijk-
heid van gecertificeerde Demeter handels- of verwerkingsbedrijven, zoals vastgelegd in het Regle-
ment Demeter certificering. Alle bewerkingen en toevoegingen voldoen aan de Demeter Voorwaarden 
Verwerking. 

Demeter producten worden aangeduid met het Demeter beeldmerk. De manier waarop het merk mag 
worden gebruikt is vastgelegd in de Demeter Voorwaarden Aanduiding.  

De basis van deze Demeter Voorwaarden is de geesteswetenschap van Rudolf Steiner (1861-1925). 
Van daaruit zijn de (biodynamische) Demeter landbouw en Demeter verwerking ontwikkeld. Behalve 
de gebruikelijke kwantitatieve aspecten worden ook kwalitatieve dimensies van het levende, emotio-
nele en geestelijke meegewogen.  

Demeter producten worden vooral gebruikt als levensmiddel, maar ook voor de verzorging van en als 
kleding voor de mens. Daarom staat de mens in het middelpunt en is de mens de maatstaf voor de 
productievoorschriften. 

De Demeter Voorwaarden zijn opgesteld om helderheid te geven over de principes waar vanuit ge-
werkt moet worden en over de normen waar boeren en verwerkers aan moeten voldoen. Ze zijn niet 
bedoeld om de mazen van de wet te zoeken. Boeren en verwerkers hebben op dit punt een verant-
woordelijkheid naar de consument van de Demeter producten en zij kunnen hier ook op worden aan-
gesproken. 
 

2.1 Doel 

Het doel bij de voortbrenging en verwerking van Demeter producten is het behouden en verder ont-
wikkelen van de biodynamische kwaliteit. 

Met de Demeter Voorwaarden wordt beoogd hoogwaardige, biodynamische levensmiddelen te produ-
ceren die niet alleen de basis voor nutriëntenvoeding van het lichaam vormen, maar ook voor het ge-
voelsleven en het geestelijk leven. 
 

2.2 Kwaliteit 

Niet alleen de technologische inhoudsstoffen, maar ook de voort-
brengings- en verwerkingsprocessen beïnvloeden de kwaliteit van 
het levensmiddel. Daarom worden bij de beoordeling van Deme-
ter levensmiddelen, naast analytische microbiologische en senso-
rische onderzoeken, ook methoden toegepast om de levenskrach-
ten te beoordelen (bijvoorbeeld beeldvormende methoden). 

De landbouwer en verwerker dienen alles in het werk te stellen 
om de kwaliteit van de Demeter producten in deze brede zin ze-
ker te stellen. 

2.3 Ecologie 

De teelt, de verwerking en het verkopen van Demeter producten moeten zo milieuvriendelijk mogelijk 
gebeuren. Bij alle stappen staat de verantwoordelijkheid voor mens en natuur op de voorgrond. 
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3. Algemene bepalingen en voorwaarden 

3.1 Ten aanzien van de Demeter voorwaarden 
 

3.1.1 Algemeen 

De Demeter Voorwaarden voor de landbouw en verwerking zijn bindend voor alle bedrijven met een 
licentieovereenkomst met Stichting Demeter. Ook wanneer nog geen Demeter Certificaat is toege-
kend. 

Deze voorwaarden bouwen voort op de nationale wettelijke bepalingen rond de productie en verwer-
king van levensmiddelen. Deze vormen de eerste vereisten. 

De Verordening (EC)nr. 834/2007 en 889/2008 voor Biologische Landbouw vormt het tweede vereiste 
waar alle Demeterbedrijven en -producten aan moeten voldoen. 
 

3.1.2 Toepassingsgebied 

Deze voorwaarden gelden voor alle landbouwers, verwerkers en handelaren in Nederland en Vlaan-
deren die Demeter producten produceren, verwerken, aanduiden, verhandelen en/ of onder eigen 
naam in omloop brengen.  

Ieder landbouwbedrijf, verwerkingsproces en ieder verwerkt product dient te zijn geregistreerd en er 
dient een Demeter Certificaat te zijn afgegeven. Dit wordt geregeld in het Reglement Demetercertifice-
ring. 
 

3.1.3 Verkopen van Demeter producten  

Demeter producten mogen uitsluitend als zodanig worden aangeduid en verhandeld door leveranciers 
en aan afnemers met een geldige overeenkomst met de betreffende nationale Demeter-organisatie. 
Dit betekent ook dat export producten alleen geleverd mogen worden aan importeurs met een contract 
bij de eigen nationale Demeter organisatie in het betreffende land. Op dit vereiste wordt een uitzonde-
ring gemaakt voor afnemers die de producten direct aan de eindverbruiker verkopen (individuele win-
kels, cateringbedrijven en Horecaondernemingen). 

3.1.3.1. Distributievoorwaarden voor handelaren en verwerkers 

Demeter Nederland hanteert distributievoorwaarden voor handelaren en verwerkers om de kwaliteit 
en het onderscheidend vermogen ook op sociaaleconomisch vlak inhoud te geven. Deze distributie-
voorwaarden zijn ook op de website van Demeter Internationaal beschikbaar. Hierdoor dienen ook 
andere landen die Demeter producten en/of grondstoffen aan of in Nederland aan of in Nederland 
verkopen deze distributievoorwaarden te respecteren en er aan te voldoen. 
 
Het doel van deze Distributievoorwaarden is: 

 
- Het garanderen van kwalitatief juiste communicatie voor de consument 
- Te zorgen dat Demeter producten als kwaliteitsproducten worden gevoerd 
- Het stimuleren van billijke verhoudingen in de handelsketen 
- Te zorgen dat de biodynamische landbouw zich kan blijven ontwikkelen 
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De Minimale  vereisten zijn: 
 

- De licentiehouder respecteert de missie van Stichting Demeter, minimaal voor wat betreft de 
omgang met Demeter producten 
 

- De licentiehouder heeft bewezen ervaring in werken met biologische producten:  
minimaal 2% boven het gemiddelde van de omzet biologisch in de retail.1  
 

- De licentiehouder werkt in overeenstemming met alle Demeter voorwaarden 
 

- Inkoper(s) en alle relevante personen (kwaliteit, assortiment, verkoop) binnen de organisatie  
moeten relevante kennis hebben / verwerven over Demeter.   
 

- Er is minimaal 1 persoon binnen de organisatie die kennis heeft van de algemene uitgangs-
punten en richtlijnen en de bedrijfsspecifieke voorwaarden van Demeter 
 

- Deze primaire contactpersoon geldt als eerste aanspreekpunt en is ook verantwoordelijk voor 
de periodieke rapportage wat betreft de invulling en de ontwikkeling van de licentiehouder be-
treffende de distributievoorwaarden. 
 

- Het opstellen en overleggen van een meer-jaren ontwikkelingsplan  
 

- Het participeren in evaluatie- en ontwikkelingsgesprekken  
 

- De beschikbaarheid van Demeter grondstoffen en ingrediënten kan niet altijd worden gega-
randeerd. In contracten mag het niet kunnen leveren vanwege genoemde grondstoffentekor-
ten niet worden bestraft of worden beboet.  
 

- De licentieovereenkomst wordt getekend door degene die  het bedrijf rechtsgeldig vertegen-
woordigt. 

In Appndix 10 zijn de volledige distributievoorwaarden voor handelaren en verwerkers opgenomen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dit gemiddelde % bedraagt nu 3,4% (basisjaar 2018) en wordt jaarlijks aangepast op basis van de gegevens 
die in opdracht van Bionext worden gemeten / verzameld. Het betreft het gemiddelde van de totale markt in biolo-
gische voedingsmiddelen 
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3.1.4 Internationale Demeter Voorwaarden 

De International Demeter Standards gelden wereldwijd als de minimale voorwaarden. Demeter Inter-
national kan jaarlijks op de ledenvergadering besluiten nemen over wijzigingen in de voorwaarden. 
Deze wijzigingen moeten door de nationale organisaties binnen een jaar na bekendmaking worden 
geïmplementeerd.  

De nationale Demeter Voorwaarden kunnen strikter geformuleerd zijn; zij vormen de grondslag voor 
de certificering. 

Voor Nederland en Vlaanderen zijn de International Demeter Standards verwerkt in de volgende seg-
menten: 

 
- Demeter Voorwaarden Algemeen: de algemene principes en uitgangspunten. 
- Demeter Voorwaarden Landbouw: de voorwaarden voor landbouwbedrijven. 
- Demeter Voorwaarden Verwerking: de voorwaarden voor verwerking van Demeter producten. 
- Demeter Voorwaarden Aanduiding: de voorwaarden voor het aanduiden van Demeter pro-

ducten. 

4. Procedures 

4.1 Algemeen 

De certificering is vastgelegd in reglementen en procedures. Deze zijn voor een belangrijk deel als 
document opgenomen in dit Handboek Demeter Voorwaarden. Enkele reglementen en procedures 
zijn opvraagbaar bij Stichting Demeter. Een overzicht hiervan is opgenomen in het Handboek Demeter 
Voorwaarden. 

4.2 Ontheffingen 

4.2.1 Algemeen 

Op sommige Demeter normen kan ontheffing worden aangevraagd bij de Demeter Licentie Commis-
sie.  

De Demeter Voorwaarden Commissie heeft vastgelegd op welke normen ontheffing mogelijk is. Het 
kan hierbij gaan om internationale normen (vastgesteld door Demeter International) of om nationale 
normen (vastgesteld door de Demeter Voorwaarden Commissie). 

Demeter International heeft voor sommige landen nationale ontheffingsmogelijkheden toegekend op 
de Internationale Demeter Standards. Deze ontheffingen kunnen uitsluitend in de betreffende landen 
worden toegekend. Deze staan opgesomd in Appendix 1. 

Een ontheffingsaanvraag dient altijd te worden onderbouwd in de aanvraag. 

 

4.2.2 Landbouw 

De praktijk van de biodynamische landbouw is deels gebaseerd op specifieke nationale omstandighe-
den. In de internationale Demeter Standards wordt dan ook het minimale normniveau vastgelegd. De 
Demeter Voorwaarden Landbouw zijn gebaseerd op het minimumniveau van de internationale Deme-
ter Standards, aangevuld met regelgeving specifiek voor de Nederlandse en Vlaamse praktijk. 

In de Demeter Voorwaarden Landbouw is vastgelegd op welke normen een ontheffingsaanvraag kan 
worden ingediend. In Appendix 2 staat een overzicht van de ontheffingsmogelijkheden in de land-
bouw. 
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4.2.3 Verwerking 

De Demeter Voorwaarden Verwerking zijn internationaal bindend. In de 
Voorwaarden is zeer beperkt ruimte gegeven voor het toekennen van 
ontheffingen. In bepaalde gevallen bestaat echter de mogelijkheid ont-
heffing aan te vragen op een Demeter norm. Vanwege het vaak zeer 
specifieke, technologische karakter van de kwesties heeft Demeter 
International een commissie van experts benoemd om dergelijke aan-
vragen te behandelen.  

De aanvraag dient te worden onderbouwd en te worden gericht aan de 
Demeter Licentie Commissie. Wanneer het om een internationale kwes-
tie gaat wordt de aanvraag door de Demeter Voorwaarden Commissie 
overgegeven aan de Standards Committee van Demeter International. 

In Appendix 3 zijn de ontheffingsmogelijkheden voor de verwerking 
vastgelegd. 

 

4.2.4 Nieuwe gewassen of productiemethoden 

Nieuwe gewassen of productietechnieken mogen uitsluitend worden 
toegepast met ontheffing van de Demeter Licentie Commissie. 

Genetische manipulatie en productie op basis van genetisch gemani-
puleerde grondstoffen zijn in elk geval uitgesloten. 

 

Het is nog onduidelijk wat de impact op milieu, mens en dier is van door de mens gemaakte nano 
deeltjes. Daarom hanteren we het voorzorgsprincipe en is het gebruik van door de mens gemaakte 
nanodeeltjes niet toegestaan in de biodynamische landbouw of in Demeter gecertificeerde producten. 
Deeltjes kleiner dan 100 nanometer dienen te worden vermeden in de aankoop van hulpstoffen, in-
grediënten, additieven zover praktisch mogelijk is. Echter, deze vereiste betekent niet dat het vrij zijn 
van door de mens gemaakte nanodeeltjes kan worden gegarandeerd wegens de algemeenheid van 
gebruik, het ontbreken van wettelijke etiketvoorschriften en de moeilijkheid nanodeeltjes op te sporen.  

4.2.5 Residubeleid 

Licentiehouders zijn verplicht om positieve residu analyses te melden aan de Demeter Licentie Com-
missie. De Demeter Licentie Commissie voert een residubeleid op basis de ondergrens voor residu 
onderzoek zoals gehanteerd door SKAL en op de oriëntatiewaarden van het Duitse Bundesverband 
Naturkost Naturwaren (http://www.n-bnn.de).  

Producten die niet aan de bovengenoemde afspraken voldoen kunnen op aangeven van de commis-
sie worden geblokkeerd en in voorkomende gevallen worden gedecertificeerd als Demeter product.

http://www.n-bnn.de/
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5. Principes landbouw 

In de biodynamische landbouw staan de levendige samenhangen tussen natuur, cultuur en de mens 
centraal. Daarom kan de essentie niet worden vastgelegd in regels en recepten. Het gaat om arbeid 
door mensenhanden. Het klaarleggen van de bodem, het composteren van de mest, de keuze van 
zaden en plantmateriaal, de verzorging van planten en de dieren, vinden plaats in harmonie met de 
plaatselijke omstandigheden. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van het landbouw- of het tuinbouwbe-
drijf als een levend organisme. Het landbouwbedrijf als een individualiteit, met een eigen karakter, al 
naar gelang de lokale omstandigheden en de persoonlijke invulling van de boer.  

Ook het moment dat bepaalde maatregelen worden genomen is van belang. Het gaat daarbij vooral 
om factoren die de levensprocessen beïnvloeden, zoals bewust en regelmatig gebruik van de biody-
namische preparaten en rekening houden met de kosmische ritmen in de plantenteelt en de veehou-
derij. 

De biodynamische landbouw heeft een verbinding met 
de antroposofie, waarvoor aanzetten zijn gegeven door 
Rudolf Steiner. Biodynamisch werken vraagt betrok-
kenheid bij de antroposofie en de inzichten die hieruit 
voortkomen. Om dit te realiseren bestaat de noodzaak 
tot verdieping in natuurlijke processen op het bedrijf, 
door waarnemen, overdenken en handelen. Een groei-
end inzicht in de natuurlijke verbanden kan worden 
verkregen door continu te werken aan verbetering. Ver-
dieping in bestaande literatuur is hierbij van belang, 
maar juist ook uitwisseling met collega Demeter boeren. 
Dit wordt gefaciliteerd door coördinatie van Collegiale 
Toetsing. Collegiale Toetsing vormt een vast onderdeel 
van het Demeter Keurmerk en gebeurt op alle land-
bouwbedrijven. In kleine groepen onder begeleiding van 
een coach bezoekt men elkaars landbouwbedrijf. Alle 
bedrijfsaspecten passeren de revue en na gezamenlijke 
weging worden acties voor verdere ontwikkeling gefor-
muleerd. Collegiale Toetsing draagt zo bij aan het bele-
ven en levend houden van de biodynamische principes 
en aan het voeden van het lerend vermogen van biody-
namische beweging. 

De rol van de Demeter Voorwaarden Landbouw is 
naast het vastleggen van de minimumeisen, vooral ook richting geven aan de gewenste ontwikke-
lingsweg. Hiertoe toetst zij haar eigen besluitvorming aan de volgende principes: 
- Het verzorgen van de levenskrachten 
- Een levende bodem creëren 
- Samenhang en bedrijfsorganisme ontwikkelen 
- De integriteit van het dier waarborgen 
- Als mens aan de landbouw ontwikkelen 
- Bewerking staat in dienst van zoveel mogelijk heelheid en puurheid. Verwerking is daarmee 

gericht op het minst ingrijpende alternatief. 

Verdere uitgangspunten bij het formuleren van de normen is dat ze in de praktijk realiseerbaar zijn en 
dat gecontroleerd kan worden of aan de normen wordt voldaan. Draagvlak bij de achterban is dan ook 
zeer belangrijk. De Demeter normen bevinden zich in het spanningsveld tussen wat wenselijk is aan 
consumentzijde en wat technisch en bedrijfseconomisch haalbaar is aan producentzijde. 

Tot slot is het belangrijk dat iedere teler, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheidsbesef, in staat is om 
naar de geest van deze voorwaarden te handelen. Iedere met aandacht uitgevoerde handeling, hoe 
klein ook, draagt bij aan het geheel. 
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6. Bedrijfsorganisme – Bedrijfsindividualiteit 

"Een landbouwbedrijf komt het meest bij de eigen essentie indien het zich kan vormen 
tot een onafhankelijke individualiteit, een gesloten eenheid. Ieder landbouwbedrijf streeft 
naar deze staat van zelfregulerende individualiteit.”  

RUDOLF STEINER 

Al het leven wordt gevormd door biologische principes. Afzonderlijk opkomende delen verenigen zich 
om een levende eenheid te vormen. Dit organisme is meer dan de som der delen. Organismen wor-
den omvat door een huid, zodat innerlijk leven zich in relatie tot de aardse en kosmische omgeving 
kan ontwikkelen. Indien dit innerlijk leven wordt onderworpen aan een zelfsturende ontwikkeling, vormt 
zich een individualiteit. 

Het dient de doelstelling van een Demeter bedrijf te zijn dat het bedrijf wordt georganiseerd op basis 
van deze uitgangspunten. Dit betekent dat vanuit eigen bronnen een systeem wordt gevormd van 
bodemleven, plantontwikkeling en passende veehouderij. Dan kunnen we met recht spreken van een 
bedrijfsorganisme. Elke streek is verschillend van de ander en vraagt derhalve om een specifieke, 
individuele benadering. Een onderneming die als een organisme wordt gerund, produceert gezonde 
voeding, aangezien deze benadering resulteert in bodemvruchtbaarheid, vergroting van levenskracht 
van planten en dierwaardige veehouderij.  

Ook de natuurlijke omgeving en het landschap dienen deel uit te maken van de bedrijfsindividualiteit. 

Bovendien kan de mens door een geesteswetenschappelijk bewustzijn meer harmonie en regelmaat 
ontwikkelen in de structuur van het bedrijfsorganisme.  

6.1 Samenwerking met andere bedrijven 

Wanneer een Demeter bedrijf zelfstandig aan de nor-
men voldoet kan daarnaast worden samengewerkt met 
een biologisch bedrijf. Bijvoorbeeld door uitwisseling 
van voer en mest. 

Wanneer de samenwerking noodzakelijk is om aan de 
normen te kunnen voldoen, geldt uitsluitend een sa-
menwerking met een Demeter bedrijf. Hiervan kan 
bijvoorbeeld sprake zijn wanneer onvoldoende eigen 
voer wordt geteeld, of wanneer er geen eigen veehou-
derijtak is. In dit geval dient de samenwerking te zijn 
vastgelegd in een contract waarin is vastgelegd hoe de 
samenwerking concreet wordt ingevuld. De samenwer-
king dient structureel te zijn. Het verdient de voorkeur 

om de samenwerking breder in te vullen dan uitsluitend op gebied van voer of mest. Bijvoorbeeld door 
gezamenlijk preparaten te maken en uit te brengen. 

Een basis samenwerkingscontract is te downloaden op de website van stichting Demeter 
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7. Plantaardige productie 

Een vitale levende bodem, die goede doorworteling en voeding van de planten mogelijk maakt is van 
het eerste belang voor een goede ontwikkeling van stengel, blad, bloemen, vruchten en zaden. De 
bodemverzorging is van groter belang dan corrigerende plantverzorgingsmaatregelen. Hiertoe wordt 
bij voorkeur vaste geprepareerde en vercomposteerde mest van met name de koe gebruikt. Een rui-
me vruchtwisseling, afgestemd op de lokale omstandigheden is essentieel voor een goede bodem- en 
plantgesteldheid. In dit opzicht vereist de ontwikkeling van een duurzame bodemvruchtbaarheid dat 
voldoende leguminosen worden opgenomen in het bouwplan (en niet alleen eenjarige), alsmede een 
hoog aandeel bladgewassen. Planten zijn levensvormen die bijzonder afhankelijk zijn van omgevings-
invloeden. Daarom is naast een geschikte groeiplaats tevens warmte en licht noodzakelijk. Van even 
groot belang is de keuze van geschikte variëteiten en soorten, passend bij de lokale omstandigheden.  

"Bemesten betekent de bodem verlevendigen” Deze uitspraak leidt ons naar een metho-
de van het opbouwen van vruchtbaarheid die zijn oorsprong heeft in de verbindingen 
tussen de levenssferen van plant en dier. In ieder bemestingsprogramma is passend ge-
bruik van de preparaten van primair belang.” 

Rudolf Steiner 

7.1 Zaaizaad en plantgoed 

Om de gestelde doelen van biodynamische kwaliteit te bereiken, 
dient speciale aandacht en zorg besteed te worden aan het zaai-
zaad, pootgoed en plantgoed. Daarom dient Demeter zaaizaad, 
pootgoed en plantgoed gebruikt te worden wanneer het beschikbaar 
is. Indien dit niet het geval is, mag biologisch zaaizaad, pootgoed en 
plantmateriaal worden gebruikt.  

Wanneer geen biologisch zaaizaad beschikbaar is, mag niet-
ontsmet gangbaar zaaizaad worden gebruikt conform de Verorde-
ning (EU)nr. 834/2007 en 889/2008. Controleer beschikbaarheid op 
www.biodatabase.nl 

Geprimed (voorgekiemd zaad) is toegestaan, mits bij het primen 
uitsluitend warm water is gebruikt. 

Plantgoed en pootgoed voor de teelt van groenten dient in elk geval 
van biologische kwaliteit te zijn. Plantgoed voor bomen en meerjari-
ge teelten mag van niet-ontsmet gangbare kwaliteit zijn, wanneer 
biologisch materiaal niet of niet voldoende verkrijgbaar is. Behandeling na de oogst met chemische 
pesticiden (zoals desinfectie middelen) is niet toegestaan. 

Zaadvaste rassen verdienen de voorkeur. Hybriden van granen, met uitzondering van mais (Zea 
mays) en Triticale, zijn niet toegestaan. 

Gebruik van rassen die tot stand zijn gekomen met behulp van genetische modificatie is verboden. 
Zaden en plantmaterialen die zijn veredeld met behulp van protoplasma- en cytoplasmafusie-
technieken (PPF) of soortgelijke methoden mogen eveneens niet worden gebruikt. Het betreft voor-
alsnog zaad van kool, witlof en cichorei. Bij andere koolrassen is de eigenschap Cytoplasmatische 
Manlijke Steriliteit (CMS) ingebracht, dit is ook niet toegestaan. In geval van twijfel dient een verklaring 
(op te vragen bij Stichting Demeter) te worden ingevuld door de zaadleverancier. 
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7.2 Bemesting 

7.2.1 Bemestingshoeveelheden 

De maximale hoeveelheid stikstof die gemiddeld over het hele bedrijf mag worden verstrekt mag niet 
meer zijn dan wat geproduceerd kan worden door dieren die door de voerproductie van het land-
bouwbedrijf onderhouden kunnen worden. Dit komt neer op een maximale veebezetting van 2 GVE 
per hectare, en maximaal 112kgN/ha. Dit maximum betreft het totaal van alle plantaardige-, dierlijke-, 
en hulpmeststoffen. 

Tuinbouwbedrijven mogen na goedkeuring tot maximaal 170kgN/ha aanvoeren, indien de N-afvoer 
hoger is dan 112kgN/ha. Dit dient te worden onderbouwd door middel van een door de Demeter Li-
centie Commissie goedgekeurde stikstofbalans. 

Voor glastuinbouwbedrijven is bij een aantoonbaar volledige benutting een hogere stikstofgift mogelijk. 
Volledige benutting dient aangetoond te worden met een mineralenbalans tijdens inspectie waarbij 
niet alleen prognose maar de daadwerkelijke afvoer achteraf bepaalt of er evenwichtsbemesting heeft 
plaats gevonden. Bij volledige benutting wordt een overschrijdingsmarge van 5% aangehouden. In 
deze mineralenbalans is ruimte voor 10% meststoffen met kwaliteit 3 tot een maximum van 80kgN/ha 
gemiddeld over de glastuinbouw gewaspercelen. Percelen buiten de kas mogen hier niet in meege-
nomen worden.  

Voor fruitteeltbedrijven (boomgaarden of struiken) geldt een maximale aanvoer van 96kgN/ha. Deze 
aanvoer mag gemiddeld worden genomen over meerdere jaren. Voor druiventeelt ten behoeve van 
wijnproductie geldt daarnaast dat het gemiddelde over 3 jaren genomen niet hoger mag zijn dan 150 
kg N per hectare. 

Indien nodig mogen biologisch toegestane hulpmeststoffen worden gebruikt. Geforceerde groei dient 
echter te worden voorkomen. In totaal mag maximaal 40kgN/ha uit hulpmeststoffen worden gebruikt, 
gemiddeld over het bedrijf , mits dat valt binnen de maximaal 20% mest uit hulpmeststoffen. 

 

7.2.2 Mestkwaliteit 

Het principe van biodynamische landbouw is zelfvoorziening van ieder bedrijf op gebied van meststof-
fen. Aanvoer van toegestane meststoffen mag alleen wanneer daartoe behoefte bestaat. Bij de keuze 
van meststoffen is het van belang een passende afweging te maken ten aanzien van de kwaliteit. De 
mestkwaliteit werkt sterk door in de Demeter kwaliteit van de producten. De biodynamische compost-
preparaten dienen te worden gebruikt. 

De toegestane meststoffen en hulpmeststof-
fen staan gespecificeerd in Appendix 4. 

Voldoende en passende opslag voor de 
meststoffen is van groot belang voor een 
goede compostering en tevens om de mest-
stoffen op het juiste moment te kunnen uit-
brengen. 

Meststoffen zijn van gecertificeerd biolo-
gische of Demeter kwaliteit. Er wordt een 
basisbemesting gegeven voor voeding van 
de bodem (gecomposteerd plantaardig mate-
riaal, of dierlijke mest) van meststoffen van 
kwaliteit 1 (zie Begrippenlijst en Appendix 4). Aanvullend mag mest worden gebruikt van kwaliteit 2 en 
of kwaliteit 3 zonder afkomstig te zijn van GMO bronnen volgens de volgende norm: 
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Tabel: Norm op mestkwaliteit 

Kwaliteit Voorbeelden Aandeel (obv kg N) 

1 Vaste, vercomposteerde biologische mest of compost Minimaal 60% 

2 Biologische drijfmest Maximaal 40% 

3 Plantaardige hulpmeststoffen of digestaat van 100% 
biologische ingrediënten (mest & plantaardige grond-
stoffen) 

Maximaal 20% 

 

Indien een substantieel deel van de hoeveelheid stikstof op een fruitteeltbedrijf wordt geleverd door 
middel van stikstofbinders in de groenstroken, wordt daarmee voldaan aan de eis van minimaal 60% 
mest van kwaliteit 1. Wanneer tenminste een derde deel van alle groenstroken bestaat uit stikstofbin-
ders, wordt er vanuit gegaan dat hiermee voor een substantieel deel in de stikstofbemesting wordt 
voorzien. 

Gangbare (drijf)mest is niet toegestaan. 

Plantaardige compost van gangbare oorsprong op basis van GFT-materiaal is verboden. 

Indien compost wordt aangekocht dient deze van betrouwbare kwaliteit te zijn. Bij voorkeur met de 
kwaliteitsgarantie Keurcompost. 

Gewasresten worden bij voorkeur op het eigen bedrijf gecomposteerd, uitruil in een samenwerking 
met een veehouder in ruil tegen mest is toegestaan. 

Bij de berekening van de hoeveelheid N wordt uitgegaan van de forfaitaire waarden, zoals die worden 
gehanteerd door de controleorganisatie. Wanneer afwijkende gehaltes worden aangehouden dient dit 
te worden aangetoond met de kringloopwijzer voor melkveehouderij en eventueel op basis van ureum 
gehaltes in melk in combinatie met totale melk productie koeien. 

Alle aangevoerde meststoffen dienen te worden opgegeven in de jaarlijkse controledocumenten. In 
sommige gevallen dient een residutest te worden overlegd (bijvoorbeeld bij aangekochte compost). 
Nieuwe meststoffen, of meststoffen die niet in appendix 4 worden genoemd, mogen alleen worden 
uitgetest na goedkeuring van de Demeter Licentie Commissie. 

 

7.3 Plantverzorging en gewasbescherming 

Het doel van de veelzijdige biodynamische maatregelen (waarbij eveneens het landschap en de land-
schapsontwikkeling horen) is een hoge weerstand van het gewas tegen de aantasting van schimmels, 
bacteriën en insecten over het hele landbouwbedrijf.  

Indien deze maatregelen onvoldoende blijken te zijn, zijn de technieken en materialen opgesomd in 
Appendix 5 toegestaan. 

Enig gebruik van niet toegestane materialen leidt tot decertificering van het landbouwbedrijf, of ten-
minste van de behandelde gewassen en percelen.  

Nieuwe materialen en methoden mogen alleen met toestemming van de Demeter Licentie Commissie 
worden getest, vraag dit dus na bij twijfel. 

Een belangrijk instrument in de gewasbescherming is een passende vruchtwisseling. Maximaal 50% 
van het bouwplan mag uit rooivruchten bestaan. Onder rooivruchten worden alle gewassen verstaan 
waarvan de wortel, dan wel ondergrondse plantdelen, worden geoogst voor productie/consumptie.  

Tevens geldt een gepaste inzet van groenbemesters. Minimaal 30% van het areaal moet met groen-
bemesters worden ingezaaid. Hetzij als hoofdteelt, hetzij als nateelt.  

Een gewas rotatie van 1 op 6 verdient de aanbeveling, waarbij met name ziektegevoelige gewassen 
of gewassen die veel van de grond vragen in een ruime rotatie geteeld moeten worden. Het verdient 
ook aanbeveling om niet te grote stukken van 1 gewas te telen. 
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7.4 Telen buiten de vollegrond 

7.4.1 Teelaarde en potgrond 

Teelaarde en potgrond dienen zo mogelijk te worden geproduceerd van een mengeling van materia-
len van het landbouwbedrijf. Tenminste 25 volumeprocent van dergelijk materiaal dient te bestaan uit 
geprepareerde compost van plantaardig materiaal of dierlijke mest. 

Turf is alleen toegestaan als ingrediënt van zaaibedden voor plantopkweek en van potgrond.  

Het aandeel turf dient zo laag mogelijk te worden gehouden en mag de 75% niet overschrijden. Ge-
bruik van synthetische bodemverbeteraars is niet toegestaan. Alle toegevoegde meststoffen dienen te 
zijn toegestaan volgens Appendix 3. 

Potgrond en groeisubstraat mogen niet met stoom worden gesteriliseerd. Gewassen dienen in grond 
(of teelaarde of potgrond) te worden geteeld. Bodemloze teelttechnieken (hydrocultuur), teelt op inac-
tief substraat (bijvoorbeeld lavagranulaat) en containerteelt zijn niet toegestaan. Tuinkers mag wel 
worden gekweekt in een dunne laag grond, mits de grond met de kiemen wordt meegeleverd. 

 

7.4.2 Witloftrek en teelt van kiemen 

De Demeter-kwaliteit van witlof wordt vooral verkregen tijdens de teelt van de pennen in de volle 
grond. Demeter-witlof mag uitsluitend worden getrokken van Demeter-pennen. 

Witloftrek op potgrond is toegestaan. Voor de kwaliteit van de potgrond gelden de normen voor teel-
aarde en potgrond, zoals hierboven omschreven. 

Indien watertechnieken worden toegepast, mag het water geen additieven bevatten, die volgens deze 
richtlijn zijn verboden. Indien water-trektechnieken worden gebruikt, dient dit te worden vermeld op het 
etiket. 

Kiemen van zaden mogen eveneens worden getrokken in water zonder toevoegingen. De zaden die-
nen van Demeter-kwaliteit te zijn. 

7.5 Onkruidbestrijding/Folie gebruik 

Gebruik van ondoorzichtig folie voor onkruidonderdrukking of vervroeging is niet toegestaan. 

Voor de teelt van vruchtgewassen kan ontheffing worden aangevraagd bij de Demeter Licentie Com-
missie om onkruidpapier, volledig composteerbare folie en dergelijke producten te mogen gebruiken 
voor onkruidonderdrukking of vervroeging. Bij het verzoek dienen onderzoeksgegevens ten aanzien 
van de composteerbaarheid van het betreffende product te worden overlegd. Een certificaat volgens 
de EN 13432-normen volstaat hiertoe. 

Gebruik van folie met het doel te vervroegen in de aspergeteelt is wel toegestaan. Deze folie hoeft niet 
composteerbaar te zijn, vanwege de duur van het gebruik. 

Onkruidbestrijding met behulp van stomen is niet toegestaan. 

7.6 Bedekte teelten 

In de glastuinbouw komen globaal twee vormen voor: de extensieve kas als onderdeel van een groter 
bedrijf en de gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven. Beide soorten bedrijven kunnen hun eigen func-
tie vervullen. Voor de gespecialiseerde bedrijven geldt wel dat de balans tussen de hoge investerin-
gen en de Demetervoorwaarden niet eenvoudig te vinden zal zijn.  
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7.6.1 Vruchtwisseling en stomen 

Het stomen van grond in kassen is niet toegestaan. Alleen in noodsituaties kan ontheffing worden 
verkregen om grond te stomen. Dan kan de eerste oogst niet als Demeter afgezet worden. Tevens 
dient dan gedurende tenminste vier jaren een vruchtwisseling te worden gehanteerd van 1:4 of ruimer. 

Na het eventuele stomen dienen de preparaten te worden ingezet om de bodem te verlevendigen. 

7.6.2 Stoken 

Op basis van een verantwoord energiebeleid, kan worden gestookt als sturingsmogelijkheid voor de 
teelt van een goed gewas en voor het vervroegen of verhogen van de productie. Het energiebeleid 
dient erop te zijn gericht gebruik van niet-duurzame geproduceerde energie te besparen of te vervan-
gen door bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie, aardwarmte, houtgestookte ketels of biovergisters. 
Hiertoe dient een energieplan te worden goedgekeurd door de Demeter Licentie Commissie. Dit plan 
dient elke drie jaar te worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

Bij gebruik van elektriciteit is gebruik van “groene stroom” verplicht. 

7.6.3 Overige normen 

Kunstmatig licht is slechts toegestaan bij de opkweek van plantmateriaal. 

CO2-bemesting is slechts toegestaan indien de CO2 een restproduct is. 

7.7 Fruitteelt en overige meerjarige teelten 

7.7.1 Groenstroken 

In principe dienen de groenstroken (rijstroken en boomstroken) passend begroeid te zijn. 

De rijpaden mogen uitsluitend in het jaar van aanplant en het eerste teeltjaar vrij worden gehouden 
van begroeiing. 

De boomstroken mogen eventueel wel (een deel van het jaar) worden vrijgehouden van begroeiing. 

7.7.2 Bladbemesting 

De in Appendix 4 genoemde meststoffen mogen worden gebruikt voor bladbemesting. 

Andere bladbemesters kunnen alleen worden gebruikt met toestemming van de Demeter Licentie 
Commissie. 

7.7.3 Steunpalen 

Als steunpaal mogen uitsluitend palen worden gebruikt van Eu-
ropese houtsoorten of van beton. Tropisch hout is niet toege-
staan. Ondersteuningsmateriaal van bamboe en pitriet is wel 
toegestaan. 

De Demeter Licentie Commissie kan ontheffing verlenen om 
FSC-gecertificeerd tropisch hardhout te gebruiken als steunpaal. 

Gebruik van nieuwe geïmpregneerde palen is niet toegestaan. 
Hergebruik van eigen geïmpregneerde palen is wel toegestaan. 
Nieuwe palen kunnen zo nodig volgens een milieuvriendelijk 
procedé worden verduurzaamd. De milieuvriendelijkheid dient te 
worden aangetoond. 
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7.7.4 Kopergebruik 

In verband met de beheersing van schimmelaantastingen zoals schurft in hardfruit wordt bij voorkeur 
gebruik gemaakt van resistente rassen, gecombineerd met passende teeltmaatregelen. 

In appelopstanden mag koper uitsluitend worden gebruikt tot 15 juni volgens Appendix 4. 

In perenopstanden mag koper uitsluitend worden gebruikt tot 15 juli volgens Appendix 4 

7.8 Champignonteelt 

Er zijn voorwaarden voor de teelt van champignons in voorbereiding. Hierover kan contact worden 
opgenomen met het Stichting Demeter. 

7.9 Bloementeelt 

Naast de teelt van landbouwgewassen kan ook worden gedacht aan de teelt 
van bloemen op het bedrijf. Een afwisseling van soorten, kleuren en vormen 
maakt dat boer en bezoekers kunnen genieten van de omgeving. De verschil-
lende bloemen trekken een veelheid aan insecten aan die hun bijdrage leve-
ren aan een natuurlijk evenwicht. Bloemen en sierplanten kunnen een belang-
rijke bijdrage leveren aan de vruchtwisseling, bijvoorbeeld de inzet van afri-
kaantjes tegen aaltjes in de bodem. Voor bloementeelt gelden de regels zoals 
ze voor groente gewassen gelden. 

 

7.10 Biodiversiteit 

Op een Demeter bedrijf is biodiversiteit van groot belang. Zowel voor de boerderij zelf, als voor de 
omgeving, als voor het in stand houden van soorten. Op ieder bedrijf dient minimaal 10% van de op-
pervlakte te worden aangemerkt als (ondersteunend voor) biodiversiteit. 

De volgende arealen mogen worden meegerekend: 
- Extensief begraasde waarin kruiden kunnen bloeien en uitzaaien. 
- Natuurbos. 
- Solitaire (inheemse) bomen in het weiland of op akkers (100m2 per boom). 
- Bloemstroken of meerjarige gewassen die niet worden geoogst. 
- Houtwallen en stroken oeverbeplanting. 
- Sloten, beken en vaarten met natuurlijk oeverbeheer. 
- Paddenpoelen. 
- Takkenrillen en snoeihopen. 
- Groen braakland waarvan niet wordt geoogst en waarvan het gewas tot bloei kan komen. 
- Natuurvriendelijke erfbeplanting 
-  

Op elk Demeter bedrijf dient een zelf declaratie en perceelskaarten aanwezig te zijn waarop staat 
aangegeven welke arealen als biodiversiteit worden aangemerkt. Indien niet is voldaan aan de 10%-
norm, dient een Biodiversiteitsplan te worden opgesteld en voorgelegd aan de Demeter Licentie 
Commissie. In dit plan dient te worden aangegeven welke zaken worden aangepakt, en in welk tijds-
bestek, om tot een passende hoeveelheid biodiversiteit op het bedrijf te komen. 
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8. Dierhouderij 

De dagelijkse verzorging van vee dient op een zodanige wijze te worden uitgevoerd dat het dier alle 
gepaste aandacht krijgt. De voorzieningen moeten zo zijn, dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen 
beleven. De doelstelling is balans te creëren, zowel op fysiek als op zielsniveau.  

Veehouderij, met de bijbehorende voerproductie, vormt een belangrijk onderdeel van het landbouw-
bedrijf. Ten aanzien van de ontwikkeling van de onderneming is levende have onmisbaar voor het 
bedrijfsorganisme. Dit geldt in het bijzonder voor de herkauwer. De voedergewassen en de uitgeba-
lanceerde mest die er zijn vanwege het vee, dragen in belangrijke mate bij aan het duurzaam gedijen 
van het landbouwbedrijf door het verlevendigen van de bodem. De harmonieuze samenwerking van 
de mens met de drie koninkrijken van de natuur kan tot een levendig, bezield bedrijfsorganisme lei-
den. 

"U dient bijvoorbeeld te weten, dat de kosmische invloeden die tot uitdrukking komen in 
een plant, vanuit het binnenste van de aarde komen en naar boven geleid worden. Zoda-
nig, dat indien een plant, bijzonder rijk aan dergelijke kosmische invloeden, wordt gege-
ten door een dier, de mest waarin het spijsverteringssysteem van het dier voorziet ten 
gevolge van het tot zich nemen van dergelijk voer, exact het juiste zal zijn voor de bodem 
waar die plant groeit.”  

RUDOLF STEINER 

Horens van herkauwers zijn van belang bij het ontwikkelen van levenskrachten. Zij bieden een uitge-
balanceerd tegenwicht aan de intensieve spijsverterings- en stofwisselingsprocessen. Zij vormen een 
onderdeel van het totale wezen van het dier, in het bijzonder het rund. 

De fokkerij is van groot belang om een eigen, passende veestapel op te bouwen. Het houden van 
eigen manlijke dieren is in dit verband te verkiezen boven inzet van kunstmatige inseminatie.  

8.1 Verplichte veehouderij 

Een gemengde bedrijfsvoering is vanuit Demeter International 
verplicht. Vooral het houden van herkauwers vormt een be-
langrijk uitgangspunt van de biodynamische landbouw. 

Deze verplichting wordt door de Demeter Voorwaarden 
Commissie uitgewerkt in de volgende nationale regelgeving. 

Om te kunnen omschakelen naar Demeter dient binnen een 
periode van vijf jaar een veehouderijtak te worden opge-
bouwd.  

Dit kan een eigen veehouderijtak zijn, maar ook een structu-
rele samenwerking met een ander Demeter veehouderijbe-
drijf. Indien er geen Demeter veehouderijbedrijf in de buurt is kan ook worden samengewerkt met een 
biologisch bedrijf. De samenwerking wordt geregistreerd in een samenwerkingsovereenkomst en dit 
document wordt bij stichting Demeter aangeleverd. Normen op dit vlak zijn vervat in de eisen rond 
gebruik van gecertificeerd biologische mest en gecertificeerd biologisch stro. 

In de volgende gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op deze verplichting: 
- Er is een wettelijk verbod op het houden van vee in betreffende regio. 
- Voor tuinbouwbedrijven (grove en fijne groenteteelt en glastuinbouw) en voor bedrijven (bij-

voorbeeld fruitteeltbedrijven) met uitsluitend meerjarige teelten. 

8.2 Veebezetting 

De maximale veebezetting is gesteld op 2 GVE per ha, waarbij er vanuit gegaan wordt dat er mest 
uitgeruild wordt met een akkerbouwbedrijf. Voor kleine, lichte veerassen mag worden gerekend met 
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een passende GVE-norm, zie appendix 7. Voor bijvoorbeeld raszuivere Jersey koeien mag 0,67 GVE 
worden gerekend.  

De bemestingsnorm voor plantaardige productie van 112 kg N per ha per jaar mag niet worden over-
schreden. 

Bij de berekening van de hoeveelheid geproduceerde N wordt uitgegaan van de forfaitaire waarden, 
zoals die worden gehanteerd door de controleorganisatie. Wanneer afwijkende gehaltes worden aan-
gehouden dient dit te worden aangetoond met de kringloopwijzer voor melkveehouderij en eventueel 
op basis van ureum gehaltes in melk in combinatie met totale melk productie koeien. 

8.3 Veehouderij 

Dieren dienen zo te worden gehouden dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zoals grazen, 
scharrelen, wroeten of op stok gaan. 

Verminkingen aan dieren zijn niet toegestaan. Dit betekent dat staarten niet mogen worden gecou-
peerd. Horens mogen bij kalveren of (geit)lammeren niet worden weggebrand en bij koeien of geiten 
niet worden afgezaagd. Het afstompen van scherpe randen is wel toegestaan. Tandenknippen, of 
andersoortige preventieve vormen van tandenvijlen, bij biggen is niet toegestaan. De snavels van 
kippen mogen niet worden gekapt, gebrand of getoucheerd.  

Castratie van lammeren is niet toegestaan. Castreren van kalveren is toegestaan om gezondheid, 
welzijn of hygiëne te verbeteren, uitgevoerd door een vakbekwaam persoon. Castratie van biggen blijft 
bij voorkeur achterwege. Het aanbrengen van een neusring bij varkens, ter voorkoming van wroeten, 
is niet toegestaan. 

Een varkensmesterij met meer dan 20 gemiddeld aanwezige vleesvarkens dient alle biggen uit eigen 
zeugenhouderij te betrekken. 

Een toom kippen dient te bestaan uit leghennen en uit hanen. Per 100 leghennen dienen tenminste 2 
gelijkwaardige hanen te worden gehouden.  

8.4 Huisvesting 

Dieren hebben behoefte aan ruimte en beweging. Het permanent aanbinden van dieren is niet toege-
staan.  

Voor pluimveebedrijven geldt een maximale stalbezetting van 5 legkippen per vierkante meter. Pluim-
veestallen bestaan bij voorkeur uit één enkele laag met scharrelruimte en een verhoogde roostervloer. 
Voor een volièrestal met meerdere lagen dient een ontwerp te worden goedgekeurd door de Demeter 
Licentie Commissie. 

De dieren dienen de beschikking te hebben over 
comfortabele ingestrooide ligplaatsen. Het strooisel 
dient te bestaan uit biologisch stro of gelijkwaardig 
natuurlijk materiaal van biologische oorsprong, of 
uit maaisel van natuurterreinen. Compost, volgens 
de eisen genoemd in Appendix 4 met toegestane 
Meststoffen, mag worden gebruikt als ligbed in 
compoststallen. 

Bedrijven met een potstal mogen aanvullend ge-
bruik maken van gangbaar stro indien minimaal  
2,5 kg biologisch stro per dier (GVE) per staldag 
wordt gebruikt. 

Met een ontheffing kan een groter aandeel gang-
baar stro worden gebruikt. De Demeter Licentie 
Commissie kan een bedrag in rekening brengen van maximaal 1 tot 5 maal het prijsvoordeel. 

De stallen moeten zodanig voorzien zijn van licht dat onder normale weersomstandigheden goed zicht 
op de dieren mogelijk is. De minimale hoeveelheid daglicht in de stal dient 25 Lux te zijn. Bij zeer don-
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ker weer mag worden bijverlicht met kunstlicht. In pluimveestalen dient kunstmatige TL-verlichting een 
frequentie te hebben van minimaal 100Hz. 

De stallen moeten voorzien zijn van een passend ventilatiesysteem, zodat de dieren beschikken over 
voldoende frisse lucht. 

Individuele huisvesting van kalveren is slechts in de eerste week toegestaan. Daarna dienen ze in 
groepen te worden gehuisvest. 

Koetrainers zijn niet toegestaan. 

Het is niet toegestaan zeugen in te sluiten voorafgaand aan of tijdens het werpen. Na het werpen is 
het insluiten van zeugen gedurende ten hoogste 3 dagen toegelaten. 

Bij de opfok van kuikens is het van groot belang dat de kuikens worden gehouden in stallen met dag-
licht en dat ze naar buiten kunnen. Kuikens die zijn opgefokt in donkere stallen hebben soms grote 
moeite met de overgang naar stallen met daglicht en met uitlopen. Dit geldt voor eigen opfok van kui-
kens, maar evenzeer voor uitbestede opfok bij een opfokbedrijf. 

Per 100 leghennen dient 0,5 m2 baadruimte in de stal aanwezig te zijn, met schoon, los zand. 

De kippen moeten de beschikking hebben over verhoogde (minimaal 40cm hoog) zitstokken. Geïnte-
greerde zitstokken tellen niet mee bij de bepaling van de zitstoklengte. 

De daglengte in pluimveeschuren mag worden verlengd met behulp van kunstlicht tot maximaal  
14 uur. 

Voor het schoonmaken van de stallen zie paragraaf 13.6 bij verwerking. 

8.5 Weidegang en uitlopen 

Koeien dienen tenminste 180 dagen per jaar weidegang te hebben. 

Geiten dienen tenminste 180 dagen per jaar te worden geweid, waarbij tenminste 30% van het dag-
rantsoen kan worden verkregen uit beweiding. 

Verplichte weidegang voor dragende en guste zeugen, zolang de weersomstandigheden dit toelaten. 

Verplichte toegang tot uitloop of open lucht voor vleesvarkens, gedurende de gehele mestperiode. 

Varkens dienen te beschikken over een ingestrooide ligruimte. Het strooisel dient voor minimaal 50% 
te bestaan uit stro van minimaal biologische kwaliteit. 

Bij de inrichting van uitlopen voor pluimvee dient minimaal 40% van de uitloop evenredig verdeeld 
beplant zijn met permanente beplanting. Tot volgroeiing moet via tijdelijke gewassen aan 40% beplan-
ting voldaan worden. Dit betekent dat de kippen moeten kunnen scharrelen en tevens moeten kunnen 
schuilen. Watervogels dienen te beschikken over toegang tot open water. 

Er dienen maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat kippenmest de bodem verontreinigt 
bij de overgang van de stal naar de uitloop. Dat kan als volgt worden ingevuld: 
- Er wordt vocht absorberend materiaal opgebracht rond de uitgangen van de stal naar de uit-

loop. Dit materiaal wordt regelmatig afgevoerd en gecomposteerd. 
- Er is beton of een andere verharding aangebracht rond de uitgangen van de stal. De mest 

wordt regelmatig afgevoerd en gecomposteerd. 
- Er worden andere maatregelen genomen. Deze dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd 

aan de DLC.  

8.6 Veevoeding 

8.6.1 Voer van eigen bedrijf 

Voer van het eigen landbouwbedrijf vormt de basis van de diervoeding. Voor varkens- en pluimveebe-
drijven geldt dat tenminste 50% van het voer van het eigen bedrijf, of van een samenwerking met een 
ander Demeter bedrijf afkomstig dient te zijn, aantoonbaar d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst. 
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Voor rundveehouderijbedrijven geldt dat tenminste 80% voer van het eigen bedrijf afkomstig moet zijn. 

Voor geitenhouderijbedrijven geldt dat tenminste 60% voer van het eigen bedrijf afkomstig moet zijn 
en dat minimaal 70% van het voer van Demeter kwaliteit dient te zijn. 

 

Diersoort Minimaal Demeter 
aandeel voer* 

Maximaal Biolo-
gisch aandeel 
voer  ** 

Minimale bedrijfs-
eigen productie 
*** 

Ontheffing moge-
lijk 

Runderen en 
paarden 

80% 20% 80% Nee **** 

Geiten en scha-
pen 

70% 30% 60% Nee **** 

Varkens en 
pluimvee 

70% 30% 50% Ja, tot 50% De-
meter voer 

* Dit kan in omschakeling naar Demeter voer bevatten als het al een biologisch certificaat heeft en het 
van eigen bedrijf is.  

** Dit mag GEEN in omschakeling naar biologisch bevatten, tenzij van eigen bedrijf en dan maximaal 
20 %. 

*** Bij diverse diersoorten mag het een gemiddelde zijn over bedrijf 

**** Behalve in noodgevallen met toestemming van DLC 

8.6.2 Voerkwaliteit 

Al het veevoer dient 100% Demeter of biologisch te 
zijn. Aanvoer van gangbare voedermiddelen is niet 
toegestaan. Dit geldt tevens voor de ingrediënten in 
mengvoer. 

Voer-in-omschakeling mag niet worden verstrekt wan-
neer het wordt aangevoerd van andere bedrijven. 

Bij duurzame uitbreiding van het eigen areaal is het 
mogelijk om maximaal 20% voer-in-omschakeling van 
eigen bedrijf te voeren. Dit geldt voor zowel voer-in-
omschakeling van het eerste jaar, als van het tweede 
jaar van de omschakeling. 

8.6.3 Voedermiddelen 

In Appendix 6 staat aangegeven welke voedermiddelen zijn toegestaan, niet genoemde producten zijn 
niet toegestaan. 

Herkauwers dienen minimaal 75% ruwvoer te krijgen. Een rantsoen dat gedurende het hele jaar uit-
sluitend uit  kuilgras bestaat is niet toegestaan. 

Er dient minimaal 3kgds per grootveestaldag (GSD) uit hooi gevoerd te worden. Indien de weersom-
standigheden het niet toelaten hooi van voldoende kwaliteit te winnen mag gras, grasklaver of luzerne 
worden ingekuild, mits het niet eerder dan tijdens de bloei is gemaaid. 

Een deel (20%) van het dagrantsoen van leghennen dient te bestaan uit hele granen. Minstens 5% 
van het totale rantsoen dient te worden uitgestrooid in de uitloop, winteruitloop of in het hok. In aanvul-
ling op het rantsoen dient schelpengrit te worden verstrekt. 

Voer voor kalfjes, lammeren, geitjes en veulens dient zo mogelijk te bestaan uit bedrijfseigen voer 
waaronder vallen: melk, gemalen graan en ruwvoer. Kalfjes en veulens moeten minimaal 3 maanden 
melk krijgen en lammeren en geitjes 45 dagen. Grootbrengen op alleen melk zonder de toevoeging 
van een vorm van ruwvoer is niet toegestaan.  
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Het is toegestaan om lammeren die worden afgevoerd voor gangbare mesterij, maximaal de eerste 
twee weken te voeren met biologisch melkpoeder. 

Wanneer er niet genoeg eigen melk productie is op een bedrijf mag biologische melk worden aange-
schaft. De dieren die op deze manier worden groot gebracht mogen pas 6 maanden na het spenen, 
mits ze in die tijd gevoerd zijn volgens de Demeter richtlijnen, als Demeter verkocht worden. 

Biggen dienen minimaal 40 dagen te worden gezoogd door de eigen moederzeug. 

8.7 Gastdieren 

Het is toegestaan biologische gastdieren te weiden op Demeter-percelen, ze dienen daarbij gehouden 
te worden volgens de Demeter normen. Gangbare dieren mogen alleen met een ontheffing van de 
Demeter Licentie Commissie gehouden worden. Er mogen geen Demeter dieren en gangbare dieren 
tegelijkertijd op het betreffende perceel aanwezig zijn. 

8.8 Fokkerij 

Het is niet toegestaan KI-stieren of beren in te zetten die zijn gefokt met behulp van embryotransplan-
tatie-technieken (de bewijslast dat aan deze norm is voldaan ligt bij de boer). 

Inzet van gesekst sperma om uitsluitend manlijke, of uitsluitend vrouwelijke nakomelingen te krijgen in 
de veefokkerij is niet toegestaan. Het is niet toegestaan te fokken of kruisen met rassen die ver zijn 
doorgekruist ten gunste van eenzijdige productiedoelen en ten koste van goede gezondheid en ge-
wenste houderij-eigenschappen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan runderrassen te gebruiken die 
zijn geselecteerd op de dikbilfactor, zoals Belgische Blauwen en Verbeterd Roodbont. 

Fokken met genetisch hoornloze mannelijke dieren ten behoeve van de runder en geiten veehouderij 
(melk en vleesproductie) is niet toegestaan. Ook het aankopen van dieren (koeien en geiten) die ge-
fokt zijn vanuit genetisch hoornloze ouders is niet toegestaan. 

8.9 Aankoop van vee/dieren 

Wanneer vee wordt aangekocht dient dit bij voorkeur Demeter vee te zijn. 
Wanneer dit niet mogelijk is kan biologisch vee worden aangevoerd. Als 
er geen dieren van biodynamische of biologische herkomst beschikbaar 
zijn mag alleen met een ontheffing van de DLC gangbaar vee worden 
aangekocht, dit mag tot maximaal 40% van de veestapel bedragen. 

Aangevoerd gangbaar vee mag niet zijn gefokt met behulp van embryotransplantatie-technieken of 
gevoerd zijn met dierenmeel of beendermeel. 

De volgende richtlijnen gelden voor het verkopen van een product van aangekochte dieren: 

Te verkopen product 

Runderen 

Status dier bij aankoop Gevoerd en gehouden 
volgens Demeter nor-
men 

Label dat product mag 
krijgen 

Melk Biologisch direct Demeter 

Melk Gangbaar  6 maanden Demeter 

Vlees Biologisch 2/3 van hun leven Demeter 

Vlees Gangbaar Meer dan ¾ deel van 
hun leven 

Demeter 

Vlees van fokvee Biologisch Meer dan 12 maanden Demeter 

 

Te verkopen product 

Schapen en Geiten 

Status dier bij aankoop Gevoerd en gehouden 
volgens Demeter nor-
men 

Label dat product mag 
krijgen 
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Melk Biologisch direct Demeter 

Melk Gangbaar 6 maanden Demeter 

Vlees Biologisch Meer dan 6 maanden Demeter 

Vlees Gangbaar Meer dan 12 maanden Demeter 

Wol Biologisch of gangbaar Meer dan 12 maanden Demeter 

 

Te verkopen product 

Varkens 

Status dier bij aankoop Gevoerd en gehouden 
volgens Demeter nor-
men 

Label dat product mag 
krijgen 

Vlees Biologisch ½ deel van hun leven  Demeter 

Vlees Gangbaar  Niet mogelijk 

Fokken  Gangbaar Minimaal 2 jaar Demeter 

 

Te verkopen product 

Pluimvee* 

Status dier bij aankoop Gevoerd en gehouden 
volgens Demeter nor-
men 

Label dat product mag 
krijgen 

Vlees Gangbare dag oude 
kuikens (maximaal 3 
dagen oud) 

Van aankomst tot 
slacht (kippen 81 da-
gen; kalkoen en gans 
140 dagen) 

Demeter 

Vlees Biologisch Halve leven  Demeter 

Eieren Biologische hennen 
van maximaal 18 we-
ken oud 

Zelfde status als het 
voer 

Demeter 

* In ei sexen is niet toegestaan als methode om vrouwelijke van mannelijk pluimvee te onderscheiden. 

Boeren dienen bij aflevering van slachtvee een ondertekende verklaring af te geven waaruit de her-
komst van de betreffende dieren blijkt. Een modelverklaring is aan te vragen bij Stichting Demeter. 

8.10 Imkerijproducten 

De productie en certificeringsvoorwaarden voor “Honing 
van Demeter imkerij” en andere honingproducten zijn gere-
guleerd in separaat uitgegeven richtlijnen. Een niet vertaal-
de versie is aan te vragen bij Stichting Demeter. 

8.11 Medicijngebruik 

In aanvulling op de Verordening (EU)nr. 834/2007 en 
889/2008 mogen geen medicijnen worden gebruikt op basis 
van genetisch gemanipuleerde organismen. In het vee logboek dient de dierenarts van de gebruikte 
diergeneesmiddelen aan te geven of ze vrij zijn van genetisch gemanipuleerde organismen. Tevens 
mogen geen zogenaamde organofosforverbindingen of organochloorverbindingen worden ingezet. 
Het betreft hier vooral insecticiden (tegen myasis, horzels, vlooien of (bloed-)luizen). Uitgezonderd 
zijn:  

1) voor behandeling van myasis en (alleen bij varkens schurft); ivermectin/dormectin voor indivi-
duele dieren maximaal 1 keer per jaar. 

2) Voor interne parasieten; anthelmintics, alleen wanneer parasieten bewezen aanwezig zijn en 
in combinatie met een begrazingsplan dat her-besmetting voorkomt.  
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Gebruik van voetbaden op basis van formaline of vergelijkbare ontsmettende stoffen voor de klauw-
verzorging is verboden. 

Routine of profylactisch behandelingen die niet vallen onder natuurlijke remedies (zoals antibiotica) 
zijn niet toegestaan tenzij wettelijk verplicht. Immuno castratie van varkens is niet toegestaan.  

9. Biodynamische preparaten 

In zijn Landbouwcursus heeft Rudolf Steiner aanwijzingen gegeven om componenten van minerale, 
plantaardige en dierlijke oorsprong door effecten vanuit de aarde en vanuit de kosmos om te vormen 
tot preparaten. Deze preparaten zijn doordrongen van speciale krachten. Bij gebruik in de bodem, in 
de mest en op planten kunnen deze preparaten bijdragen aan het verlevendigen van de bodem, het 
stimuleren van opbrengst en kwaliteit van planten en gezondheid, vitaliteit en productie van dieren op 
het biodynamische landbouwbedrijf. 

"Als men maar bereikt, dat het gewone mesten verbonden wordt met deze, om zo te zeg-
gen “geestelijke mest”, dan zal men wel zien wat voor een vruchtbaarheid uit zoiets kan 
voortkomen. Men zal vooral zien, dat zulke dingen op een buitengewone manier voor 
verdere ontwikkeling vatbaar zijn.”  

RUDOLF STEINER  

Alle maatregelen op een biodynamisch gevoerd bedrijf dienen te worden beschouwd vanuit holistische 
gezichtspunten. In een levende totaliteit is het van groot belang om de materiële zaken binnen een 
systeem in balans te brengen. Maar eveneens, zoals Rudolf Steiner expliciet heeft aangegeven in de 
Landbouwcursus, om de levenskrachten in balans te brengen. Bewuste aandacht voor het maken, de 
opslag en het gebruik van de preparaten is in dit verband van groot belang. 

9.1 Maken van de preparaten 

De preparaten worden bij voorkeur gemaakt met ingrediënten van 
het eigen bedrijf, of uit de eigen streek. 

Wanneer dit niet mogelijk is kunnen de preparaten bij de Beersche 
Hoeve besteld worden. (www.debeerschehoeve.nl). 

9.2 Bewaren van de preparaten 

De preparaten dienen op een passende manier te worden bewaard. 
Voor de compostpreparaten en het koemestpreparaat is dit in een 
kist met turfmolm. Het kiezelpreparaat dient in glas te worden be-
waard op de vensterbank. 

9.3 Toepassing van de preparaten 

Alle organische mest dient te worden behandeld met de compostpreparaten. Indien geen organische 
mest wordt gegeven dient het koeflattenpreparaat te worden gebruikt. 

Alle percelen dienen ieder jaar tenminste éénmaal met de spuitpreparaten, koemestpreparaat en kie-
zelpreparaat, te worden behandeld. Dit geldt niet voor land dat niet in gebruik is, of permanent niet 
productief, zoals bijvoorbeeld bosgebied. 

Voor het omschakelen van nieuwe percelen van biologisch naar Demeter geldt eveneens dat gepre-
pareerde mest dient te zijn toegediend en dat de beide spuitpreparaten zijn uitgebracht. Speciaal 
wanneer land slechts voor korte tijd bij het bedrijf wordt betrokken, dient te worden onderbouwd dat 
aan alle Demetervoorwaarden is voldaan. 
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Wanneer zeer extensieve natuurgebieden worden gebruikt om vee te weiden, kan voor deze gebieden 
ontheffing worden aangevraagd op het gebruik van de preparaten. Vee dat uitsluitend wordt gevoerd 
met voer vanuit deze gebieden kan met deze ontheffing niet als Demeter worden verkocht. 

Voor gebruik van vegetarische preparaten kan ontheffing worden aangevraagd bij de Demeter Licen-
tie Commissie. De aanvraag dient te worden onderbouwd. 

9.4 Het roeren van de spuit-preparaten 

De spuitpreparaten dienen voor het uitbrengen gedurende een uur geroerd te 
worden. Dit kan met de hand gebeuren, met een flow-form of met een specia-
le roermachine. 

 

"Ja, u moet bedenken, hoe weinig arbeid dit kost. De arbeidslast zal niet erg groot zijn 
voor deze dingen. Bovendien zou ik me kunnen voorstellen, dat medebewoners op de 
boerderij, die gewoonlijk niet bij het werk op het land betrokken zijn, het best leuk vinden 
op deze manier, althans in het begin, mest te roeren. Als dus de zoons en dochters dit 
doen dan zou dat de mooiste oplossing zijn. Want het is een heerlijk gevoel om te mer-
ken, hoe uit deze geheel reukloze massa, zich een heel lichte geur vrij maakt. Die per-
soonlijke verhouding, die u tot de dingen kunt ontwikkelen, heeft iets buitengewoons 
weldadigs voor de mens, die graag de natuur in het algemeen waarneemt, alleen niet op 
de manier zoals het in een reisgids staat.”  

RUDOLF STEINER 
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10. Omschakeling – certificering – contract 

Omschakeling is een veranderingsproces dat de veelheid van ontwikkelingsstappen omvat, die de 
onderneming doormaakt om tot een nieuw evenwicht te komen. 

10.1 Demeter certificering 

De procedure voor Demeter certificering in Nederland is vastgelegd in het reglement voor Demeter-
certificering. 

Uitsluitend volgens de Verordening (EU)nr. 834/2007 en 889/2008 gecertificeerde bedrijven komen in 
aanmerking voor Demeter certificering.  

10.2 Omschakeling van de aanvrager 

Om een licentie overeenkomst te kunnen afsluiten dient de aanvrager op de hoogte te zijn van de 
achtergrond van de BD-landbouw. Dit kan op de volgende manieren: 
- Een afgeronde opleiding biologische landbouw aan de Warmonderhof. 
- Aantoonbare praktijkervaring met beslissingsbevoegdheid op BD-bedrijven. 
- Tenminste de Demeter Doorschakelscursus dient te zijn gevolgd. 

Het is niet toegestaan dat een Demeter licentiehouder tevens een gangbaar landbouwbedrijf voert. 

De procedure van doorschakeling wordt beschreven in het aanvraag formulier landbouw en volgt de 
procedure zoals beschreven in de werkinstructies voor certificering.  

10.3 Omschakeling van de onderneming 

Voor omschakeling naar Demeter gelden de volgende condities: 
- De omschakelperiode gaat in op het moment dat de Deme-

ter Licentie Commissie een positief besluit over het om-
schakelplan heeft genomen. Het bedrijf krijgt een Intentie-
overeenkomst met vastgesteld omschakelplan aangebo-
den.  

- Voor afgifte van Licentieovereenkomst en het Demeter 
Certificaat moet het landbouwbedrijf minimaal 1 jaar vol-
gens de Demeter Voorwaarden hebben gewerkt. 

- In uitzonderlijke gevallen heeft de Demeter Licentie Com-
missie de mogelijkheid de omschakelperiode voor toeken-
ning van het Demetercertificaat te verlengen, dan wel te verkorten. Dit wordt onderbouwd op 
basis van de voorgeschiedenis van het bedrijf. 

- Het volledige areaal dient in één keer te worden omgeschakeld naar Demeter. Indien er perce-
len in-omschakeling naar biologisch bij het bedrijf zijn of worden gevoegd, vereist dit schriftelijke 
goedkeuring van de Demeter Licentie Commissie. 

- Veehouderij kan deels buiten de Demeter Certificering vallen. Ook dit vereist de schriftelijke 
goedkeuring van de Demeter Licentie Commissie. Dit wordt specifiek vermeld op het Demeter 
Certificaat. 
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11. Principes verwerking 

De bewerking is een veredeling waarbij de biodynamische kwaliteit van de grondstoffen wordt be-
waard. Het doel is daarom een respectvolle verwerking van het product, die afgestemd is op de be-
hoeften van de mens. 

De verschillende bewerkingsprocessen dienen de ingrediënten dan ook zo min mogelijk geweld aan te 
doen. 

Er wordt overal waar mogelijk afgezien van toevoegingen en hulpstoffen. In veel gevallen zijn toevoe-
gingen niet nodig. In andere gevallen zijn er alternatieven. Het is aan de creativiteit en het vakman-
schap van de verwerker om hier een passende weg in te vinden. 
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12. Algemene bepalingen en voorwaarden 

12.1 Samenstelling en bereiding van Demeter producten 

12.1.1 Algemeen 

In de Demeter Voorwaarden voor de verwerking is geregeld aan welke voorwaarden samenstelling en 
bereiding van Demeter-producten moet voldoen. Het gaat om ingrediënten, toevoegingen, additieven, 
hulpstoffen en verwerkingsprocessen. 

Voor de additieven en hulpstoffen alsook voor de processen geldt, dat alleen wat uitdrukkelijk is toe-
gestaan wordt toegelaten. 

Wettelijk verplichte bewerkingen en toevoegingen, zoals vitamines aan voeding op basis van graan of 
melk voor baby’s, dienen te worden vermeld op de verpakking. Ook als vermelding niet verplicht is. 

Het verwerken van variëteiten groenten van welke het uitgangsmateriaal tot stand is gekomen met 
behulp van cytoplasma- en protoplasma cel fusie technieken (CMS en PPF) is verboden.  

12.1.2 Herkomst van de grondstoffen 

Principieel geldt dat Demeter grondstoffen worden gebruikt voor het bereiden van Demeter producten, 
dit geldt ook voor Demeter producten gebaseerd op alcoholische fermentatie. 

Alleen wanneer grondstoffen, additieven of hulpstoffen niet beschikbaar zijn in Demeter kwaliteit, mo-
gen grondstoffen, additieven of hulpstoffen van biologische of gangbare kwaliteit worden ingezet, voor 
zover toegestaan volgens deze voorwaarden, alsmede volgens de Verordening (EU)nr. 834/2007 en 
889/2008. 

12.1.3 Halffabricaten 

Gecertificeerde biologische halffabricaten moeten voldoen aan deze voorwaarden voor wat betreft de 
ingrediënten, alsmede de bij de bereiding toegepaste processen, additieven en hulpstoffen. 

12.1.4 Productaanduiding  

Het keurmerkgebruik en de aanduiding op de Demeter producten worden geregeld in het Aanduidin-
genreglement. 

Hier wordt tevens geregeld hoe producten met verschillende aandelen Demeter en biologische grond-
stoffen mogen worden aangeduid. 

12.2 Kwaliteitswaarborg 

De voorwaarden voor zekerstelling van de Demeter kwaliteit, zoals de ingangscontrole, de goederen-
scheiding (fysiek en administratief) en tussentijdse aanduiding zijn vastgelegd in het Reglement De-
meter certificering. 
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13. De Demeter Voorwaarden 

13.1 Processen 

De normale, ambachtelijke verwerkings- en bereidingsprocessen zijn toegestaan. Procesbeschrijvin-
gen dienen te worden voorgelegd bij de aanmelding, zoals beschreven in het Reglement Demeter 
certificering. 

De volgende processen zijn specifiek toegestaan: 

13.1.1 Opslag van grondstoffen en producten 

Opslag in CA-(controlled air)ruimten, onder geconditioneerde omstandigheden is toegestaan. Het 
toevoeren van andere gassen dan kooldioxide, zuurstof en stikstof is hierbij niet toegestaan. 

13.1.2 Drogen 

Het drogen van vlees, groente en fruit is toegestaan. Drogen is de oudste en vaak de meest behoed-
zame conserveringsmethode. Om bruinkleuring te voorkomen, kan citroensap of citroensapconcen-
traat worden gebruikt. Het behandelen van fruit met zwaveldioxide of sulfietoplossingen is niet toege-
staan. Om de waslaag te verwijderen, bijvoorbeeld van pruimen, vindt een kortdurende behandeling 
plaats met kokend water.  

13.1.3 Roken 

Het roken van kaas en vlees is toegestaan. 

Het rookmateriaal dient te worden verbrand op een open vuur, hetzij direct in de rookkamer, hetzij in 
een passende installatie (eventueel met gloeispiraal). Koud en warm roken (<70 oC) zijn toegestaan. 
De volgende materialen mogen worden gebruikt om te roken: 
- Passende inheemse houtsoorten (hout, houtkrullen of zaagsel, bij voorkeur van beuk, eik of 

plataan). 
- Dennenappels. 
- Kruiden. 
- Andere plantaardige materialen, zoals heidekruid, jeneverbestwijgen of zaadkegels. 

Een opsomming van alle principieel verboden bewerkingsprocessen staat in Appendix 8. 

13.1.4 UV-licht 

In de verwerking mag UV-licht worden ingezet bij het ontsmetten van proceslucht of –water. 

13.1.5  Het produceren van glutenvrije voeding en dranken 

Het produceren van glutenvrije producten is toegestaan, maar alle ingrediënten, hulpstoffen en pro-
cessen niet expliciet toegestaan in deze voorwaarden moeten worden gedocumenteerd en vooraf 
worden goedgekeurd. 
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13.2 Specifiek verboden processen 

13.2.1 Magnetron 

Inzet van een magnetron voor warmen, drogen, bakken of enig ander proces is niet toegestaan. 

 

13.3 Recepturen 

13.3.1 Aandeel Demeter en biologische grondstoffen 

Demeter producten dienen als volgt te zijn samengesteld: 
- Tenminste 95% van de gebruikte ingrediënten dient gecertificeerd biologisch te zijn. 
- Tenminste 90% van de gebruikte ingrediënten dient van Demeter kwaliteit te zijn. 
- Bij een aandeel van tussen de 66% en 90% Demeter ingrediënten kan ontheffing worden ver-

kregen op het minimale aandeel van 90% Demeter ingrediënten, wanneer ingrediënten niet 
verkrijgbaar zijn in Demeter-kwaliteit. Dit dient te worden aangetoond. 

- Bij een aandeel van 10% tot 66% kunnen producten worden gecertificeerd, maar mag het De-
meter beeldmerk niet worden gebruikt. Demeter ingrediënten mogen worden aangeduid in de 
ingrediëntendeclaratie. 

- Beneden de 10% Demeter aandeel mag niet worden verwezen naar de Demeter kwaliteit. 
- De niet gecertificeerde grondstoffen moeten zijn toegelaten volgens de Verordening  

(EU)nr. 834/2007 en 889/2008 (appendix VI c). 
- De processen, additieven en hulpstoffen moeten zijn toegelaten volgens deze Demeter voor-

waarden voor verwerking. 
- Waar Demeter grondstoffen verkrijgbaar zijn, moeten die worden gebruikt boven biologische 

grondstoffen. 
- Waar biologische grondstoffen verkrijgbaar zijn, moeten die worden gebruikt boven niet gecerti-

ficeerde grondstoffen. 
- Niet gecertificeerde grondstoffen (zoals wildvruchten en zeevis) moeten voldoen aan de biolo-

gische eisen. Zeevis moet bovendien zijn voorzien van een certificering door het Marine Ste-
wardship Council. 

De grondslag voor de berekening van de percentages staat vermeld in de Begrippenlijst. Evenals de 
definitie van verkrijgbaarheid van grondstoffen. 

13.3.2 Additieven en hulpstoffen 

De in de Demetervoorwaarden toegelaten additieven en hulpstoffen staan vermeld in Appendix 9.  

De registratie van recepturen wordt geregeld in het Reglement Demeter certificering. Alle additieven 
en hulpstoffen dienen (desgevraagd met specificaties) te worden opgegeven. 

13.3.3 Geur- en smaakstoffen 

Ter verfijning van de geur en de smaak mogen kruiden en specerijen worden gebruikt. Als aroma mo-
gen uitsluitend zuivere aroma-extracten worden toegevoegd. Natuurlijke aroma’s die geen aroma-
extract zijn, mogen niet worden gebruikt. 

Aroma’s worden volgens de Verordening (EU)nr. 834/2007 en 889/2008 aangemerkt als niet-
agrarische grondstof. Ze worden om deze reden niet aangeduid als biologisch. Indien aroma-extracten 
beschikbaar zijn van Demeter kwaliteit of van biologische kwaliteit dienen deze gebruikt te worden. 
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13.3.4 Toegestane zoetstoffen 

Bij voorkeur wordt geen bietsuiker gebruikt als zoetstof in Demeter producten. Wanneer wel suiker 
wordt gebruikt, verdienen minder geraffineerde soorten de voorkeur. 

De volgende zoetstoffen zijn toegestaan: 
- Tafelhoning (geen bakhoning). 
- Oerzoet. 
- Ruwe suiker. 
- Ahornsiroop. 
- Kokosnoot en palmsuiker. 
- Fruitsappen. 
- Diksappen. 
- Agavediksap. 
- Topinamboersiroop. 
- Moutextract, moutstropen. 
- Graan- en zetmeelzoetstoffen. 

Zout 

Alle verschillende zoutsoorten zijn toegestaan, mits zonder anti-klontermiddelen (met uitzondering van 
calciumcarbonaat – E 170 of magnesiumcarbonaat E504). Zout met toevoegingen van jodium en fluor 
is eveneens niet toegestaan. 

Het is mogelijk ontheffing te verkrijgen voor gebruik van zout met anti-klontermiddelen als proceshulp-
stof. Een ontheffing dient met onderbouwing van de noodzaak te worden aangevraagd bij de Demeter 
Licentie Commissie. 

13.3.5 Losmiddelen 

Als losmiddelen zijn de volgende producten toegestaan: 
- Water. 
- Demeter-melen. 
- Demeter-oliën en vetten. 
- Losmiddelen op basis van bijenwas, carnaubawas of plantaardige oliën en vetten (niet gehydro-

liseerd en ongehard). 

13.4 Verpakkingsmateriaal en verpakkingen 

13.4.1 Toepassingsgebied verpakking 

De organisatie houdt rekening met alle verpakkingen, zowel productie gerelateerd, secundaire ver-
pakkingen (groeperen, uitstallen) als tertitaire verpakkingen (transport) maar de scope betreffende de 
voorwaarden zijn de primaire consumentenverpakkingen. 
Dit zijn de algemene voorwaarden betreffende verpakking. Productnormen kunnen verdere beperkin-
gen bevatten afhankelijk van de productcategorie.  

13.4.2  Algemeen 

Verpakkingen van Demeter-producten moeten voldoen aan de “best practice” op milieugebied, wat in 
elk geval betekent:  
• Minimaliseer de hoeveelheid gebruikt materiaal 
• verpakking die de indruk moet wekken van een groter volume dan die van de werkelijke inhoud, 
wordt weggelaten.  
• Waar mogelijk hebben herbruikbare of op zijn minst recyclebare systemen de voorkeur.  
• Over-verpakking in de zin van bijvoorbeeld kleine verpakkingseenheden in een totale verpakking of 
extra decoratieve verpakkingsvoering worden niet toegepast. 
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Ontwikkelingen op het terrein van verpakkingen en verpakkingsmaterialen, zoals volledig compos-
teerbare bio-kunststoffen dringen door in de (biologische) markt. Aan de andere kant worden aan ver-
pakkingen soms heel specifieke eisen gesteld ten aanzien van de productkwaliteit. Verpakkingsma-
chines en verpakkingsmaterialen vragen vaak grote, langdurende investeringen.  

Vanuit deze achtergrond worden slechts een beperkt aantal specifieke normen vastgelegd voor ver-
pakkingen en verpakkingsmaterialen. De verpakkingsstrategieën voor Demeter producten worden 
beoordeeld door de Demeter Licentie Commissie.  

Praktische verpakkingsoplossingen, die niet voldoen aan de uitgangspunten van Demeter verwerking, 
worden slechts tijdelijk goedgekeurd. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele langdurende 
investeringen. De gegevens over de verpakkingsmaterialen en de verpakkingsstrategie dienen ter 
goedkeuring aan de Demeter Licentie Commissie te worden opgestuurd. 

De informatie wordt beoordeeld ten opzichte van de volgende criteria: 
- Verpakkingen dienen waar mogelijk te worden vermeden. 
- De productkwaliteit dient te zijn gegarandeerd. De Demeter Licentie Commissie kan om aanvul-

lend onderzoek vragen. 
- De specifieke biodynamische kwaliteit dient behouden te blijven. 
- Gezondheidsaspecten ten opzichte van de consument dienen te worden meegenomen (toxico-

logische effecten op het product).  
- Verpakkingen dienen zo mogelijk te worden retour genomen voor hergebruik (statiegeldsys-

teem) of passende recycling. 
- Waar mogelijk dienen gecertificeerd (EN 13432, DIN V 54900) composteerbare verpakkingsma-

terialen te worden gebruikt (breken af tot C en O2). 
- De gebruikte verpakkingsmaterialen dienen zo mogelijk geschikt te zijn voor volledige recycling. 
-  

Wanneer niet aan de bovenstaande uitgangspunten kan worden voldaan, kan een ontheffing worden 
aangevraagd bij de Demeter Licentie Commissie voor de best mogelijke oplossing. De ontheffing dient 
te worden afgegeven op basis van informatie omtrent de gebruikte verpakkingsmaterialen (volledige 
specificaties van de materialen en productie processen) als ook op een ontwikkelingsstrategie voor 
meer passende oplossingen. Een ontheffing kan voor maximaal vijf jaar worden toegekend.  

13.4.3 Niet toegestane verpakkingen, algemene normen  

De minimale algemene normen zijn: 
-  Nano-deeltjes in verpakkingen of coatings van verpakkingen zijn niet toegestaan. Bij twijfel dient er 
een verklaring bij de verpakkingsfabrikant te worden opgevraagd betreffende het niet toepassen van 
nano-deeltjes. Deze kunnen bijvoorbeeld gevonden worden in anti-microbacteriële coatings en in spe-
ciale verpakkingen (die oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan, met speciale hechtingsmetho-
de, of speciale eisen betreffende de migratie van gassen.) 
- Verpakkingsmateriaal dat chloor bevat (zoals PVC) is niet toegestaan voor het verpakken van Deme-
terproducten.  
- Verpakkingen zijn niet gemaakt van materialen met GMO of van GMO afgeleide materialen (enzy-
men) Dit betreft met name bio-based plastic gefabriceerd met behulp van GMO hernieuwbare materia-
len.  

13.4.4 Toegestane en beperkt toegestane verpakkingsmaterialen 

In onderstaande tabel zijn de toegelaten verpakkingsmaterialen per productgroep met hun afkortingen 
weergegeven 
 

Afkorting Omschrijving productgroep 

BB Brood en bakproducten 

MZ Melk en zuivelproducten 

S Suiker, zoetmiddelen, ijs en chocolade 

V Vlees en vleeswaren 
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KS Kruiden en specerijen 

AGF Aardappelen, groenten en fruit 

OV Oliën en vetten 

BKV Baby- en kindervoeding 

W Wijnen en mousserende wijnen 

CAF Cider, azijn, fruitwijn 

G Granen, soja, ontbijtgranen en pasta 

A Alcohol, gedistilleerd en alcohol voor verdere bewerking 

B Bier 

Papier: toegestaan voor alle productgroepen 
 
Gebleekt papier of karton moet volledig chloorvrij zijn TCF) of elementair chloorvrij zijn  (ECF).  
Gerecycled papier moet procesvrij zijn van chloor (PCF).  
Voor gerecycled papier en karton geldt dat migratie van minerale oliën naar het product moet worden 
vermeden. Dit is met name relevant voor vette en olierijke producten met een lange levensduur. 

De papier groep omvat papier, waxpapier, PE-gecoat papier, Karton, Karton met PE en perkamentpa-
pier 
 
Aardewerk en glas zijn toegestaan voor alle productgroepen 
 
Plaatstaal en blik zijn ook toegestaan voor alle productgroepen, behalve voor wijn 

 
Aluminium  
Voor het verpakken van Demeterproducten dient het gebruik van aluminium te worden vermeden. 
Wanneer aluminium wordt gebruikt, dan bij voorkeur gerecycled aluminium.  

Aluminiumfolie is alleen toegestaan indien technisch onvermijdbaar. Dit ter beoordeling van de DLC.. 
Verpakkingen bestaande uit meerdere materialen waaronder aluminium zijn toegestaan voor de cate-
gorieën AGF en MZ (verse melk) en niet alcoholische dranken (sappen) met een inhoud van minimaal 
1 liter.  
Aluminium tubes zijn toegestaan voor mosterd, mayonaise en mierikswortel. 
 

Plastics (minerale oliën) 
Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PPE) zijn in alle combinaties toegestaan voor alle productgroe-
pen behalve voor AGF. 
Polyamide (PA) is alleen toegestaan voor AGF, granen en vleesproducten 
 
Polyacryl is toegestaan voor de productgroep G, waarbij productspecifieke restricties van toepassing 
kunnen zijn, 
 
Polystyrol is alleen toegestaan voor zuivelbekers in combinatie met kartonnen “sleeves”, 

Polyethyleeneftalaat (PET)  
PET is toegestaan voor dranken in combinatie met een retoursysteem en voor vacuümvormen voor de 
productgroepen V, MZ en G  
 
Cellulose en cellofaanverpakkingen zijn voor de productgroepen S en G toegestaan, ook in combina-
tie of als coating. 
 

Bio-based plastics / technische biopolymeren 
 



Demeter Voorwaarden Verwerking  
Oktober 2019 

Pagina 43 van 89 
 

Bio-based plastics hebben vooralsnog weinig relevante milieuvoordelen. Polyethyleen en cellulose-
acetaat zijn toegestaan. Cellulose-acetaat is niet toegestaan voor wijn. 
 
Composteerbare of biologisch afbreekbare verpakking 
 
Zetmeel plastics (zetmeel blends, polymeren, polyvinyl, alcohol/PVAL, vacuümvormen), PLA, Cellulo-
se producten en PHF  zijn toegestaan als er wordt voldaan aan de Europese norm  voor composteer-
bare verpakkingen.  
 
 

13.4.5 Verpakking van groenten en fruit 
 

De eisen betreffende de verpakking van groenten en fruit zijn nog “onder constructie”.  
Deze worden later toegevoegd, 

13.5 Ongediertebestrijding 

13.5.1 Algemeen 

De voorwaarden ten aanzien van de ongediertebestrijding gelden voor de bedrijfsruimten voor opslag 
en verwerking, zowel binnen als buiten. Dit geldt ook voor handelaren en voor boeren. 

Adequate hygiëne en preventieve maatregelen hebben voorrang boven welke soort bestrijding dan 
ook. Er is een aantoonbaar in de praktijk functionerend HACCP systeem aanwezig. 

Detectievallen zijn toegestaan als hulpmiddel in de ongediertebestrijding, mits ingezet conform alge-
meen geldende voorschriften. 

13.5.2 Bestrijdingsmaatregelen 

Bestrijding van insecten 

In de bestrijding van insecten in (opslag-)ruimtes zonder direct contact met het product zijn de volgen-
de maatregelen toegestaan: 
- Feromoonvallen. 
- Natuurlijke oliën (limoen, lijnzaad, dieroliën). 
- Inzet van parasieten of natuurlijke vijanden (zoals Lariophagus). 
- Thermische behandeling (invriezen). 
- Kiezelgoer. 
- Behandeling met pyrethrum zonder piperonylbutoxide (PBO) in lege ruimtes. 

Voor het gebruik van pyrethrum met PBO kan Stichting Demeter een ontheffing verlenen indien 
de toevoeging wettelijk vereist is. 

Bestrijding van knaagdieren 

In de bestrijding van knaagdieren zijn de volgende maatregelen toegestaan: 
- Dieroliën (alleen te gebruiken in ruimten waar geen levensmiddelen opgeslagen zijn!)  
- Ultrageluidapparaten. 
- Vallen zonder gif (klapvallen, catch-alls en vallen met UV, alcohol, sticky paper, CO2,). 
- Bloedstollingsmiddelen (anti-coagulanten) in pastavormig lokaas in beveiligde, afsluitbare en 

stevige lokaasboxen (om wegslepen te verhinderen). 

Behandeling van producten 

- Wassen met water of stoom 
- Zeven of blazen 
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- Lucht compressie 
- Thermische maatregelen (koeling, vriezen, hitte) 
- Stikstof of CO2 behandeling 

Maatregelen Protocol 

Veel verwerkers hebben ongediertebestrijding uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Deze be-
drijven houden logboeken bij van hun activiteiten. Dit logboek moet inzichtelijk zijn voor inspectie. De 
Demeter licentiehouder draagt verantwoordelijkheid dat het gespecialiseerde bedrijf voor ongedierte-
bestrijding haar handelingen verricht volgens deze Demeter voorwaarden. Ook indien ongediertebe-
strijding niet is uitbesteed dient er een maatregelen protocol en logboek aanwezig te zijn, evenals up-
to-date kennis bijvoorbeeld middels een trainingsregister. 
 

Bestrijding van ongedierte bij een uitbraak 

Bij een uitbraak van ongedierte is het toegestaan andere middelen of methoden in te zetten, mits hier-
voor een schriftelijke ontheffing is verkregen van de Demeter Licentie Commissie.  

Voor het verkrijgen van een ontheffing moeten de volgende zaken worden voorgelegd: 
- Beschrijving van de plaag en onderbouwing van de noodzaak te bestrijden. 
- Aanwijzen van de verantwoordelijke voor uitvoering van de bestrijding. 
- Beschrijving van methode en middelen en duur van de bestrijding. Waaronder de start van de 

bestrijding. 
- Beschrijving van de preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen. 
- Beschrijving van de maatregelen om besmetting van Demeter-producten te voorkomen. 

13.6 Schoonmaak maatregelen 

13.6.1 Algemeen 

Voor schoonmaakmiddelen geldt in algemene zin dat er gekozen moet worden voor de meest milieu-
vriendelijke middelen die nodig zijn en er dient verantwoord en met kennis van zaken mee worden 
omgegaan. 

13.6.2 Toegestane middelen 

- Producten die expliciet zijn toegestaan voor schoonmaken en desinfectie van gebouwen, instal-
laties en gereedschap zijn: 

- Soda 
- Kalk melk 
- Kalk 
- Ongebluste kalk 
- Natriumhypochloriet 
- Natronloog 
- Ge-ioniseerd water  
- Kaliloog 
- Waterstofperoxide 
- Natuurlijke extracten van planten 
- Citroenzuur, perazijnzuur, mierenzuur, melkzuur, oxaalzuur en azijnzuur 
- Alcohol 
- Salpeterzuur (melkinstallaties) 
- Fosforzuur (melkinstallaties) 
- Natriumcarbonaat 
-  

Ook andere schoonmaakmiddelen zijn indien geautoriseerd en niet vallende onder de in 13.6.3 
genoemde middelen toegestaan, zolang er geen contaminatie met het product plaatsvindt. Ook 
bij het gebruik van de expliciet toegestane middelen kan contaminatie leiden tot decertificering 
van het product door de DLC.  
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-   

13.6.3  Niet toegestane middelen 

-  
- De volgende schoonmaakmiddelen zijn niet toegestaan: 

 
- producten die quaternaire ammoniumverbindingen (quats) bevatten. 
- Actieve chloor (in de vleesverwerkende industrie kan er een ontheffing worden verleend) 
- Complexvormers / chelaten 
- Formaldehyde 

14. Productgroepen 

14.1  Fruit- en groenten (inclusief aardappelen) 

14.1.1  Processen fruitverwerking 

Het is toegestaan om fruit mechanisch fijn te maken of te homogeniseren. Dit geldt ook voor kokos-
melk 

Sappen en diksappen 

Algemeen wordt er naar gestreefd, voor zover mogelijk, natuurlijk troebele sappen te maken. Het zeer 
kleinmaken is toegestaan. Het pasteuriseren en afvullen van de sappen dient zo behoedzaam moge-
lijk te gebeuren. Voor sterilisatie verdient High Temperature Short Time (HTST) de voorkeur. Kiemvrij 
afvullen is toegestaan.. 

Voor het houdbaar maken is pasteuriseren, koelen en koolzuurdrukbehandeling toegestaan.  

Vruchtensappen en vers sappen worden mechanisch gewonnen uit rijpe, gezonde en verse Demeter-
vruchten. Ze mogen niet gereconstrueerd worden uit concentraten. 

Ontzuren van diksap met calciumcarbonaat is verboden. 

Het verwijderen van troebele stoffen gebeurt eventueel met een centrifuge. Het filteren kan met as-
bestvrij filtermateriaal verricht worden.  

Verfijnd zuiveren met kiezelgoer, het elimineren van eiwit met bentonieten en het gebruik van gelatine 
zijn toegestaan.  

14.1.2 Recepturen fruitverwerking 

Sappen en diksappen 

Bij de vervaardiging van sap is toevoegen van zwaveldioxide verboden.  

Diksappen, vruchtensappen en vers sappen mogen niet worden gezoet. Andere toevoegingen dan 
puur vruchtensap zijn niet toegestaan. 

Vruchtennectar en siropen mogen wel worden gezoet. Het vruchtensapgehalte dient zo hoog mogelijk 
te zijn. 

Gedroogd fruit 

Het toevoegen van sacharose in droge vorm of als siroop is niet toegestaan. 
Het gebruik van ascorbinezuur als antioxidant is niet geoorloofd.  

Vruchtenpuree en vruchtenmoes 
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Vruchtenpuree mag niet worden gezoet. 

Vruchtenmoes van zurige vruchten (zoals appels) mag wel worden gezoet. 

Vruchtenmoes van zoete vruchten (zoals mango en peer) mag niet worden gezoet. 

Pruimenmoes wordt als ongezoet product gemaakt van verse of gedroogde pruimen of van pruimen-
pulp. Andere toevoegingen zijn niet toegestaan.  

 

Stroop en jam 

Bij stroopsoorten is iedere zoetmiddeltoevoeging verboden.  

Het streven is zo veel mogelijk pectine uit de vruchten zelf te benutten voor het geleren. Voor de PH-
regulering en als antioxidant zijn citroensap of citroensapconcentraat toegestaan.  Als zoetmiddel voor 
dieet-broodbeleg wordt agavediksap of topinamboersiroop aanbevolen. 

14.1.3 Processen groenteverwerking 

Bereiding van groenten 

Blancheren van groenten wordt bij voorkeur met stoom gedaan 
vanwege een beter behoud van de waardevolle stoffen. 

Groente in zuur 

Pasteuriseren van melkzure groente dient waar mogelijk te worden 
vermeden. 

Groentesappen 

Afhankelijk van de pH-waarde worden de sappen gepasteuriseerd 
of gesteriliseerd. Het behoedzamere proces van pasteuriseren ver-
dient de voorkeur.  

Mechanisch heel fijn maken van sappen is toegestaan. 

Filtreren met kiezelgoer is toegestaan. 

Zuurkoolsappen moeten worden geperst uit Demeter-zuurkool. 

Proceshulpstoffen 

Anti-schuimmiddelen (bijvoorbeeld bij het verwerken van aardappels) van chemisch bewerkte plant-
aardige oliën en vetten zijn niet toegestaan. 

14.1.4 Recepturen groenteverwerking 

Groente in zuur 

Startcultures zijn toegestaan voor het vervaardigen van melkzure groenten. Consumptiehoning, oer-
zoet en ongeraffineerde suiker mogen tot 1% toegevoegd worden.  

De opgiet wordt gemaakt met azijn, tafelzout, tafelhoning, oerzoet en ongeraffineerde suiker alsook 
met kruiden en specerijen. Toevoeging van citroensap is toegestaan. Geïsoleerde organische zuren 
en chemische conserveringsmiddelen mogen niet gebruikt worden. Eindfabricaten mogen gepasteuri-
seerd worden. 

Melkzure olijven mogen niet behandeld worden met natronloog.  
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Groentesappen 

Voor het aanzuren van groentesappen kunnen natuurlijke zuurdragers (bijvoorbeeld Demeter-appel-
azijn, -zuurkoolsap) gebruikt worden.  

Vruchtenazijn 

Er kunnen traditionele methoden alsook de snelazijn methoden toegepast worden.  

Demeter alcohol is toegestaan als ingrediënt. Azijnessences mogen niet worden gemaakt.  

Het gebruik van startcultures is toegestaan. Vruchtenazijn (ook wijnazijn en bietenazijn) wordt ge-
maakt van Demeter-fruit.  

Niet toegestaan zijn de toevoegingen van suikercouleur en zwaveligzuur. Ook is gebruik van E 536 
(kaliumhexacyanoferraat) verboden. Synthetische azijnproductiemethoden zijn niet toegestaan. 

Mierikswortel 

Bij de vervaardiging van “groentemierikswortel (geraspte mierikswortel)” of “tafel-, of delicatessenmie-
rikswortel” is toevoeging van zwaveldioxide (SO2) verboden.  

 

14.2 Brood en bakwaren 

14.2.1 Processen brood en bakwaren 

Bakoven 

Bakken in een high-frequency-infrarood-bakoven is verboden. Bij de aankoop van een nieuwe bak-
oven moet op basis van milieubeheer de voorkeur gegeven worden aan gestookt op aardgas boven 
elektriciteit en stookolie. 

Bakvormen en bakblikken 

Indien gecoate bakvormen en blikken worden gebruikt, dienen voor-
zorgsmaatregelen in acht genomen te worden om beschadiging van de 
coating te voorkomen. Ook bij geringe oppervlaktebeschadigingen mo-
gen gecoate blikken niet meer gebruikt worden.  

Het is niet toegestaan eenmalige bakvormen van aluminium te gebrui-
ken. 

Bakpapier en bakfolie 

Bakken in volledig folie is verboden. 

Bakpapier en bakfolie zijn alleen toegestaan als anti-kleefpapier bij klei-
ne bakproducten (bijvoorbeeld krakelingen, broodjes, biscuits). 

14.2.2 Recepturen brood en bakwaren 

Algemeen 

Alle ingrediënten en additieven moeten in overeenstemming met de gestelde eisen voor het keurmerk 
van onverpakte en verpakte Demeter-bakwaren in de ingrediëntendeclaratie vermeld worden. Dit be-
tekent dat bij onverpakte bakwaren een ingrediëntenlijst getoond moet kunnen worden op het ver-
kooppunt. 
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Toevoegingen 

Melkpoederproducten mogen niet gebruikt worden. 

Toevoegingen van geïsoleerde enzymen zijn niet toegestaan. 

De volgende broodverbeteraars kunnen gebruikt worden: 
- Bakferment. 
- Zuurdesem uit eigen bedrijfsvoering (het opkweekzuur mag alleen in de eerste fase gebruikt 

worden als startcultuur). Er moet gestreefd worden naar een meerfasenproces zonder gebruik 
van bakkersgist. 

- Bakkersgist van biologische kwaliteit. 
- Kaliumcarbonaat (E 501) voor peper- en honingkoek. 
- Bakpoeder van wijnsteenzuur (E334). Het mag alleen gemengd zijn met graanzetmeel als 

draagstof. 
- Tarwegluten, in Demeter-bakwaren met tarwe. 
- Acerolapoeder, als een garantie aanwezig is dat de draagstof maltodextrine, vrij is van gene-

tisch gemodificeerde organismen en niet gemaakt is met behulp van genetisch gemodificeerde 
organismen.  

- In de handel verkrijgbare bakverbeteraars mogen alleen gebruikt worden indien alle ingrediën-
ten en additieven voldoen aan de Demeter-voorwaarden. Dit dient te worden onderbouwd. 

Fosfaathoudende rijsmiddelen zijn niet toegestaan. 

Couverture van biologische kwaliteit mag gebruikt worden. Indien er lecithine als additief in zit, mag dit 
niet afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde organismen.  

Crèmes mogen niet geconserveerd zijn met zwaveldioxide. 

Zout gebak 

Een vierprocentoplossing van natronloog (E 524) is toegestaan voor de productie van Brezels en zout 
gebak. 

Vetten in brood en bakwaren  

Koekjes worden bij voorkeur bereid met roomboter. Palmvet is echter toegestaan als ingrediënt in 
koekjes die langer houdbaar dienen te zijn. 

Pindaolie en palmolie van tenminste biologische kwaliteit zijn uitsluitend toegestaan voor bakken in 
diep vet. 

14.3 Graan, graanproducten en deegwaren 

14.3.1 Processen graanproducten 

Vanwege te hoge draaisnelheid en het daarmee verbonden gevaar van 
temperatuurafhankelijke kwaliteitsvermindering is het gebruik van hamermo-
lens ontraden tenzij de molen een intern koelsysteem heeft. Verder wordt 
aanbevolen maalinstallaties van natuursteen, kunststeen en staal te gebrui-
ken. Bij de aanschaf van een nieuwe molen wordt de voorkeur gegeven aan 
steenmolens. 

Vormveranderende extrusie van granen is toegestaan.  
Extrusie waarbij verandering aan product plaatsvindt is niet toegestaan .  

De grens wordt gelegd bij 75 graden Celcius en 90 Bar. 

Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor rijstwafels. Dit product is een-
duidig herkenbaar als een geëxtrudeerd product 
Indien een ingrediënt van een samengesteld Demeter-product is geëxtru-

deerd, mag dit ingrediënt niet als Demeter-ingrediënt worden aangemerkt. Het betreffende ingrediënt 
mag als biologisch bestanddeel wel worden toegevoegd.  
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14.3.2 Recepturen graanproducten 

Het is toegestaan wettelijk vereiste toevoegingen van vitamines (Vitamine B1) toe te voegen aan ba-
byvoeding op basis van granen. Dit dient te worden vermeld in de receptuur en op het etiket. 

Natronloog (NaOH) is toegestaan om een juiste pH-waarde te bewerkstelligen bij de productie van 
zetmeel. 

Toevoegingen van geïsoleerde enzymen zijn niet toegestaan. 

 

14.4 Kruiden en specerijen 

14.4.1 Processen kruiden en specerijen 

Drogen 

Indirect drogen op droogrekken door zon en lucht is mogelijk. Voor het kunstmatig drogen zijn droog-
processen, zoals vacuüm-, diepvries- en condensatiedrogen toegestaan. 

Rechtstreeks drogen van kruiden met fossiele brandstoffen en het chemisch onttrekken van vocht aan 
kruiden zijn verboden. Kruiden dienen te worden gedroogd door gebruik van zonne-energie en ener-
giebesparende droogmethoden. 

Gebruik van een high-frequency-droger is verboden. 

Andere conservering 

Inleggen in plantaardige oliën of azijn van Demeter-kwaliteit of biologische kwaliteit is toegestaan. 

Drogen met elektrolyten (inzouten) is mogelijk. Als elektrolyt mag alleen zout zonder anti-
klontermiddelen gebruikt worden. 

Diepvriesmethoden zijn toegestaan voor het drogen van kruiden. 

Ontsmetten en sterilisatie van kruiden en specerijen 

Gebruik van kooldioxide en stikstof voor sterilisatie en het koud malen van kruiden en specerijen zijn 
toegestaan. 

Ontsmetting met oververhitte stoom heeft de voorkeur boven andere methoden van hittebehandeling.  

Diepvriezen ter ontsmetting na het drogen is toegestaan. 

14.4.2 Recepturen kruiden en specerijen 

Coatings 

Het is verboden om de droogwaar te coaten met aminozuren, vetzuren, suikers of emulgatoren (mi-
cro-inkapseling). Natuurlijke stoffen (bijvoorbeeld oliën) van Demeter- of biologische kwaliteit die con-
form de Verordening (EU)nr. 834/2007 en 889/2008 zijn toegestaan ter behandeling van het blad- of 
stengeloppervlak mogen worden gebruikt.  

Mengsels 

Het maken van kruiden- en specerijmengsels is toegestaan. Voor het bereiden van specerijmengsels 
is het gebruik van E170 calciumcarbonaat toegestaan als hulpstof vanwege de strooibaarheid. 
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14.5 Vlees en vleeswaren 

14.5.1 Processen vlees en vleeswaren 

Het slachten van de dieren vereist speciale aandacht. Aan het begin van de vleesverwerking staat de 
dood van een bezield levend wezen. Het dier dient vanaf het transport tot en met de slacht en verwer-
king respectvol behandeld te worden. Stress voor het dier dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 
Transportafstanden dienen zo kort mogelijk te worden gehouden. 

Dieren waarvan het vlees wordt vermarkt met het Demeter-keurmerk dienen geboren te zijn op een 
Demeter-bedrijf. Of tenminste op een biologisch bedrijf, mits wordt voldaan aan de minimale periode 
houderij op het Demeter-bedrijf. De licentiehouder die het vlees verwerkt en vermarkt dient te be-
schikken over een verklaring van de betreffende Demeter-boer waaruit de herkomst van ieder ver-
werkt Demeter-dier blijkt. De Demeter Licentie Commissie heeft hiertoe een modelverklaring opge-
steld. Deze dient bij de inspectie bij de vleesverwerker getoond te kunnen worden.  

De transporttijd van levend vee naar de slachterij dient te worden beperkt tot 60 minuten. 

14.5.2 Recepturen vlees en vleeswaren 

Vlees mag worden gekruid met kruiden en specerijen. Kruidenprepa-
raten, kruidenextracten, vlees- en gistextracten alsook smaakstoffen 
zijn niet toegestaan. 

Het toevoegen van melkeiwit of andere gedroogde melkproducten aan 
vlees is niet toegestaan.  

Toevoeging van ascorbinezuur, nitriet en lactaten (wel toegestaan 
voor biologische productie) is niet toegestaan voor Demeter-productie. 

Ter behandeling van natuurdarmen is melkzuur toegestaan. 

Startcultures zijn toegestaan bij de productie van rauwe worst, echter 
niet voor toevoeging aan pekelwater. 

Het gebruik van middelen die vlees mals maken is niet toegestaan, evenmin als elektrische behande-
ling van vlees voor dit doel. Gelatinehoudend vlees (zoals zure zult) dient te worden vervaardigd uit 
natuurlijke vleesgelei en opgekookt vleesvet. Gebruik van biologisch vleesgeleipoeder is  toegestaan. 

14.6 Melk en zuivelproducten 

14.6.1 Processen melk en melkproducten 

Opslag en verwerking van melk en melkproducten in aluminium vaten is niet toegestaan. 

Pasteurisatie van melk is toegestaan volgens de voor de melk zo min mogelijk belastende methode. 
De als maximum ingestelde temperatuur is beperkt tot 80 graden Celsius. Andere thermische proces-
sen om de houdbaarheid van de melk te verlengen, zoals UHT (Ultra Heat Treatment), ESL (Extended 
Shelf Life) en sterilisatie zijn verboden. 

Drinkmelk mag niet worden gehomogeniseerd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
- Om het Demeter-keurmerk te mogen voeren dient melk een homogenisatiegraad van maximaal 

30% te hebben (gemeten met een homogenisatiepipet, volgens de Nizo-methode). 
- Om melk te mogen aanduiden als “niet gehomogeniseerd”, dient volle melk een homogenisa-

tiegraad te hebben van maximaal 10%. Bij een homogenisatiegraad tussen de 10 en 30% is dit 
niet toegestaan. 

Melk voor de productie van yoghurt mag niet worden gehomogeniseerd door inzet van een homogeni-
sator. Gedeeltelijke homogenisering door middel van een centrifuge bij het afromen is niet uitgesloten. 
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Het produceren van indirect gezuurde boter volgens de Nizo-methode is verboden. Bewaren van boter 
in de diepvries is toegestaan voor een periode van maximaal een half jaar. Diepvriesboter mag niet 
gemengd worden met verse boter. 

Productie van weiproteïne met behulp van methoden zoals het thermokwark-proces en ultrafiltratie is 
toegestaan. Gebruik van de wei-centrifuge is verboden. Het reguleren van het vetgehalte door men-
gen met vette of magere kwark en room is toegestaan.  

Kaas van zure melk mag alleen gemaakt worden van melkzure wrongel.  

Ter verhoging van het drogestofgehalte van yoghurtproducten bestaan de volgende mogelijkheden: 
- Toevoeging van melkpoeder. 
- Indampen onder vacuüm. 
- Verdampen in valstroomverdamper en meerfasenverdamper. 

Er mag pure karnemelk op de markt gebracht worden. Wanneer karnemelk 
(deels) wordt geproduceerd door het aanzuren van ondermelk, dient dit als 
zodanig te worden vermeld op het etiket.  

Het maken van droge melkproducten van Demeter-melk en –melk-
verwerkingsproducten is toegestaan (bijvoorbeeld melkpoeder, magere 
melkpoeder, karnemelkpoeder, weipoeder). Melkpoeder van paarden en 
geiten mag vermarkt worden als Demeter, melkpoeder van koemelk mag 
alleen als ingrediënt voor verwerkte producten gebruikt worden. 

Boterzuurbacteriën kunnen ten behoeve van de kaasbereiding verwijderd 
worden met behulp van een bactofuge. Het afgescheiden materiaal (bac-
tofugaat) mag niet worden gedesinfecteerd en teruggevoerd in de melk.  

 

14.6.2 Recepturen melk en melkproducten 

Gebruik van startcultures is toegestaan. Bij voorkeur cultures van eigen kweek. De opkweek en verde-
re vermeerdering moet gebeuren in Demeter-melk.  

Wanneer aangekochte cultures worden gebruikt dient een specificatie beschikbaar te zijn voor de 
controleur.  

Zowel lebmaagstremsel, als microbieel stremsel mogen worden ingezet voor het stremmen van melk. 
Er dient stremsel gebruikt te worden zonder conserveringsmiddelen. 

Voor de zuurneerslag van melkeiwitten zijn kaasmakerijzuursel en vruchtenazijn toegestaan. 

Om de stremming te verbeteren, mag calciumchloride worden gebruikt bij de bereiding van kaas en 
kwark. 

Kaas van zure melk mag uitsluitend worden gemaakt van melkzure wrongel. Uitsluitend voor de ver-
vaardiging van kaas van zure melk is calciumcarbonaat (E 170) toegestaan. Natriumhydrogencarbo-
naat mag niet gebruikt worden. Toevoeging van keukenzout aan de kaasbrui bij de vervaardiging van 
kaas van zure melk is ten hoogste 2,5%.  

Verrijkingen van dagmelk en slagroom, bijvoorbeeld met melkeiwit of vitaminen, zijn niet toegestaan. 
Melkpoeder is alleen toegestaan als ingrediënt voor verwerkte producten. 

Alleen zuivere kruiderijen, specerijen en extracten of destillaten van kruiden en specerijen mogen aan 
de kaas worden toegevoegd. 

 

14.7 Bier en Wijn 

De werkzaamheden in de wijnkelder zijn een afronding 
van de voorafgaande processen van druifproductie in 
de wijngaard. In alle stappen van het productieproces 
dient men zo min mogelijk  gebruik te maken van tech-
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nologie, hulpstoffen en additieven. Het gebruik van op dit moment toegestane additieven en hulpstof-
fen moet verminderd worden, en worden naarmate verwerkingstechnieken verbeterd worden uitgefa-
seerd. De gebruikte procedures moeten respectvol jegens, en in harmonie zijn met de omgeving, de 
locatie en de mensen betrokken in het productieproces. Het voornaamste streven is om tenminste de 
kwaliteit aanwezig in biodynamisch fruit te behouden. Om die reden wordt er de voorkeur gegeven 
aan handmatige geplukte druiven, zodat een grondstof van de hoogst mogelijke kwaliteit van gega-
randeerd kan worden.  

Alle stappen van verwerken, alsook de methodes gebruikt in het verwerken van druiven en de daaruit 
ontstane producten dienen in overeenstemming te zijn met de volgende principes.  

• Het product  dient van hoge kwaliteit zijn in zintuiglijke zin, verteerbaarheid en smaak. 

• Gebruik van zwaveldioxide dient tot een minimum beperkt te worden.  

• Processen die een grote hoeveelheden energie of grondstoffen vergen dienen vermeden te worden.  

• Hulpstoffen en additieven die vanwege hun oorsprong, bij gebruik of als afvalstof schadelijk kunnen 
zijn voor het milieu, dienen vermeden te worden 

• Fysische methoden dienen boven chemische methoden verkozen te worden. 

• De verwerking van bijproducten als afvalwater of organische resten dienen verwerkt te worden op 
een manier die de negatieve effecten voor het milieu minimaliseert.  

De richtlijnen zijn positief gedefinieerd als een lijst van processen, ingrediënten, additieven en hulp-
stoffen die toegestaan zijn. Methoden en materialen die niet genoemd worden in deze richtlijn zijn niet 
toegestaan in de productie van Demeter wijn. Teneinde het strikte verbod op enkele wijdverbreide 
processen en materialen te benadrukken volgt hier een lijst van zaken die niet toegestaan zijn: 

• Het gebruik van genetisch gemodificeerde (micro)-organismen 

• Kaliumhexacyanoferraat 

• Ascorbinezuur,  sorbinezuur 

• PVPP (Polyvinylpolypyrrolidone 

• Diammoniumfosfaat 

• Vislijm, bloed en gelatine 

Alle materialen gebruikt in de constructie van verwerkingsapparatuur, waaronder ook tanks voor fer-
mentatie en opslag dienen op geen enkele manier de kwaliteit van het sap of de wijn in gevaar bren-
gen. 

14.7.1 Oorsprong van de vrucht en oogst 

Demeter/Biodynamische wijn dient geproduceerd te zijn van 100% Demeter gecertificeerde vruchten. 
Gemengde wijnen dienen uit de zelfde wijnregio te komen. De wijnregio’s worden aangewezen door 
Stichting Demeter. De voorkeur wordt gegeven aan handmatige oogst van vruchten. Machinaal oog-
sten is toegestaan.  

14.7.2 Keldermachines en opslagtanks 

Bij voorkeur worden vloeistoffen overgeheveld met gebruik van zwaartekracht. Slangenpompen zijn 
toegestaan. Pompen die hoge zijwaartse of centrifugale krachten ontwikkelen, zoals centrifugaalpom-
pen zijn niet toegestaan. Opslagtanks zijn bij voorkeur vervaardigd uit natuurlijke materialen. Beton, 
houten vaten, porselein, stalen vaten, en aardewerken amfora zijn toegestaan. Plastic vaten zijn uit-
sluitend toegestaan voor transport, niet voor opslag. 

14.7.3 Fysische maatregelen in de productie 

Verhitten van rode wijn is toegestaan, met een maximum van 35C. Het gebruik van verhitting en koe-
ling om fermentatie te beïnvloeden is toegestaan. Natuurlijke koeling, gebruikmakend van de plaatse-
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lijke omstandigheden, tot temperaturen beneden het vriespunt zijn toegestaan. Centrifugeren en tan-
gentiële filtratie is toegestaan. Pasteurisatie is niet toegestaan. 

14.7.4 Verrijking met suiker (chaptaliseren) 

Bij voorkeur wordt geen suiker toegevoegd in de productie van wijn. Toevoeging van suiker om het 
alcoholpercentage met een maximum van 1.5 volumeprocent te verhogen is toegestaan. Demeter 
gecertificeerd suiker of druivensapconcentraat verdient de voorkeur, wanneer dit aantoonbaar niet 
beschikbaar is kan suiker van gecertificeerde biologische oorsprong gebruikt worden. 

Detoevoeging van suiker of druivensapconcentraat voor de tweede gisting (Mousserende wijn) dient 
Demeter gecertificeerd zijn. Wanneer dat aantoonbaar niet beschikbaar is, is biologisch gecertificeer-
de suiker toegestaan. Maximaal toegestane toename in alcohol is 1.5 procent. 
 
Voor de productie van liqeuer d’expidition (mousserende wijn) is de toevoeging van suiker of gecon-
centreerd druivensap tot 50g/l of de liqeuer tot max 6cl/l toegestaan. 
Het wijzigen van het sap of de vloeistof uit de pulp, zoals het concentreren van de most is niet toege-
staan. Ook alcoholreductie doormiddel van technische methoden is verboden. Toevoegen van water 
aan de pulp of most is, mits toegestaan in landelijke wetgeving, wel toegestaan. 

14.7.5 Fermentatie 

Gebruik van nature op de druif voorkomende gisten verdient de voorkeur. Inheemse gisten, pied de 
cuve, ingebrachte Demeter gecertificeerde gist of gecertificeerde biologische gist, of indien aantoon-
baar niet verkrijgbaar GMO-vrije commerciële niet-synthetische gist zijn toegestaan. Gist mag niet 
geproduceerd zijn vanuit petrochemisch substraat of sulfaat afvalwater. Ingebrachte gist is alleen toe-
gestaan voor vastgelopen fermentatie (5 brix – 50gr suiker/liter of minder), of voor de secundaire fer-
mentatie van mousserende wijnen.  

14.7.6 Biologische zuurreductie 

Van nature op de druif voorkomende malolactische bacteriën verdienen de voorkeur. Niet-genetisch 
gemodificeerde melkzuurbacteriën zijn toegestaan. 

14.7.7 Conservering door middel van sulfiet 

SO2 gebruik dient tot een absoluut minimum beperkt te worden. Bij 5g/l restsuiker maximaal 140 mg/l 
voor witte wijn,110 mg/l voor rode wijn. Bij >5g/l restsuiker maximaal 180 mg/l voor witte wijn, 140 mg/l 
voor rode wijn. Voor zoete wijnen: 360 mg/l met Grauwe Schimmel, 250 mg/l zonder. Mousserende 
wijnen overeenkomstig witte wijnen. Vormen van sulfiet: Pure SO2 als gas of vloeibaar, kaliumbisul-
faat of kalium metabisulfaat. Mousserende tabletten zijn niet toegestaan. 

14.7.8 Wijnsteenzuurstabilisatie 

Alleen koude stabilisatie is toegestaan, met natuurlijk wijnsteenzuur uit BD wijnproductie afkomstig. 

14.7.9 Klaren 

Klarende stoffen afkomstig van de slacht van dieren zijn niet toegestaan. Eiwit van Demeter of biolo-
gische oorsprong, Demeter melk en melkproducten zijn wel toegestaan. Wanneer al deze opties aan-
toonbaar niet beschikbaar zijn, is biologische caseine,- erwt,- aardappel,- of graaneiwit (biologisch 
wanneer beschikbaar) toegestaan.  

Anorganische middelen zoals Bentoniet, actieve kool,  of doormiddel van beluchting, zuurstof, waar-
onder Micro Ox zijn toegestaan. Micro-ox is alleen toegestaan om reductie in de vroege fase tegen te 
gaan). 
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14.7.10 Filteren en zuurteregelaars 

Organische middelen: Cellulose, textiel (chloorvrij), polypropyleen zijn toegestaan. Van de anorgani-
sche middelen verdient bentoniet (E558) de voorkeur. Diatomeeënaarde en perliet zijn ook toege-
staan. Bij voorkeur worden geen zuurteregelaars gebruikt. Kaliumbicarbonaat, KHCO3 Calcium car-
bonaat, CaCO3, Wijnsteenzuur (E334) zijn toegestaan. Toevoeging maximaal 1,5 gram per liter. Hou-
ten vaten zijn toegestaan voor het rijpen van rode wijn. 

14.7.11 Bottelen en flessen 

CO2 en N2 zijn toegestaan. Glas en niet poreuze materialen van klei zoals keramiek en porcelein zijn  
toegestaan. Glas, kurk, schroefdop, kroondoppen, plastic afsluitingen zijn toegestaan. Nirosta, plastic 
of tinnen capsules, poly doppen, lakzegels of wassen zegels zijn toegestaan. Land van oorsprong op 
het label verplicht. PET flessen en blik zijn niet toegestaan. 

 

14.7.12 Reiniging en desinfectie 

Water, stoom, zwavel, groene zeep, natronloog, ozon, perazijnzuur, azijnzuur, waterstofperoxide, 
citroenzuur zijn toegestaan, mits gevolgd door spoeling met drinkwater. 

14.8 Bier 

Demeter-bier moet worden geproduceerd volgens de "traditionele brouwkunst" op basis van proces-
sen en procedures die geschikt zijn voor het leven. Om deze reden maakt de bierproductie bij voor-
keur gebruik van materialen die zelf resulteren uit natuurlijke processen (bijvoorbeeld zuurregeling met 
behulp van melkzuurbacteriën in plaats van de toevoeging van een zuur). 

14.8.1  Ingrediënten, technische hulpstoffen en additieven 

De ingrediënten die kunnen worden gebruikt, zijn hop, mout en brouwwater. Ook is het toevoegen van 
fruit en kruiden en specerijen in Demeter kwaliteit is toegestaan. Het fruit dient te worden gewassen in 
drinkbaar water. 

Voor de hop hebben onverwerkte natuurlijke hopbloemen de voorkeur. Type 90 gepelletiseerde hop 
mag worden gebruikt. Type 45 gepelletiseerde hop en hop extracten zijn verboden.  
Indien beschikbaar dient er gebruik gemaakt te worden van Demeter gecertificeerde hop. Als Demeter 
hop niet kan worden verkregen, moet toestemming worden gevraagd bij de respectieve organisatie 
om gecertificeerde biologische hop te gebruiken. Het gebruik van conventioneel geproduceerde hop is 
verboden. 

Er wordt uitgegaan van biologische gist verkregen van biologische brouwerijen. Alleen levende, verse 
gist zonder toevoegingen mag worden gebruikt. De gist moet worden gekweekt en vermenigvuldigd in 
de brouwerij zelf op het wort dat uitsluitend voortkomt uit Demeter grondstoffen.  
De gist mag alleen in water met brouwkwaliteit worden gewassen.  
 
Melkzuurbacteriën kunnen worden gebruikt voor melkzuurgisting om Demeter speciaal-bieren te pro-
duceren. 

Het water dat wordt gebruikt voor het brouwproces (het brouwwater) en het water voor alle andere 
doeleinden moet worden onttrokken aan het grondwater met de laagste niveaus van verontreinigende 
stoffen. Het moet op zijn minst van drinkwaterkwaliteit zijn en een nitraatgehalte van minder dan 25 
mg/l hebben. 

Eenvoudige verbetering van de waterkwaliteit, zoals toegestaan voor natuurlijk mineraalwater voor de 
menselijke consumptie, is ook toegestaan voor het brouwen van water. De verwijdering van ijzer en 
mangaan door beluchting is toegestaan. Verhoogde kalkniveaus kunnen worden verminderd door de 
toevoeging van natriumcarbonaat. 
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Water mag niet worden veranderd met behulp van de volgende processen:  
filtratie met actieve kool, ionenwisseling, sterilisatie van vuil water in het bijzonder met UV-straling, 
ozon, hypochloriet of chloordioxide. 

Het gebruik van additieven, aroma's, mineralen, sporenelementen en vitamines van levensmiddelen-
kwaliteit is niet toegestaan in de productie van Demeter-bier. 

14.8.2  Verwerkingshulpmiddelen en processen voor het maken van bier 

De volgende verwerkingshulpmiddelen zijn toegestaan: 

• Filtermaterialen gemaakt van textiel (bijvoorbeeld watten), Membranen (zonder PVC, PVPP, Asbest 
en bentoniet) 
• Diatomeeënaarde 
• Natriumcarbonaat voor het ontharden van het water 
• Gips voor het brouwen 
• Fermentatie koolstofdioxide en CO2 mogen alleen worden gebruikt om de vaten te temperen en N2 
mag alleen worden gebruikt voor het vullen van de vaten. 
• Siliciumdioxide (silica) is een toegestaan proceshulpmiddel bij de productie van glutenvrij bier 
 
De productie van Demeter-bier moet schone, Demeter-gecertificeerde granen voor het mouten ge-
bruiken. De granen worden gewassen met water om te weken in de containers, en op de vloer gelegd 
om te ontkiemen. De mout mag niet met zwavel worden behandeld. Alleen indirecte warmte kan wor-
den gebruikt voor het drogen om het gevaar van amine-ontwikkeling te verminderen 

14.8.3  Het brouwproces 

Bij het koken van het wort mag geen hoplepel worden hergebruikt. Procedures om de snelheid van 
kunstmatig te versnellen het wortkookproces, met name het gebruik van kiezelzuurpreparaten om de 
isomerisatie van te versnellen de hopbestanddelen zijn niet toegestaan. 

Het gebruik van residuen van bier als natuurlijke verzuring is toegestaan. 

De verwijdering van alcohol uit bier is nog niet gereguleerd. Specialistische lightbieren moeten worden 
geproduceerd met gisttypes die van nature minder alcohol produceren. 

Versnelde fermentatie, druk of agitatie is niet toegestaan. Alle versnelde verouderingsprocessen zoals 
verwarming in de opslag is ook niet toegestaan. Voor bieren die hergisten op de fles is het toegestaan 
om dit te laten uitvoeren in een warmtekamer van max. 25 oC als de buitentemperatuur onder de 10 
0C is. 

Hulpmiddelen om het bier te klaren, met name houtkrullen,  geïmpregneerde houtsnippers en alumini-
umfolie zijn verboden. 

Het Nathan Proces (fermentatie en veroudering van bier in dezelfde conische tank) is toegestaan. 

De correctie van visuele of smaak tekortkomingen, b.v. het verwijderen van smaken door te spoelen 
met koolzuur, het gebruik van actieve koolfilters, of wijzigingen in de kleur met bierkleuren, is niet toe-
gestaan. 
Het gebruik van materialen om de houdbaarheid te verlengen, zoals kiezelzuurpreparaten, PVPP ben-
toniet enz., is ook verboden. 

Het heet afvullen van de flessen en desinfectie filtratie om micro-organismen te doden is niet toege-
staan, omdat ze de smaak verminderen en fungeren als bewaarmiddelen.  
 
Zogenaamde Flash-verwarming (korte tijd verwarmen) met daaropvolgende snelle herkoeling is toe-
gestaan tijdens het brouwproces. 

Bieren met een verhoogd suiker residugehalte kunnen worden gepasteuriseerd. 

De ontsmetting van flessen met sulfieten en de behandeling van kurken dopafdichtingen met formal-
dehyde zijn verboden. 

In het geval van een tweede gisting in de fles, is toevoeging van suiker toegestaan, alleen als het 
maximum toevoeging niet groter is dan 2,5 g / L bier. 
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14.8.4  Verboden verwerkingsprocedures 

• Verbetering van het water met behulp van actieve koolfilters of ionenwisseling 

• Desinfectie van brouwwater met behulp van UV-straling, ozon, hypochloriet of chloordioxide 

• Drogen met directe warmte 

• De behandeling van hop en mout met zwavel 

• Het hergebruik van hopmoer en gistkoek (barm) of de kunstmatige versnelling van wortproductie, 
b.v. 

• door het gebruik van kiezelzuurpreparaten 

• Snelle fermentatieprocessen en versnelde veroudering, d.w.z. door verwarming tijdens opslag 

• Eiwitstabilisatie met bentoniet, silica-preparaten, PVPP 

• Desinfectie door pasteurisatie en het warm vullen van de flessen 

• Procedures om het alcoholgehalte kunstmatig te verminderen 

• Procedures om smaak te corrigeren 

• Visuele verbetering met behulp van bierkleuren 

• Bepaling van het gevulde niveau met behulp van radioactiviteit 

14.8.5.  Verpakking 

Bier moet uitsluitend worden verpakt in glazen flessen of vaten van roestvrij staal of hout. Eenmalig 
gebruik blikken zijn verboden. De flesetiketten moeten worden afgedrukt met inkten die geen of 
slechts een laag niveau bevatten van zware metalen. Het afdekken van de flessen met zilverpapier is 
verboden. 

Bij het inkopen van nieuwe bierkratten moeten ze gemaakt zijn van milieuvriendelijke materialen (lage 
dichtheid polyethyleen, met een laag gehalte aan zware metalen). De afdichting van de flessen mag 
geen PVC bevatten. 

14.8.6. Reiniging van faciliteiten 

Reiniging met alkaliën en zuren zijn toegestaan. In de regel moet de bottelarij worden gereinigd met 
warm water en druk in plaats van te steriliseren met een ontsmettingsmiddel. Indien nodig kan water-
stofperoxide (H2O2) of perazijnzuur worden gebruikt. 

 

14.9 Oliën en vetten 

14.9.1  Processen oliën en vetten 

Het persen van oliën.  

14.9.2   Koudgeperste plantaardige 
spijsolie 

 De volgende processen zijn toegestaan: 
- Alle gangbare methoden voor het reinigen, schillen en toebereiden van de grondstof. 
- Mechanisch persen met een temperatuur van max. 60º C (het meetpunt dient zo dicht mogelijk 

bij de uitstroomopening van de pers te  zijn en wordt door  de certificeerder bepaald). 
- De maximale extractietemperatuur van de verschillende specifieke oliën is hieronder aangege-

ven. Lagere temperaturen zijn wenselijk. 
- Olijfolie: 27º C. 
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- Distel- en pompoenpitolie: 50º C. 
- Zonnebloem-, mais-, soja-, sesam-, hazelnootolie: 60º C. 
- Filteren, klaren, centrifugeren. 
- Roosteren van zaden voorafgaand aan persen van pompoen, sesam en noten olie is toege-

staan. ‘Koudgeperste olie van geroosterde zaden’ moet op de verpakking vermeld worden. 

Verboden processen bij koude persing: 

- Voorverhitten van te persen producten. 
- Extraheren met organisch-chemische oplosmiddelen. 
- Ontslijmen met minerale of organische zuren. 
- Actieve koolbehandeling. 
- Ontzuren. 
- Ontkleuren of bleken. 
- Chemische modificatie (hydrateren, harden, hydroliseren). 
-  

14.9.3  Bereiding van margarine 

De lecithine moet van biologische gecertificeerde oorsprong zijn. Alle voorwaarden genoemd on 
14.3.2 gelden. Het gebruik van chemisch geharde (hydro gegenereerde) vetten en smaakstoffen is 
niet toegestaan. Toegestane processen: 
- Emulsificeren 
- Pasteuriseren 
- Kristalliseren 

14.9.4.  Bereiding van bak- en braadoliën en oliën voor verdere verwerking 

Oliën en vetten moeten in principe worden verwerkt op temperaturen onder de 100º C.  
 
Mild stomen en ontgeuren dient te worden uitgevoerd op temperaturen onder de 230º C en is slechts 
eenmalig toegestaan. Indien olie wordt ontgeurd, dient dit te worden vermeld op het etiket. 

De volgende processen zijn eveneens toegestaan: 
- Mechanisch persen bij hogere temperaturen. 
- Ontzuren (slechts eenmalig, vóór of na fractioneren). 
- Wassen. 
- Vacuümdrogen. 
- Ontkleuren 
- Thermisch fractioneren (dekristalliseren of droog fractioneren). 

Toegestane hulpmiddelen: 

- Asbest-vrij materiaal zoals papier of doek 
- Stikstof (N2) 
- Citroenzuur, alleen voor ontslijmen 
- Kiezelgoer (diatomeeën-aarde)  
- Bentoniet  
- Actieve koolstof  
-  
- Verboden processen: 
-  Extraheren met organisch-chemische oplosmiddelen. 
-  Chemische modificatie (hydrateren, harden, hydroliseren). 

Voor de bereiding van palmolie die verkocht wordt als ruwe palmolie zijn de volgende processen ver-
boden: 
- Ontslijmen met behulp van zuren. 
- Verwijderen van de zuren. 
-  
-  
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14.10 Zoetmiddelen 

14.10.1 Processen zoetmiddelen 

Suiker 

Gebruik van oersuiker heeft de voorkeur. Vervaardiging van ruwe suiker en witte suiker is alleen toe-
gestaan met toestemming van de Demeter Licentie Commissie. De noodzaak om de suiker te raffine-
ren dient te worden aangetoond. 

14.10.2 Recepturen zoetmiddelen 

In principe dienen enzymen vrij te zijn van conserveringsmiddelen. Voor toepassing in de vervaardi-
ging van graanzoetstoffen zijn voor zover bekend echter geen enzymen beschikbaar die vrij zijn van 
conserveringsmiddelen. Aangezien gebruik van enzymen onmisbaar is, kan ontheffing worden aange-
vraagd voor gebruik van enzymen met conserveermiddelen. Er dient een specificatie te worden voor-
gelegd aan de Demeter Licentie Commissie. 

Voor de productie van invertsuiker is Xylose isomerase toegestaan. 

Kalkwater is toegestaan om ongewenste begeleidende stoffen te verwijderen. 

Actieve kool kan worden gebruikt voor het helder maken van agavediksap. 

Koolzuur kan worden gebruikt om overtollige kalk af te scheiden als calciumcarbonaatdrab. 

Oliën mogen worden gebruikt als anti-schuimmiddel. Deze mogen niet chemisch zijn bewerkt. 

14.11 Cosmetica 

Er is een uitgebreid Engelstalig katern met Demeter Voorwaarden voor cosmetica 
productie op aanvraag verkrijgbaar. 

14.12 Textiel 

Textiel grondstoffen (wol, katoen, linnen, zijde et cetera) zijn agrarische producten 
welke binnen de biodynamische richtlijnen en normen vallen als zij op Demeter 
gecertificeerde bedrijven zijn geproduceerd volgens de landbouw productie voorwaarden. Katoen 
moet met de hand of zonder chemie geoogst zijn. Dierlijke vezels moeten geschoren of gekamd zijn. 
Textiel verschilt van voedsel in de zin dat een vorm van verwerking altijd nodig is om het bruikbaar te 
maken. Verwerkingsstappen kunnen het biodynamische textiel negatief beïnvloeden evenals de che-
mische middelen die nodig kunnen zijn voor verven e.d. De uitsluiting van toxische producten in de 
productie van grondstoffen is al in de productie voorwaarden geregeld. Verwerkingsstandaarden zijn 
gereguleerd door de I(nternational) N(atural) T(extile) A(ssociation) Standards. Ze zijn op te vragen bij 
Stichting Demeter. Demeter textiel voldoet altijd aan de minimum eisen voor biologisch textiel. 

14.13 Imkerijproducten 

Hoewel biologische erkenning in Nederland voor honing productie mogelijk is, is het nog niet mogelijk 
Demeter gecertificeerde honing te produceren in Nederland. Aan een richtlijn wordt gewerkt. 

14.14  Alcohol voor verdere bereiding 

Er zijn aparte Demeter voorwaarden opgesteld voor de productie van Demeter alcohol voor verdere 
bereiding in bijvoorbeeld cosmetica. Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
-  
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15. Principes 

De eigenaar van een geregistreerd merk is wettelijk verplicht om het merk te beschermen tegen mis-
bruik. De merkbescherming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Demeter International, als 
uitvoerende organisatie voor de merkeigenaar, en de nationale sublicentiehouders, waaronder Stich-
ting Demeter. 

 

 

  

16. Juridisch kader 

16.1 Wettelijke vereisten 

De EU regelgeving voor etikettering en aanduiding nr. 1069/2011 van voedingsmiddelen is bindend 
evenals (aanvullende) Nederlandse regelgeving.  

Verder is de regelgeving in de (EU)nr. 834/2007 en 889/2008 ten aanzien van de aanduidingen op 
biologische producten bindend.  

Iedere onderneming is verantwoordelijk voor de eigen aanduidingen ten opzichte van bovengenoem-
de regelgeving. Deze Demeter Voorwaarden Aanduiding omvatten of interpreteren bovengenoemde 
regelgevingen niet, ze vormen een aanvulling. 
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16.2 Gebruik van het Demeter keurmerk 

Over de omzet van producten die onder eigen handelsnaam, onder Demeter keurmerk (met of zonder 
Demeter-beeldmerk) worden verhandeld, is licentiebijdrage verschuldigd. Zaken hieromtrent worden 
geregeld in het Bijdragereglement. 

Het label, het etiket of de verpakking van een Demeter product is maatgevend bij het bepalen onder 
wiens verantwoordelijkheid verkocht wordt. Deze partij dient gecertificeerd te zijn. Verkoop aan ver-
werker of handelaar kan alleen indien deze verwerker of handelaar ook in bezit is van een geldige 
Demeter licentie.  
 
Op het label dienen tenminste de productnaam, de naam en het merk van de betreffende licentiehou-
der, het bedrijfsadres, het biologische controlenummer en het Demeter keurmerk geplaatst te worden. 
De bedrijfsvermelding dient ertoe dat een consument contact kan opnemen met het bedrijf (een be-
drijfsnummer volstaat niet). 

Waar wordt gesproken over een label, een etiket of verpakking wordt iedere aanduiding van een pro-
duct bedoeld. Hieronder worden ook kistkaarten, dekvellen, afgesloten tassen, zakken of dozen en 
dergelijke verstaan. 

Gebruik van enige verwijzing naar de biodynamische methode op producten, of materiaal dat verwijst 
naar producten, waarbij geen relatie is met het Demeter keurmerk is voor licentiehouders verboden. 

Enig gebruik van het woord Demeter en/of biodynamisch wordt gezien als merkgebruik. Het wordt 
tevens als keurmerkgebruik gezien, indien de indruk wordt gewekt bij het publiek dat het om Demeter-
producten gaat.  

17. Het Demeter beeldmerk 

Het Demeter beeldmerk bestaat uit drie grafische elementen: het gestileerde woord-merkbeeld, het 
achtergrondveld en de accentlijn. De verhouding van de individuele elementen, noch van het hele logo 
mag worden veranderd. 

Indien er een wijziging komt in de regelgeving rond de aanduiding van het Demeter beeldmerk dan 
heeft een gebruiker van het keurmerk maximaal 3 jaar om zijn etiketten aan te passen. Stichting De-
meter kan een ontheffing geven voor een langere periode als zij daar in specifieke gevallen redenen 
toe ziet.  

 
Tabel: Grafische elementen van het Demeter-beeldmerk  

Demeter-beeldmerk Gestileerd woord-
merkbeeld 

Achtergrondveld Accentlijn  

 
 
 

   

 

17.1 Plaatsing op producten 

De productnaam staat onafhankelijk van het Demeter beeldmerk. 

Het Demeter beeldmerk is conform de internationale Demeter Standards geplaatst aan de bovenrand 
van verpakkingen en etiketten, in het bovenste derde deel van het etiket of de verpakking met als doel 
goede herkenbaarheid aan de voorzijde in het zichtveld. Bij een andere plaatsing in het zichtveld is 
een schriftelijk akkoord van Stichting Demeter noodzakelijk. Voor bestaande goedgekeurde verpak-
kingen en etiketten die hiervan afwijken geldt een overgangstermijn van 5 jaar. 

De breedte van het logo is tenminste 20mm en maximaal 50mm. Bij zeer kleine etiketten kan een 
Demeter logo kleiner dan 20mm worden toegestaan. Dit ter beoordeling door de Demeter Licentie 
Commissie. 
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In ieder geval dient de naam of het merk van de licentiehouder duidelijk herkenbaar te zijn op de voor-
kant van het etiket of de verpakking. 

Iedere Demeter productaanduiding dient te zijn geregistreerd en goedgekeurd. 

17.2 Kleuren van het Demeter-beeldmerk 

17.2.1 Kleurengebruik 

Indien het etiket of de verpakking voor een Demeter-product uit meer dan één kleur bestaat, dienen 
de volgende kleuren te worden aangehouden:  

 
Tabel: Kleuren bij normaal gebruik van het Demeter-beeldmerk 

Demeter-beeldmerk Kleur Beschrijving 

 
Gestileerd woord-
beeldmerk 

Wit Wit (transparant op een lichte achter-
grond) 

Achtergrondveld Oranje PMS 158c (RAL 2003) 

Accentlijn Groen PMS 342 (RAL 6016) 

 

17.2.2 Speciaal gebruik  

Indien het etiket of de verpakking van het Demeter-product is uitgevoerd in één kleur is éénkleuren-
druk van het Demeter-beeldmerk mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte druktechniek en de kleur van 
het gebruikte materiaal kan dit op de volgende manieren:  

De grootst mogelijke gelijkenis tussen het speciale en het normale Demeter-beeldmerk kan worden 
bereikt door kleurkeuze in de volgorde: oranje, groen, wit. Kleuren met groot contrast hebben de voor-
keur. De letters “demeter” mogen niet in zwart zijn uitgevoerd. 

Op een rondlopend etiket, dient het Demeter-beeldmerk toch als rechthoek te worden weergegeven. 
Dit kan door het Demeter-beeldmerk (de hoogte van de letter “d” van demeter) lager dan de rand te 
plaatsen. 
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 Tabel: Kleuren bij speciaal gebruik van het Demeter-beeldmerk  

Voorwaarde Grafisch element Kleur Kleur beschrijving 

Lichte achtergrond 

Indien rasteren tech-
nisch mogelijk 

 

 

 

Gestileerd woord-
merkbeeld 

Transparant/wit Basiskleur van het      
materiaal 

Achtergrondveld Donker, gerasterd 60% verzadiging 

Accentlijn Donker, ongerasterd 100% verzadiging 

Lichte achtergrond 

Indien rasteren NIET 
technisch mogelijk is, of  
in geval van een licht 
achtergrondveld 

 

 

 

Gestileerd woord-
merkbeeld 

Transparant/wit Basiskleur van het      
materiaal 

Achtergrondveld Lichte of donkere kleur, 
ongerasterd   

Volgorde in voorkeur: 
oranje, groen (, zwart) 

Accentlijn Niet aanwezig  

Donkere achtergrond 

Indien rasteren NIET 
technisch mogelijk is 
(Zelfklevend etiket) 

   

Gestileerd woord-
merkbeeld 

Gedrukt wit  

Achtergrondveld Witte lijn rond het ach-
tergrondveld 

 

Accentlijn Gedrukt wit  

 
 

17.3 Stijl en lettertype van het woord “Demeter”  

Het woord Demeter wordt geschreven met een hoofdletter en in hetzelfde schriftsoort als de overige 
tekst. 

18. Aanduiding van Demeter producten 

Zoals is vastgelegd in het merkenrecht wordt enig gebruik van het woord “Demeter” gezien als gebruik 
van het keurmerk. Ook indien de indruk wordt gewekt dat het om een Demeter product zou gaan.  

18.1  “Demeter” of “biodynamisch” 

Het uitgangspunt bij de aanduiding is gebruik van “Demeter”. Daarmee is vastgelegd dat het om het 
wettelijk beschermde, gecontroleerde Demeter keurmerk gaat. Dit betekent dat iedere verpakking of 
etiket tenminste eenmaal het Demeter beeldmerk of het woord “Demeter” dient te bevatten. 

Om de relatie tussen Demeter en de biodynamische landbouw te leggen bestaan de volgende moge-
lijkheden: 

18.2 Tekstuele toevoeging 

De volgende tekst mag worden gebruikt op etiketten en verpakkingen:  
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“Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor producten van gecontroleerd biodynamische teelt”. 

18.3 Ingrediëntendeclaratie 

Wanneer het Demeter beeldmerk of het woord  “Demeter” op een etiket of verpakking wordt gebruikt, 
mag in de ingrediëntendeclaratie worden verwezen naar “biodynamisch”. 

18.4 Producten met het Demeter beeldmerk  
(tussen 66% en 90% Demeteringrediënten)  

Het afwijkend aandeel Demeter ingrediënten dient te worden vermeld in de tekst of de ingrediënten-
declaratie. 

Dit dient op een van de volgende manieren te worden gedaan: 

Door het opnemen van de zin: “Dit product (of productnaam) bestaat voor x% uit Demeter ingrediën-
ten”. 

Door vermelding van het Demeter aandeel bij de toelichting op de sterretjes: “** Demeter (x%)”. Het 
Demeter aandeel kan door de consument worden bepaald door optellen van de percentages. 

18.5 Aanduiding van Demeter ingrediënten zonder Demeter  
beeldmerk (tenminste 10% Demeter ingrediënten)  

Het is mogelijk Demeter ingrediënten uitsluitend aan te duiden in de ingrediëntendeclaratie wanneer 
de betreffende producten zijn gecertificeerd en tevens meer dan 10% Demeteringrediënten bevatten. 
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Tabel: Aanduiding van producten met Demeteringrediënten  

Producten met tenminste 90% Demeter ingrediënten 

Aanduiding Tekst op het etiket Certificering Vereisten 

 

 

Ingrediëntendeclaratie op het etiket 

Demeter ingrediënt (hetzelfde lettertype, 

dezelfde schriftsoort) 

Demeter toelichting 

“Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor 

voeding van gecontroleerd biodynamische 

teelt” 

gecertificeerd biolo-

gisch (EU-

verordening) 

 

Demeter-

gecertificeerd 

voldoen aan Demeter-

voorwaarden voor verwerking 

ten aanzien van alle 

producten en processen 

tenminste 90% Demeter-

ingrediënten  

tenminste 95% gecertificeerd 

biologisch 

Producten met tenminste 66% Demeter ingrediënten 

 

 

Ingrediëntendeclaratie op het etiket 

Demeter ingrediënt (hetzelfde lettertype, vet, 

cursief) 

Uit de ingrediëntendeclaratie dient het 

aandeel Demeter-ingrediënten te kunnen 

worden afgeleid 

Demeter toelichting 

“Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor 

voeding van gecontroleerd biodynamische 

teelt” 

gecertificeerd biolo-

gisch (EU-

verordening) 

Demeter-

gecertificeerd 

voldoen aan Demeter-

voorwaarden voor verwerking 

ten aanzien van alle 

producten en processen 

tenminste 66% Demeter-

ingrediënten 

tenminste 95% gecertificeerd 

biologisch 

Producten met tenminste 10% Demeter ingrediënten 

 

Demeter-ingrediënt 

Ingrediëntendeclaratie op het etiket 

Demeter ingrediënt (normaal lettertype) 

Uit de ingrediëntendeclaratie dient het 

aandeel Demeter-ingrediënten te kunnen 

worden afgeleid 

Demeter toelichting 

“Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor 

voeding van gecontroleerd biodynamische 

teelt” 

gecertificeerd biolo-

gisch (EU-

verordening) 

Demeter gecer-

tificeerd 

voldoen aan Demeter-

voorwaarden voor verwerking 

ten aanzien van alle 

producten en processen 

tenminste 10% Demeter-

ingrediënten 

tenminste 95% gecertificeerd 

biologisch 
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19. Bijzondere vormen van Demeter aan-
duiding  

19.1 Producten met wettelijk vereiste toevoegingen  

Bij sommige voedingsmiddelen (bijvoorbeeld babyvoeding op basis van melk of granen) is het een 
wettelijk vereiste om vitamines toe te voegen (EU-richtlijn 2006/125). Vermelding van deze toevoegin-
gen op het etiket, ter informatie van de consument is verplicht. Ook als dit niet wettelijk voorgeschre-
ven is. 

19.2 Demeter aanduiding voor individuele productgroepen  

19.2.1 Aanduiding van brood en bakkerijproducten 

Brood en bakkerijproducten zonder verpakking dienen te 
worden aangeduid met een ouwel, waarop de volgende 
zaken staan vermeld: 
- Het Demeter-beeldmerk. 
- De naam van de licentiehouder. 

Bij de verkooppunten dient een receptuur ter inzage te 
liggen voor de afnemers van de producten. 

 

19.2.2 Aanduiding van Demeter producten die sterke drank bevatten  

Demeter voorwaarden voor productie van alcohol zijn in het Engels op te vragen bij Stichting Deme-
ter.  Aanduiding met het Demeter logo van sterke drank  (alcoholhoudende drank die bij kamertem-
peratuur voor 15 volumeprocent of meer uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn, die door volle-
dige gisting aan zijn volumepercentage alcohol is gekomen) of producten die als ingrediënt sterke 
drank bevatten is niet toegestaan. De Demeter ingrediënten in een product van of met sterke drank 
mogen wel in de ingrediëntendeclaratie als Demeter worden aangeduid zoals bedoeld onder 18.5. 

19.2.3 Aanduiding van Demeter producten in een abonnement systeem 

Bij een abonnement systeem kan voor het geheel van producten en verpakking (hierna het abonne-
ment genoemd) sprake zijn van twee situaties: 

a. Het abonnement bestaat voor meer dan 90% uit Demeter producten en de verpakking wordt 
afgesloten. In dit geval gelden de normen voor normaal gebruik van het Demeter beeldmerk. De tas 
fungeert als verpakking van een samengesteld product en mag op dezelfde wijze worden voorzien 
van het Demeter beeldmerk. 

b. Het abonnement wordt niet afgesloten en de Eko- en Demeter producten zitten los in de ver-
pakking. Dit geheel vormt geen samengesteld product waarbij de normen voor aanduidingen gelden 
voor normaal gebruik van het Demeter beeldmerk.  

Eventuele bedrukking op een dergelijke tas is een algemene reclame-uiting, eventueel met gebruik 
van het Demeter keurmerk. Hiervoor gelden de normen voor Algemene reclame-uitingen (Hoofdstuk 
20.1.2). 
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Aanduiding van Demeter producten in een abonnement kent in dit geval twee vormen: 

Normale aanduiding met het Demeter beeldmerk 

Aangezien het abonnement doorgaans uit zowel Demeter-producten als biologische producten be-
staat, geldt dat alle Demeter producten afzonderlijk verpakt dienen te worden en te worden voorzien 
van het Demeter beeldmerk. Voor ieder afzonderlijk product zijn de Demeter-voorwaarden van kracht. 

Aanduiding van de Demeter producten via een Nieuwsbrief  

Voor abonnementen kan de productaanduiding met het keurmerk via de Nieuwsbrief gedaan worden. 
De producten hoeven dan niet meer afzonderlijk te worden verpakt en aangeduid. In een bij het abon-
nement ingesloten Nieuwsbrief dient te worden aangegeven welke producten het abonnement bevat 
en wat de productiekwaliteit van ieder product is. In de Nieuwsbrief dient tevens te worden vermeld 
hoe hoog het gemiddeld aandeel Demeter producten op jaarbasis is. Dit gemiddelde wordt berekend 
op basis van de inkoopprijs. Zowel administratief als fysiek dient gecontroleerd te kunnen worden of 
de aanduidingen kloppen. De administratie dient hierop ingericht te zijn. 

Voor aanduiding van Demeter-producten via de Nieuwsbrief is ontheffing vereist van de Demeter Li-
centie Commissie. Bij het ontheffingsverzoek dient te worden aangegeven hoe de administratie op dit 
punt is ingericht en hoe de aanduiding in de Nieuwsbrief zal worden gedaan. 

Over het Demeter aandeel van het abonnement is omzetbijdrage verschuldigd. 

19.2.4 Etikettering van eieren 

Het gebruik van de term ‘de broederhanen worden aangehouden’ of iets in die strekking op een 
ei/vlees verpakking in combinatie met het Demeter logo, mag alleen gebruikt worden als de broeder-
hanen op een biodynamisch bedrijf worden gehouden.   

19.3 Bijzondere vormen van Demeter aanduiding voor landbouwers 

19.3.1 Aanduiden van Demeter producten via een algemene mededeling 

Landbouwers hebben de mogelijkheid af te zien van individuele aanduiding van geregistreerde en 
gecertificeerde producten van het eigen bedrijf. Aanduiding kan worden gedaan door middel van een 
algemene mededeling in de eigen verkoopruimte (boerderijwinkel of marktkraam).  

De tekst van deze algemene mededeling dient als volgt te zijn: 

 

“Alle producten van het eigen bedrijf [bedrijfsnaam] zonder aanduidingen,  
zijn van Demeter kwaliteit”. 

Alle verwerkte producten vallen volledig onder de Demeter productcertificering. 

19.3.2 Niet-Demeter gecertificeerde verwerkte producten van een  
Demeter landbouwbedrijf 

Wanneer verwerkte producten van een Demeter landbouwbedrijf niet zijn gecertificeerd en ze worden 
zonder Demeter aanduiding op het eigen Demeter gecertificeerde bedrijf of op bijvoorbeeld een boe-
renmarkt verkocht, mag niet de suggestie worden gewekt dat het om Demeter producten zou gaan. 
Ook een verwijzing naar de biodynamische landbouw is niet toegestaan.  
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20. Gebruik van het Demeter beeldmerk in  
reclame-uitingen 

Demeter licentiehouders zijn gerechtigd het Demeter beeldmerk te voeren. Het Demeter beeldmerk 
kan worden gebruikt om producten aan te duiden als zijnde van Demeter kwaliteit. Het Demeter 
beeldmerk mag ook worden gebruikt in (algemene) reclame-uitingen. Hieronder wordt onder meer 
verstaan: advertenties, folders, brochures, informatiemateriaal, reclamemateriaal en dergelijke. 

Een zogenoemde “sleeve” om een verpakt product, of een halskraag om een fles is dusdanig verbon-
den aan het betreffende product, dat in deze gevallen geen sprake is van algemene reclame, maar 
van productaanduiding. 

20.1 Reclame-uitingen van licentiehouders 

20.1.1 Reclame-uitingen, specifiek voor Demeter producten of Demeter 
producenten 

Wanneer de reclame-uitingen uitsluitend gericht zijn op Demeter producten of wanneer producenten 
uitsluitend Demeter producten voeren mag met Demeter beeldmerk worden geplaatst volgens de 
normen voor plaatsing op een productverpakking (midden bovenin, 1/3 van het zichtveld) of gelijkend 
hierop. 

20.1.2 Algemene reclame-uitingen 

In algemene reclame-uitingen over producten of bedrijven die producten leveren in zowel Eko- als 
Demeter kwaliteit, mag het Demeter beeldmerk niet worden gebruikt zoals dit is toegestaan op een 
productverpakking. Het dient dan samen met het biologische keurmerk geplaatst te worden in een 
passende verhouding (dezelfde hoogte als het biologische logo). 

De volgende zin dient te worden toegevoegd indien de kwaliteit van een product niet altijd direct is te 
herkennen aan een keurmerk (bijvoorbeeld in de Horeca): “Het Demeter keurmerk op het product 
garandeert dat het betreffende product van gecontroleerd biodynamische kwaliteit is.” 

Zodra in reclame-uitingen de suggestie wordt gewekt dat er sprake is van Demeter producten, terwijl 
dit niet het geval is, heeft Stichting Demeter het recht de uitingen te laten vernietigen. 

In reclame-uitingen waarin reclame wordt gemaakt voor uitsluitend biologische producten, mag het 
Demeter beeldmerk niet worden gebruikt. 

20.1.3 Algemene reclame-uitingen op losse productverpakkingen 

Op losse productverpakkingen (bijvoorbeeld tassen, broodzakken, kaaspapier) mag het Demeter 
beeldmerk niet worden gebruikt als op een productverpakking, tenzij gegarandeerd kan worden dat 
altijd uitsluitend Demeter producten worden verpakt en de verpakking wordt afgesloten. 

Het Demeter beeldmerk dient samen met het biologische keurmerk geplaatst te worden in een pas-
sende verhouding (dezelfde hoogte als het biologische logo). 

De volgende zin dient duidelijk herkenbaar op de losse verpakking geplaatst te worden: “Het Demeter 
keurmerk op het product garandeert dat het betreffende product van gecontroleerd biodynamische 
kwaliteit is.” 

20.2 Algemene reclame-uitingen van niet-licentiehouders 

Uitsluitend met toestemming van de Demeter Licentie Commissie is het mogelijk voor niet-
licentiehouders om het Demeter-keurmerk te gebruiken. Het kan in dergelijke gevallen gaan om alge-
mene reclame (bijvoorbeeld reclame door winkelketens) of om algemene informatieverstrekking (bij-
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voorbeeld achtergrondinformatie over het keurmerk door belangenorganisaties). Het Demeter beeld-
merk dient samen met het biologisch keurmerk geplaatst te worden in een passende verhouding (de-
zelfde hoogte als het biologische logo)
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Appendix 1 Nationale ontheffingen 

Demeter International heeft aan sommige landen ontheffingsmogelijkheden toegekend op de  
Internationale Demeter Standards. 

Licentiehouders dienen indien toepasbaar een ontheffing aan te vragen bij de nationale organisatie. 

Nationale ontheffingen landbouw 

Jaar van 
eerste 
goed-
keuring 

Land Hoofdstuk DI- 
Standards 

Ontheffing Goedgekeurd 
tot 

2002 Zwitserland 5.5.8 In bergstreken is het toegestaan meer 
Demeter-granen aan te voeren als 
aanvulling op het bedrijfseigen voer. 

2019 

2005 Groot Brittannië en 
Ierland 

App 5 Gebruik van koper op aardappels. 
Export van deze producten is niet 
toegestaan. 

2017 

2006 Italië, Frankrijk, 
Zwitserland 

App 5 Gebruik van koper op aardappels en 
tomaten. Export van deze producten 
is niet toegestaan.  

2018 

2007 Brazilië 5.5.1 Vanwege schaarste aan biologische 
voedermiddelen mag een deel gang-
bare voedermiddelen worden aange-
voerd. Er zijn maxima gesteld. Geen 
export. 

2019 

2016 Nederland App 2 Aanvoer van 2% gangbare ingrediën-
ten in krachtvoer voor leghennen. Er 
zijn voorwaarden gesteld. 

2019 

2009 Italië App 5 Gebruik van feromoonvallen met syn-
thetische pyrethroiden tegen olijfvlie-
gen. 

2016 

2011 Zwitserland Bijenhouderij Voeding zonder honing 2017 

2013 Duitsland  Toestemming om volledig biologisch 
opfokvoer te verstrekken aan in op-
fokhennen. 

2019 

2013 Slovenia  Toestemming om ‘natural pyrethrum 
with synergist piperonyl butoxide’ te 
gebruiken in productie van druiven 

2016 

2014 Frankrijk koper Additioneel gebruik van koper in wijn-
opstand boven de toegestane 3 kg/ha 
per jaar tot max 4.5 kg/ha per jaar 

2017 

2016 Duitsland geitenmelk Tot 20% in omschakeling naar Deme-
ter aan Demeter geitenmelk toevoe-
gen 

2019 

2016 Duitsland Biovoer toe-
voegen  

Toestaan van toevoegen van bio voer 
aan Demeter voer onder voorwaarden 

2017 
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Nationale ontheffingen verwerking 

Jaar van 
eerste 
goed-
keuring 

Land Hoofdstuk (DI-
Standards) 

Ontheffing Goedge-
keurd tot 

2004 Internationaal 4.4.2 Toevoeging van vitamines aan graan-
voeding voor kinderen. 

2017 

2008 Duitsland Vinificatie Ontheffing voor het toevoegen van 
meer suiker en sulfiet. 

2017 

2008 Italië B.7 Er mag geïsoleerd biologisch melk-
poedereiwit worden toegevoegd aan 
yoghurt. 

2017 

2009 Italië Vinificatie Er mogen plastic containers worden 
gebruikt voor wijnopslag. 

2018 

2010 Duitsland Cosmetica Toestemming Kaliumsulfaat te gebrui-
ken voor de productie van zeep 

2016 

2010 Frankrijk 5.3 Enzym Natuzym X1 mag worden ge-
bruikt bij productie van krentenstroop. 

2016 

2010 Groot Brittannië Wijn Toestemming meer suiker toe te voe-
gen (import veto Oostenrijk/Italië) 

2017 

2010 Italië 13.3.2 Er mag manioc-siroop worden ge-
bruikt in ijs 

2019 

2011 Duitsland 13.3.1 Toestemming om 5% Demeter-melk-
in-omschakeling toe te voegen 

2017 

2011 ICO Wijn Gebruik van eikenhouten staven bij de 
vinificatie en toestaan van cross over 
filtratie 

2018 

2013 Groot Brittannië, 
Zwitserland 

Wijn Toestaan van toevoegen van suiker 
en of druivensap om het alcohol per-
centage max. 2.5% te verhogen 

2017 

2013 Duitsland  Toestemming om lectine uit zonne-
bloem te gebruiken bij productie van 
rijstvlokken 

2019 

2014 Frankrijk  Toestaan van citric acid for bacterio-
logical stabilisation to aqueous ex-
tracts of Demeter nettles. 

2017 

2014 Groot Brittannië Sterke drank Het Demeter bloem logo mag gebruikt 
worden op sterke drank gemaakt van 
Demeter ingrediënten 

2017 

2014 USA Defoaming Toestaan van defoaming voor 1 licen-
tiehouder 

2018 
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Appendix 2 Ontheffingen landbouw 

Ontheffingen dienen altijd te worden aangevraagd, zoals geregeld in Hoofdstuk 4.2. 

In deze voorwaarden zijn de volgende ontheffingsmogelijkheden voor de landbouw geregeld: 

Gebruik van folie voor onkruidonderdrukking of ter vervroeging (zie 7.5). 

Het stomen van grond in bedekte teelten (zie 7.6.1). 

Gebruik van FSC-gecertificeerd tropisch hardhout als steunhout in de fruitteelt (zie 7.7.3). 

Het ruimen van landschapselementen op het bedrijf (zie 7.6). 

Het telen van nieuwe gewassen of het toepassen van nieuwe productietechnieken (zie 7.7). 

Gebruik van gangbaar stro (zie 8.4). 

Aanvoer van voer-in-omschakeling van eigen bedrijf (zie 8.6.2). 

Verstrekken van niet bedrijfseigen melk of melkpoeder aan kalveren of lammeren (zie 8.6.3). 

Het niet toepassen van de BD-preparaten in zeer extensieve natuurgebieden (zie 9.3). 

Gebruik van vegetarische preparaten (zie 9.3). 
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Appendix 3 Ontheffingen verwerking 

Ontheffingsmogelijkheden volgens deze voorwaarden 

Ontheffingen dienen altijd te worden aangevraagd, zoals geregeld in Hoofdstuk 4.2. 

In deze voorwaarden zijn voor de volgende processen ontheffingsmogelijkheden geregeld: 

Gebruik van zout met antiklontermiddelen (zie 13.3.2). 

Gebruik van verpakkingsmaterialen die niet voldoen aan de uitgangspunten (zie 13.4). 

Gebruik van chemische middelen in de bestrijding van ongedierte (zie 13.5.2). 

Ontheffingsmogelijkheden die niet zijn geregeld in deze voorwaarden 

Individuele landen kunnen nationale ontheffingen voor de verwerking toekennen buiten de geregelde 
ontheffingsmogelijkheden, mits dit de goedkeuring draagt van Demeter International.  
De Demeter Voorwaarden Commissie besluit over het al dan niet doorlopen van deze procedure. 

Hiervoor is het volgende afgesproken: 

op de jaarvergadering van Demeter International kunnen zusterorganisaties aanvragen indienen voor 
nationale ontheffingen; 

zo nodig bestaat er een verkorte procedure in samenspraak met de Raad van Accreditatie van Deme-
ter International, echter, besluiten worden genomen door de Jaarvergadering van Demeter Internatio-
naal; 

jaarlijks dienen de zusterorganisaties uiterlijk 30 april een rapportage in te sturen met alle toegekende 
ontheffingen aan de coördinator van de Raad van Accreditatie; 

de toegekende ontheffingen worden besproken in de Raad van Accreditatie van Demeter Internatio-
nal; 

ter informatie en in verband met afhandeling ontvangen alle zusterorganisaties een samenvatting van 
alle toegekende ontheffingen. 
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 Appendix 4 Meststoffen 
Het principe van biodynamische landbouw is zelfvoorziening van ieder bedrijf op gebied van meststof-
fen. Aanvoer van toegestane meststoffen mag alleen wanneer daartoe behoefte bestaat. Bij de keuze 
van meststoffen is het van belang een passende afweging te maken ten aanzien van de kwaliteit. De 
mestkwaliteit werkt sterk door in de Demeter-kwaliteit van de producten. De biodynamische prepara-
ten dienen zo mogelijk te worden gebruikt.  

Alle aangevoerde materialen dienen te worden opgegeven in de jaarlijkse controledocumenten. In 
sommige gevallen dient een residutest te worden overlegd (bijvoorbeeld bij aangekochte compost). 
Nieuwe meststoffen mogen alleen worden uitgetest na goedkeuring van de Demeter Licentie Com-
missie. 

Hoeveelheden en toepassing van meststoffen worden gereguleerd in hoofdstuk 7.2. Indeling van de 
verschillende mestsoorten in kwaliteiten 1, 2 en 3 wordt weergegeven in de onderstaande tabel: Ma-
trix meststoffen. De definities van de verschillende kwaliteiten meststoffen staan in de Begrippenlijst. 
 
Tabel: Matrix meststoffen 

   Kwaliteit 

Bron Vorm C/N 

(gem) 

Demeter Biologisch 

 

Gangbaar 

1. Dierlijk      

Pluimvee Vaste mest met 
strooisel 

12,5 1 2 Verboden 

 Droge mest zonder 
strooisel en korrels 
met en zonder 
strooisel 

8,5 - 10 2 2 Verboden 

Varkens Vaste mest 12 1 1 Verboden per 1 
-1 - 2018 

 Drijfmest 5 2 2 Verboden 

 Gier 1,5 2 2 Verboden 

Rundvee Vaste mest 13,5 1 1 Verboden per 1-
1-2018 

 Drijfmest 7,5 2 2 Verboden 

 Gier 1,5 2 2 Verboden 

Paarden Vaste mest 28 1 1 Verboden per 1-
1- 2018 

2. Digestaat Volledig biologisch 
(zowel mest als 
plantaardig) 

6 Bestaat 
niet 

3 Verboden 

3. Cham-
pignon-
bedrijf 

Champost (N wordt 
voor 25% meegere-
kend) 

21 Bestaat 
niet 

1 Verboden 

4. Plantaar-
dig 

(N wordt voor 10% 
meegerekend) 

    

Landbouwbedrijf Bedrijfseigen com-
post 

30 1 1 Verboden 

Compostbedrijf GFT-compost 12,5 Bestaat 
niet 

Bestaat niet Verboden 

 Groencom-
post/natuurcompost 

31 Bestaat 
niet 

Bestaat niet 1 
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 Structuurcompost 130 Bestaat 
niet 

Bestaat niet 1 

Een aantal steeds meer gebruikte meststoffen uit de gangbare intensieve veehouderij is verboden. 
Hierbij gaat het specifiek om de volgende producten: 
- Bloedmeel. 
- Beendermeel. 
- Kippenmestkorrels van gangbare oorsprong. 
- Verenmeel. 

De volgende meststoffen zijn toegestaan: 

Compost, mest en (afval)producten van biologische bedrijven 
- Compost van biologische bedrijven. 
- Meststoffen op basis van plantaardige producten van gecertificeerd biologische bedrijven, zoals 

bijvoorbeeld luzerneproducten (gedroogd of geperst). 
- Stalmest en drijfmest van dieren van gecertificeerd biologische bedrijven. 
- Digestaat van gecertificeerd biologische bedrijven met 100% biologische ingrediënten. 
- Organisch afval zoals oogstresten van gecertificeerd biologische bedrijven. 
- Stro van gecertificeerd biologische bedrijven. 
- Overige afvalproducten van gecertificeerd biologische bedrijven zoals bijvoorbeeld meel van 

biologische veren, beendermeel, vleesmeel of emulsie van biologische vis. 
- Vloeibare meststoffen van biologische planten. 

Organische meststoffen van plantaardige oorsprong van bedrijven zonder biologische certificering 
- Compost vallend onder het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, zonder gft-afval. Tevens dient 

aan de biologische regelgeving te worden voldaan. Van deze compost dient een residu-analyse 
te kunnen worden getoond. De gestelde maximale gehalten aan zware metalen staan in de ta-
bel: Eisen aan compost volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Bij voorkeur wordt com-
post gebruikt met Keurcompost garantie. 

- Stro.  
- Zaagsel, boombast, houtas en houtafval mits niet behandeld met pesticiden en verduurza-

mingsmiddelen. 
- Turf zonder synthetische toevoegingen om zaailingen op te kweken, voor zover er  

geen alternatieven zijn.  
- Zeewierproducten zonder chemische toevoegingen (hiervan dient bewijs te worden overlegd). 

Industriële afvalproducten 
- Plantaardige bijproducten uit de industrie, zoals Melasse, Vinasse, Protamylasse, Tarwe Gist 

Concentraat, Recykal en Maltaflor. Er dient een schriftelijke goedkeuring te zijn verkregen voor 
gebruik in de biologische landbouw. 

- Visafval, mits vercomposteerd met de compostpreparaten. Er kunnen residutests (Hg) worden 
vereist door de Demeter Licentie Commissie. Industrieel visafval en vismeel zijn niet toege-
staan. 

- Hoornmeel. 

Minerale meststoffen .  
- Gesteentemeel (samenstelling dient bekend te zijn).  
- Kleipoeder (bijvoorbeeld bentoniet).  
- Calciumchloride (CaCl2; tegen kurkstip in appels). 
- Kalkmeststoffen, er dienen in principe langzaamwerkende types gebruikt te worden  

(dolomietkalk, calciumcarbonaat, schelpenkalk, kalk uit de ijzer- en staalindustrie*, zeewierkalk 
van dode zeewierbanken of fossiele herkomst). 

- Snelwerkende ongebluste kalk alleen voor desinfectiedoeleinden.  

* voor zover wordt voldaan aan de vereisten in Appendix IIA van de Verordening (EU)nr. 834/2007 en 889/2008. 

Uitsluitend via een aanvraag tot  ontheffing met aangetoonde tekorten middels een bodem en/of blad-
analyse aan de Demeter Licentie Commissie kunnen de volgende meststoffen worden gebruikt:  
- Natuurlijk fosfaatgesteentemeel, laag in zware metalen.  
- Thomasslakkenmeel.  
- Kaliumzouten, Kaliummagnesiumsulfaat (patentkali) en Kaliumsulfaat met een chloorgehalte 

van maximaal 3% en van natuurlijke oorsprong (alleen fysieke scheiding van de zouten is toe-
gestaan). 
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- Magnesiumsulfaat van natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld Kieseriet (MgSO4) of Bitterzout 
(MgSO2)). 

- Kopermeststoffen (maximaal 3kg/ha/jaar) als bladmeststof in de fruitteelt. 
- Zwavelmeststoffen.  
- Sporenelementen (zoals mangaan, borium etc).  

Bij de aanvraag voor een ontheffing dient de noodzaak voor gebruik van de meststof te worden aan-
getoond door middel van een recente bodemanalyse. 

Overige meststoffen 
- Extracten en preparaten van planten.  
- Compostactivators op basis van bacteriën of planten.  

 
 
 
Tabel: Eisen aan compost volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet dd 1-1-2008 

Metaal Stichting Skal Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet 

Voor Demeter geldt 
de strengste norm 

Cadmium 0,7 1,0 0,7 

Chroom 70 50 50 

Koper 70 90 70 

Kwik 0,4 0,3 0,3 

Nikkel 25 20 20 

Lood 45 100 45 

Zink 200 290 200 

Arseen - 15 15 
Bovenstaande gegevens worden niet structureel bijgehouden. De gestelde eisen aan compost volgens het Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet en de Skalnormen zijn bindend. 
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Appendix 5 Gewasverzorging  

De ondergenoemde materialen mogen worden gebruikt, maar preventieve maatregelen verdienen de 
voorkeur. Het dient in het bewustzijn te worden gehouden dat sommige stoffen (bijvoorbeeld zwavel-
poeder, pyrethrum) mogelijk populaties van natuurlijke vijanden in gevaar brengen. Nieuwe materialen 
en methodes mogen alleen worden getest met toestemming van de Demeter Licentie Commissie. 
Indien handelspreparaten worden aangekocht, dient er zorg voor worden gedragen, dat ze vrij zijn van 
in deze richtlijn verboden stoffen en niet zijn geproduceerd met behulp van transgene technologieën.  

 

Biologische hulpmiddelen en technologieën.  
- Stimuleren en gebruik van natuurlijke hulpmiddelen tegen plantenaantasting (roofmijten, sluip-

wespen, enzovoort).  
- Steriele mannetjes. 
- Insectenvallen (gekleurde borden, kleefvallen, lokvallen). 
- Feromonen (sex-lokstoffen, lokstoffen in vallen en verdelers). 
- Mechanische bestrijding (mechanische vallen, slakkenbarrières en dergelijke methodes).  
- Verjagingsmethoden (niet-synthetische hulpmiddelen om veroorzakers van plagen af te schrik-

ken of te verjagen bijvoorbeeld thuja-olie).  

 

Hechtstoffen en materiaal om de plantgezondheid te bevorderen.  
- Preparaten die de weerstand van planten tegen ziektes ondersteunen en ziekte en aantasting 

onderdrukken.  
- Plantaardige preparaten (brandnetelgier, equisethumthee, alsemthee en dergelijke), propolis, 

melk en melkproducten en homeopathische preparaten. 
- Waterglas* (natriumsilicaat, kaliumsilicaat).  

 

Middelen tegen schimmelaantasting. 
- Zwavelpap en zwavelpoeder.  
- Waterglas* (natriumsilicaat, kaliumsilicaat). 
- Bakpoeder (Kaliumbicarbonaat. 
- Tea tree olie (melaleuca alternifolia) van minimaal biologische oorsprong 
- Micro-organismen/ bacterie preparaten 
- Natrium bicarbonaat 
-  
- Middelen bij het bestrijden van aantastingen.  
- Preparaten van virussen, schimmels en bacteriën (bijvoorbeeld Bacillus thuringiensis, Granulo-

se virus). 
- Pyrethrumextracten en poeder, maar niet voor champignonproductie (geen synthetische pyre-

throïden). Het gebruik als bescherming tijdens opslag is alleen toegestaan indien geen chemi-
sche versterkers in de receptuur zijn opgenomen. Dezelfde regeling geldt voor de landbouw-
productie indien producten met vergelijkbaar effectieve natuurlijke versterkers beschikbaar zijn.  

- Bitterhoutthee. 
- Olie-emulsies (zonder synthetische, chemische insecticiden) van plantaardige oorsprong op alle 

gewassen 
- Olie-emulsies (zonder synthetische, chemische insecticiden) van minerale oorsprong alleen op 

meerjarige gewassen voor de bloei (uitgezonderd gewassen die het hele jaar door bloeien) en 
alleen als er geen werkende plantaardige olie beschikbaar is.  

- Kaliumzepen (zachte zepen).  
- Gelatine. 
- Azadirachtin (Neem-insecticide)*.  
- Gesteentemeel*, koffie*. 
- Fe (III) Orthofosfaat tegen slakken. 
- Rodenticides, zoals omschreven in de Demeter Voorwaarden Verwerking (Hoofdstuk 13.5). De 

middelen mogen uitsluitend worden toegepast in lokdozen in stallen en schuren, zodat geen 
andere diersoorten in gevaar worden gebracht. 

Toegestane hulpstoffen in meerjarige (speciale) teelten en bij de teelt van sierplanten.  
- Diatomeenaarde (kiezelgoer)*. 
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- Calcium hydroxide. 
- Zwavelpreparaten, zoals Hepar Sulphuris*, kalkzwavel* (fungicide, insecticide, acaricide). 

*) Voor zover wordt voldaan aan de vereisten in Appendix II A van de Verordening (EU)nr. 834/2007 en 889/2008. 
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Appendix 6  Voedermiddelen  

Herkauwers: 
- Basis ruwvoer, zoals hooi, stro, kuilgras, mais en bieten. 
- Peulvruchten. 
- Hooi van bladafval. 
- Kruiden. 
- Melasse. 
- Akkerbouwproducten of voedergewassen die niet elders worden vermeld. 
- Mengvoer dat bestaat uit bovengenoemde ingrediënten. 
- Afval van groente of fruit. 
- Bijproducten van de verwerking (dierlijke producten zijn uitgesloten behalve melk, melkpro-

ducten, wei en eieren). 

 

Varkens: 

In aanvulling op het bovenstaande mag het volgende worden gebruikt: 
- Magere melkpoeder zonder toevoegingen, en melkproducten. 
- Plantaardige olie van natuurlijke oorsprong (vrij van schadelijke residuen). 
- Schoon plantaardig afval. 

 

Pluimvee: 

In aanvulling op het bovenstaande mag het volgende worden gebruikt: 
- Gemalen en gedroogd groenvoer. 
- Paprikapoeder. 

 

Additieven in de diervoeding: 
- Gist. 
- Voerkalk. 
- Afzettingskalk en schelpenkalk (grit). 
- Zeewier en -kalk. 
- Kruidenmengsels. 
- Gesteentemeel. 
- Zout. 
- Mineralenmengsels. 
- Vitaminemixen, bij voorkeur van natuurlijke oorsprong. De premixen mogen geen enkelvoudige 

(synthetische) aminozuren bevatten. 
- Levertraan (van non-herbivoren). 
- Carob. 
- Premixen (vitamine – en mineralenmengsels).  
- Plantaardige oliën, zemelen, brouwersgist en melasse mogen worden toegevoegd als minera-

lenbron, als pershulp of om stof te reduceren (tot maximaal 2%). 

 

Voor de bijenhouderij:  
- Suiker (volgens de Demeter-voorwaarden voor bijenhouderij). 

Toevoegingsmiddelen bij het inkuilen: 
- Voedingskwaliteit suiker. 
- Graanmeel van Demeter-kwaliteit. 
- Melkzuurstimulerende toevoegingen. 
- Wei. 
- Melasse; zoute, natte of droge melasse. 
- Zout.  
- Om kwaliteit van inkuilen te behouden bij slecht weer: 
- Organische zuren (GMO vrij) 
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De volgende gangbaar geproduceerde basisvoeders mogen (met goedkeuring van de certificerende 
instelling en met GMO-vrijverklaring) worden aangevoerd, om bij ernstig tekort* tegemoet te komen 
aan de behoefte aan energie en structuur:  
- Basisvoeders als hooi, grassilage, voor zover mogelijk van bedrijven met een lage productie-

intensiteit.  
- Graan, bijproducten van graanverwerking en graanuitschot van malerijen. 
- Peulvruchten (geen schroten). 
- Oliezaden, olieschilfers en oliekoeken. 
- Voederbieten.  

Dit vereist goedkeuring van de Demeter Licentie Commissie. 

 

*) Bij ernstig tekort is onder onvoorziene omstandigheden, zoals natuurlijke rampen, schade door brand enzovoort. 
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Appendix 7  Berekening Groot Vee Eenheden  

De GVE’s worden geacht 0,7 mesteenheden per jaar te produceren, waarbij een mest eenheid staat 
voor 80 kgN en 70 kg P2O5. Bij maximaal 2 GVE per hectare komt dat neer op 112 kg N/ha. 

Dier type Groot Vee Eenheid (GVE) 

Dekstieren 1,2 

Koeien/Ossen boven 2 jaar 1 

Runderen 1-2 jaar oud 0,7 

Kalfjes <1 jaar 0,3 

Schapen en geiten <1 jaar 0,02 

Schapen en geiten >1 jaar 0,1 

Varkens voor vlees 20-50 kg  0,06 

Varkens voor vlees >50 kg 0,16 

Dek beren 0,3 

Moeder zeugen  0,55 

Biggetjes 0,02 

Leghennen 0,0071 

Kuikens 0,0036 

Vlees kippen 0,0036 

Paarden <3 jaar inclusief pony’s  0,7 

Paarden >3 jaar 1,1 

Dieren die een andere hoeveelheid mest produceren als gevolg van hun soort of productie niveau 
kunnen een ander hoeveelheid GVE toegewezen krijgen. 

Gezien de forfaitaire waardes die in de Nederlandse melkveehouderij worden gebruikt (82,5 kgN vaste 
mest en 96 kgN drijfmest per koe per jaar) betekent dit dat er minder dieren per hectare gehouden 
kunnen worden dan de 2 GVE die internationaal wordt aangehouden. 
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Appendix 8 Verboden processen 

In zijn algemeenheid geldt dat alleen processen die uitdrukkelijk zijn toegestaan mogen worden toe-
gepast. Voor de volledigheid wordt hieronder (in aanvulling op de Verordening (EU)nr. 834/2007 en 
889/2008 voor Biologische Landbouw) een aantal processen uitdrukkelijk verboden: 

Het toevoeren van andere gassen dan kooldioxide, zuurstof, stikstof en argon in CA-opslagruimten is 
verboden (zie 13.1.1). 

Behandeling van Demeterproducten met microgolven (magnetron) is verboden (zie 13.2.1). 

Verpakken van Demeterproducten in PVC en andere chloorhoudende kunststoffen is verboden (zie 
13.4). 

Reconstructie van sappen uit concentraten is niet toegestaan (zie 14.1.1). 

Het ontzuren van diksappen met behulp van calciumcarbonaat is verboden (zie 14.1.1). 

Het toevoegen van sacharose aan gedroogd fruit is verboden (zie 14.1.2). 

Het zoeten van vruchtenmoes en –puree en stropen en jams is aan voorwaarden gebonden (zie 
14.1.2). 

Het produceren van azijnessences is niet toegestaan (zie 14.1.3). 

Behandeling van melkzure olijven met natronloog is verboden (zie 14.1.4). 

Bakken in folie is verboden (zie 14.2.1). 

Extruderen van granen is uitsluitend onder voorwaarden toegestaan (zie 14.3.1). 

Vlees mag niet op smaak worden gebracht met kruidenpreparaten, kruidenextracten, vleesextracten 
en gistextracten (zie 14.5.2). 

Het toevoegen van citroenzuur, ascorbinezuur, nitriet en lactaten aan vlees- en vleeswaren is niet 
toegestaan (zie 14.5.2). 

Inzet van vleesgeleipoeder is niet toegestaan (zie 14.5.2). 

Opslag van melk en melkproducten in aluminiumvaten is niet toegestaan (zie 14.6.1). 

Thermische processen als UHT, ESL en sterilisatie zijn voor melk  verboden (zie 14.6.1). 

Homogeniseren van melk is verboden (zie 14.6.1). 

Inzet van een wei-centrifuge is verboden (zie 14.6.1). 

Het produceren van indirect gezuurde boter volgens de Nizo-methode is verboden (zie 14.6.1). 

Het produceren van karnemelk door het aanzuren van magere melk is aan voorwaarden gebonden 
(zie 14.6.1). 

Bij het persen van oliën dienen eisen ten aanzien van de perstemperatuur in acht genomen te worden 
(zie 14.7.1). 

Voor de bereiding van palmolie zijn de volgende processen verboden (zie 14.8.4): 

o Ontslijmen met behulp van zuren. 

o Verwijderen van de zuren. 

De volgende bewerkingen bij de productie van oliën zijn niet toegestaan (zie 14.8.2): 

o Voorverhitten van te persen producten. 

o Extraheren met organisch-chemische oplosmiddelen. 

o Ontslijmen met minerale of organische zuren. 

o Ontzuren. 

o Ontkleuren of bleken. 

o Chemische modificatie (hydrateren, harden, hydroliseren). 
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De productie van suiker (ruw of geraffineerd) is uitsluitend toegestaan met toestemming van de Deme-
ter Licentie Commissie (zie 14.9.1). 

Bij de bereiding van cosmetica mogen geen grondstoffen worden ingezet, die met behulp van dier-
proeven worden getest (schriftelijke bevestiging van de toeleveranciers is vereist) (zie 14.9.1). 
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Appendix 9 Toegestane additieven en hulp-
stoffen 

Additieven E-nummer Beperking/opmerkingen 

 

Actieve kool E 153  

Agar-agar (zonder fosfaat 
resp. calciumsulfaat en niet 
geconserveerd met zwaveldi-
oxide) 

E 406  

Alginaten E 400/405 Voor cosmetica 

Allantoin extract (uit smeer-
wortel) 

 Voor cosmetica 

Aluin (kalium-aluminium-
sulfaat) 

Proceshulp-
stof 

Toe te voegen aan het waswater voor bananen. 

Aroma-extracten  Waar mogelijk van Demeter- of van biologische kwaliteit 

Atmosferische gassen (zuur-
stof, kooldioxide, stikstof en 
argon) 

E 948,  
E 290  
E 941 en 
E 938 

Voor het atmosferisch opslaan (in Controlled Air-
ruimten) of verpakken van bederfelijke levensmiddelen. 
E290 ook als ingrediënt voor de productie van niet-
alcoholische koolzuurhoudende danken. 

Bakferment  Granulaat van honing, graan en zout, eventueel aange-
vuld met erwtenmeel, als vervanger van gist 

Bentoniet E 558  

Calciumcarbonaat  E 170 Alleen voor kaas van zure melk en granen en als hulp-
stof voor het strooibaar maken 

Calciumchloride E 509 Alleen voor kaas als hulpstof bij het stremmen 

Calciumcitraat  E 333 Voor groenten en fruit 

Cethyl alcohol  Maximaal 3% in cosmetica 

Citroenzuur E 330 Uitsluitend voor het verwijderen van slib bij de productie 
van olie en voor cosmetica 

Coatings voor kaas  Vrij van conserverende toevoegingen 

Ethanol  Voor cosmetica 

Ethyleengas  Uitsluitend voor rijping van bananen en voor productie 
van ananas 

Enzymen (geen geïsoleerde 
enzymen) 

 Zonder chemische conservering, vrij van GMO. Glyceri-
ne uit duurzame bron mag toegevoegd zijn. Voor persen 
en ont-troebelen van sappen, voor productie van al-
chohol, voor productie van cosmentica.  

Filtermaterialen  Vrij van asbest en vrij van chloor 

Gelatine Proceshulp-
stof 

Voor de bereiding van bakkerijproducten met daarin 
yoghurt, kwark of room en voor het klaren van sappen. 
Vermelding op etiket noodzakelijk (behalve bij wijn). 

Gist en gistproducten  Waar mogelijk gekweekt op biologische grondstoffen 

Gistextract  Voor de bereiding van soepen en sauzen (de wijze van 
extraheren dient te worden goedgekeurd) 

Toevoeging van gist-extract aan vlees is niet toegestaan 
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Guarpitmeel  E 412  

Johannesbroodpitmeel  E 410  

Kaliloog  E 525 Voor de verzeping 

Kalkwater  Voor het zuiveren van zoetmiddelen 

Kaliumcarbonaat  E 501 Alleen voor het bereiden van peper- en honingkoek 

Kiezelgoer (diatomeeën-
aarde) 

Proceshulp-
stof 

Test voor arsenicum residuen worden uitgevoerd en 
voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving 

Kiezelzuur  Voor cosmetica 

Lecithine E 322 GMO-vrij. Voor cosmetica en als additief in biologische 
chocola 

Losmiddelen  Op basis van bijenwas, carnaubawas (E903) of plant-
aardige oliën en vetten (niet-gehydroliseerd en onge-
hard) 

Magnesium chloride E511 Voor tofu productie 

Maltodextrine  Voor cosmetica 

Melkpoederproducten  Uitsluitend in bereide zuivelproducten (niet in melk, 
bakwaren en vleeswaren) 

Melkzuur E 270 Voor behandeling van natuurdarmen 

Natronloog  E 524 Alleen voor het bereiden van looggebak en voor het 
produceren van zepen 

Ozon  Voor het behandelen van ruimtes, niet te gebruiken op 
Demeter-producten 

Pectine  E 440i    

Perazijnzuur E 599  

Plant proteïnen (zoals van 
erwt) 

 Technische hulpstof bij groente en fruit verwerking 

Rook  Van onbehandelde inheemse houtsoorten, heidekruid, 
jeneverbesstruiken, coniferen, specerijen 

Startcultures  Zolang GMO vrij status aangetoond kan worden. Zonder 
chemische conserveringsmiddelen. 

Stearyl alcohol  Voor cosmetica 

Stremsel  Lebmaagstremsel of microbieel stremsel (GMO-vrij), vrij 
van conserveringsmiddelen 

Tannine  Uitsluitend van natuurlijke herkomst, bij de bereiding van 
zoetstoffen 

Vitamines  Voor cosmetica 

Wijnsteenbakpoeder (wijn-
steenzuur met natriumbicar-
bonaat of kaliumbicarbonaat)  

E 334 met  
E 500 of  
E 501 

E335/E336 

Als medium is alleen graanzetmeel toegestaan. E 334 
voor bereiding groenten en fruit. E 501 voor cacao pro-
ductie.  
 

Xanthaangom E 415 Voor cosmetica 

Xylose isomerase  Voor de productie van invertsuiker 

Zuursel  Kaasmakerijzuursel is toegestaan 
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Appendix 10 Distributie voorwaarden voor de  
 Demeter licentie voor    
 handelaren en verwerkers 

Introductie 

Landen vallend onder een zelfstandig certificerende Demeter organisatie en een markt waar biolo-
gische producten ruim beschikbaar zijn, kunnen op dit niveau regels voor een distributie–strategie 
invoeren om de kwaliteit en het onderscheidend vermogen ook op sociaaleconomisch vlak inhoud te 
geven. Alle Demeter handel die exporteert naar een land met distributie voorwaarden dient hieraan te 
voldoen, mits de voorwaarden Engelstalig op de website van het betreffende land en op de website 
van Demeter Internationaal beschikbaar zijn. 

Alle ondernemers/ondernemingen die Demeter producten verwerken, verhandelen of verkopen– uit-
gezonderd alle individuele winkels en webshops met minder dan 5000 euro jaaromzet – zijn verplicht 
om een licentieovereenkomst met Demeter-Nederland te hebben. 

 

Artikel 1: Doel van de distributie voorwaarden 
 

- Het garanderen van kwalitatief juiste communicatie voor de consument 
- Te zorgen dat Demeter producten als kwaliteitsproducten worden gevoerd 
- Het stimuleren van billijke verhoudingen in de handelsketen 
- Te zorgen dat de biodynamische landbouw zich kan blijven ontwikkelen 

 

Artikel 2: Minimale  vereisten 
 

- De licentiehouder respecteert de missie van Stichting Demeter, minimaal voor wat betreft de 
omgang met Demeter producten2 
 

- De licentiehouder heeft bewezen ervaring in werken met biologische producten:  
minimaal 2% boven het gemiddelde van de omzet biologisch in de retail.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Zie tekst onderaan document 

3 Dit gemiddelde % bedraagt nu 3,4% (basisjaar 2018) en wordt jaarlijks aangepast op basis van de gegevens 
die in opdracht van Bionext worden gemeten / verzameld. Het betreft het gemiddelde van de totale markt in biolo-
gische voedingsmiddelen 
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- De licentiehouder werkt in overeenstemming met alle Demeter voorwaarden 

 

- Inkoper(s) en alle relevante personen (kwaliteit, assortiment, verkoop) binnen de organisatie  
moeten relevante kennis hebben / verwerven over Demeter.   
 

- Er is minimaal 1 persoon binnen de organisatie die kennis heeft van de algemene uitgangs-
punten en richtlijnen en de bedrijfsspecifieke voorwaarden van Demeter 
 

- Deze primaire contactpersoon geldt als eerste aanspreekpunt en is ook verantwoordelijk voor 
de periodieke rapportage wat betreft de invulling en de ontwikkeling van de licentiehouder be-
treffende de distributievoorwaarden. 
 

- Het opstellen en overleggen van een meerjaren ontwikkelingsplan (zie artikel 3) 
 

- Het participeren in evaluatie- en ontwikkelingsgesprekken (zie artikel 5) 
 

- De beschikbaarheid van Demeter grondstoffen en ingrediënten kan niet altijd worden gega-
randeerd. In contracten mag het niet kunnen leveren vanwege genoemde grondstoffentekor-
ten niet worden bestraft of worden beboet.  
 

- De licentieovereenkomst wordt getekend door degene die  het bedrijf rechtsgeldig vertegen-
woordigt. 
 

Artikel 3: Ontwikkelingsdoelen 

Op de volgende onderwerpen zullen doelen  (zover van toepassing) worden vastgesteld waarop de 
licentiehouder een positieve ontwikkeling over tijd moet laten zien, e.e.a. in lijn met het doel beschre-
ven in artikel 1 en missie  van de Demeter organisatie: 

- Het behalen van een bepaald aandeel Demeter ten opzichte van omzet in biologische pro-
ducten 

- Het vergroten van het aantal Demeter producten 
- Het werken aan een zo regionaal mogelijke handelsstroom 
- Werken aan ontwikkeling van een zo duurzaam mogelijke verpakking en verwerking 
- Zorgdragen voor de positie van de Demeter producten als premium in de schappen 

- De licentiehouder steunt initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling en profilering van bio-
dynamische landbouw  

- De licentiehouder streeft naar duurzame, langjarige relaties in de keten  
- De licentiehouder respecteert het premium aspect van Demeter in de prijsstellingen en belo-

ningen; van producent tot consument. 
- Bij de verkooppunten is voor de consument adequate – in lijn met handboek en info website 

www.stichtingdemeter.nl - informatie over achtergrond en inhoud van Demeter direct of indi-
rect beschikbaar. 
 

Artikel 4: Gebruik van het keurmerk  

Demeter producten onder private labels met de naam van de retailer zijn in principe niet toegestaan. 
Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de nationale en - indien 
van toepassing - internationale Demeter organisatie.  
 

Artikel 5: Verantwoording en sanctiebeleid 

 
- De verantwoordelijkheid voor naleving en verantwoording/ rapportage ligt bij de licentiehouder. 

Nieuwe aanvragen worden behandeld na ontvangst van  de  checklist/aanvraagformulier ge-
volgd door een bedrijfsbezoek en rapportage aan de Demeter Licentie Commissie (DLC) 
 

- De bestaande licentiehouders krijgen een periode van maximaal 2 jaar om te voldoen aan de-
ze distributie-regels ingaande per 1 april 2020 wanneer deze regels van kracht worden.  
 

http://www.stichtingdemeter.nl/
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- Elke licentiehouder participeert in evaluatie en ontwikkelingsgesprekken.  De frequentie is af-
hankelijk van de aard van het bedrijf en varieert van jaarlijks tot eens in de drie jaar, welke 
frequentie vastgesteld wordt door Demeter en ook tussentijds aangepast kan worden.  
 

- Bij twee achtereenvolgende negatieve evaluaties, heeft Stichting Demeter de discretionaire 
bevoegdheid om de licentie op te zeggen. 
 

- Als Demeter de indruk heeft dat een licentie aanvraag van een bepaald bedrijf schadelijk kan 
zijn voor het imago en of reputatie van Demeter, dan kan Stichting Demeter deze zonder ver-
dere opgaaf van redenen afwijzen.   

 

Missie Stichting Demeter 

Landbouwcultuur van de toekomst 

Stichting Demeter ziet het bouwen aan een ‘levende landbouwcultuur’ als een essen-
tiële basis voor zowel persoonlijke als maatschappelijke ontwikkeling.  

Dit zal aan belang toenemen, omdat het oplossingen biedt voor de brandende kwes-
ties van deze tijd, wat betreft sociaaleconomische gelijkwaardigheid en ontwikkeling, 
culturele vrijheid en de ecologische houdbaarheid van onze voedselvoorziening. 

We treden aarde, plant en dier tegemoet vol respect en met open bewustzijn. We werken aan 

een biodynamische landbouwcultuur die zorg draagt voor een toekomst-zekere wereld en een 

levende aarde. Vitale producten voortbrengend, die lichaam en geest voeden van ons en toe-

komstige generaties.  


