
Licentiehoudersbijeenkomst tijdens BD-winterconferentie 

Tijdens de winterconferentie van de BD Vereniging op 26 februari hebben we onze jaarlijkse 

licentiehouders-bijeenkomst gehouden. 

We waren echter in een klein gezelschap (8) en zullen nadenken of we voor volgend jaar toch weer 

een andere vorm moeten kiezen. Ons bureau is overigens altijd bereikbaar voor vragen en input van 

licentiehouders. 

Bureau: samenstelling en financiën  

Directeur Bert van Ruitenbeek vertelde over de ontwikkelingen op het bureau met nu twee 

landbouwcertificeerders in een duo-baan (Matty Vink en Rixt Derks) Een licht groeiend aantal 

Demeter boeren (10% van het bio-areaal) en een wat sneller toenemend aantal handelaren. 

Financieel is Stichting Demeter gezond met ongeveer 4,5 ton inkomsten waarvan 5 (deeltijd) 

werknemers en enkele free-lancers worden betaald en verder alle kosten qua inspecties , 

communicatie en bureau. Alle  commissie- en bestuurswerk wordt door vrijwilligers gedaan. Met de 

komst van Tineke van den Berg als nieuwe voorzitter zal Demeter zich in het kader van de enorme 

klimaat- en biodiversiteitscrisis wat vaker verbinden met maatschappelijke organisaties en 

actiegroepen die zich inzetten voor systeemverandering. 

Sociale voorwaarden en risicogerichte inspecties 

Coördinator certificering René Heusschen sprak over de inspecties die we meer risico-gericht 

inzetten in combi een deel eigen controles (Audire) . Ook Collegiale Toetsing hoort bij totale verhaal 

van borging en ontwikkeling. Ook wordt aandacht gevraagd voor de aangescherpte normen voor 

verpakking van AGF (geen plastic). 

 

Verder gaf René aan dat ons vanuit internationaal is gevraagd om ook aandacht te besteden aan het 

sociale aspect. Er zijn enkele klachten geweest in Zuid Europa op Demeter bedrijven met 

seizoenswerkers die slecht werden betaald en/of behandeld. De vraag is of dit ook in ons land op 

onze bedrijven aan de orde kan zijn. Er wordt nu in de Demeter-voorwaarden gevraagd om een 

zelfverklaring en er komt komend jaar een internationale motie met een set van sociale 

minimumvoorwaarden. De vraag is hoe we in Nederland dit op een zinvolle manier kunnen invullen.  

 

Vanuit vertegenwoordigers van Machandel wordt aangegeven dat we hier niet zelf op moeten 

inspecteren, vaak loopt dat al via andere en soms eigen programma’s omdat bedrijven zich hierin zelf 

ook kwetsbaar voelen. Er wordt door een aantal aanwezigen geopperd dat we het uitgangspunt 

kunnen nemen van hoe je zelf behandeld zou willen worden en dat dit thema bij CT aan de orde 

moet komen.  

Er wordt tevens aangegeven dat sociaal toch ook in Nederland een thema is en dat Collegiale 

Toetsing wel een goed middel kan zijn om hier invulling aan te geven. Mogelijke risico’s die genoemd 

worden zijn : huisvesting en verantwoordelijkheid van de werkgevers, ook als dit via het 

uitzendbureau gebeurt behandeling van inleners en migrant-werkers en eerlijke beloning (gekoppeld 

aan eerlijke prijzen) 

 

100 jaar biodynamische landbouw 

 

Tom Saat is lid van een internationale groep van vertegenwoordigers (Vertreterskreis) die ook 



meepraat over de jaarlijkse landbouwconferenties in Dornach (de Tagungs) Hij geeft aan dat de 

komende jaren in het teken staan van de geschiedenis van de BD beweging. Enerzijds die van 

100  (99) jaar na Koberwitz (in 2024 vieren we 100 jaar bd landbouw) en anderzijds de lange 

geschiedenis daarvoor. En met dat laatste willen we laten zien dat de Koberwitz-cursus niet zomaar 

uit de lucht is komen  vallen, maar dat het in de lijn van de evolutie van de landbouw ligt besloten.  

Jan de Wit – die als interim certificeerder lange tijd Susan verving en de nieuwe medewerkers voor 

landbouwcertificeerders heeft inwerkt en actief is in de DVC geeft antwoord op vragen over 

meststoffen en kringlopen. 
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