handel &
verwerking
" Laat je door deze code inspireren
		 en mail ons jouw ambities en
		 suggesties voor verbetering!"

		

		 Ronald van Marlen, directeur Stichting EKO-keurmerk		
info@eko-keurmerk.nl

" Biologische landbouw is geen bak
		 met regeltjes, het is een lange
		 termijn visie op hoe we verantwoord de wereld kunnen voeden."
		
		 Bas Rüter, voorzitter Stichting EKO-keurmerk

" De tien centrale thema’s in deze 		
EKO-code zijn een hulpmiddel en 		
inspiratiebron voor verdere
		 verduurzaming."		
		 René Heusschen, programmaleider EKO

Deze uitgave van Stichting EKO-keurmerk is duurzaam geproduceerd door middel van Waterloos Offset druktechniek en gedrukt op gerecycled FSC-papier. Tekst: EKO-keurmerk. Concept en ontwerp: PeopleLikeFrank.nl Druk: Kempers. Datum uitgifte: juli 2015
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handel &
verwerking
Biologische landbouw voorziet mensen tot in lengte van
jaren, zonder uitputting van grondstoffen en bodem, van
uitstekend en vitaal voedsel dat respectvol en zonder
kunstgrepen is geproduceerd. We gaan niet voor korte
termijn maximale productiviteit maar voor lange termijn
optimale opbrengst. Ook in maatschappelijk opzicht. De
consument waardeert biologisch om zijn authenticiteit
en zijn integrale visie op hoe landbouw, voedsel en samenleving met elkaar verweven zijn. Die belofte moet op alle
fronten ingelost kunnen worden. Daar zit ook de onderscheidende kracht van biologisch ten opzichte van de
conventionele landbouw en voeding. En die voorsprong
moeten we koesteren, in ons eigen belang, in het belang
van de consument en van de samenleving. De EKO-code
wil daarbij een hulpmiddel en inspiratiebron zijn.

waarom eko?
EKO gaat over voorloper zijn in duurzaam biologisch ondernemen.
Op je eigen manier.
Duurzaam handelen hebben we teruggebracht tot de kern:

Maak je voetafdruk kleiner:
				 ‘doe minder slecht’

			

Maak je handafdruk groter:
				 ‘doe meer goed’

			

				 Doe dat met je duimafdruk:
				 ‘op je eigen manier’
Meer is het niet. Alle individuele duimafdrukken samen zijn EKO nieuwe stijl:
een sector met ambitie om te blijven voorlopen en daar open en transparant
met de buitenwereld over te praten. Dat doen we authentiek: onze licentiehouders vertellen hoe zij invulling geven aan duurzaamheid. Met de sector
samen ontwikkelden we deze EKO-code, die we weer aanreiken ter inspiratie
aan anderen.
Want wij geloven in verduurzamen van onderaf; vanuit je eigen betrokkenheid.
En zo bouwen we met elkaar aan EKO. Wij verzamelen nu verhalen van voorlopers.
Wil jij jouw verhaal met ons delen? Mail dan naar info@eko-keurmerk.nl

					 Arthur Hartman,
					 meedenker EKO-code, Yarrah

transparantie
In de code ligt dus de ultieme ambitie van het biologisch bedrijfsleven.
Hoewel, ultiem is niet het goede woord. Ambitie is niet statisch maar
dynamisch. EKO-licentiehouders krijgen op de website van Stichting
EKO-keurmerk de gelegenheid te laten zien wat hen drijft, wat hen
onderscheidt en - heel transparant - waar nog aan gewerkt wordt. Dat
is waardevol en informatief voor de eindgebruiker maar zeker ook voor
de afnemer. Voor hen is een leverancier met een verhaal een leverancier
van een product met toegevoegde waarde. Verwerkers en handel zullen
boeren maar wát graag stimuleren om mee te doen en hun leveranciers
met EKO-licentie in ruil wdaarvoor belonen met langduriger verbintenissen
en faire afspraken.

eigen
verantwoordelijkheid verbinding aan eko
door licentiehouders
De EKO-code is er voor ondernemers die geen wetgeving nodig hebben
om te weten wat ze moeten doen en geen inspecteurs en rechters om
te controleren en te handhaven. Hun handelen wordt bepaald door de
motivatie om ecologisch, gezond, eerlijk en met zorg om te gaan met
mens, dier en aarde. Het zijn eigenlijk de opgeschreven ongeschreven
regels, waarop je aanspreekbaar bent door je collega's, door andere schakels
in de keten en niet in de laatste plaats door de consument. Die ongeschreven
regels bestrijken ook terreinen die in de Europese wet- en regelgeving niet
genoemd worden, zoals energiegebruik, biodiversiteit, verpakkingen of
eerlijk zaken doen. Elk bedrijf verkeert in specifieke omstandigheden
waardoor de invulling van die regels per bedrijf kan verschillen. Maar
voorloper-bedrijven kunnen natuurlijk wel samen afspreken dat ze een
aantal maatregelen uit de EKO-code als extra norm gaan hanteren en
dat ook in hun marketing gebruiken.

hoe is de eko-code
tot stand gekomen
Per schakel in de keten haalde Stichting EKO-keurmerk een mooie doorsnee
van bedrijven/ondernemers bij elkaar. De vraag: geef aan hoe jullie
‘biologisch denken’ vertalen in ‘biologisch doen’. De deelnemers brachten
hun ervaringen in, overtuigden anderen of líeten zich overtuigen, wisselden
inzichten uit.
Het resultaat is een kaleidoscoop van ervaringen en ambities die we de EKOcode hebben genoemd. De eerste EKO-code was er voor de boeren. Deze keer
gaat het om de schakel erna: producenten en handel.

hoe gebruik ik
de code?
De EKO-code is onderverdeeld in tien thema’s. Per thema zijn ambities
geformuleerd: wat zijn onze idealen, waar willen we naar toe? Vervolgens
is een aantal maatregelen opgesomd om die ambitie waar te kunnen
maken. Met behulp van deze lijst krijgt de gebruiker een beeld waar het
bedrijf op dat moment staat en welke maatregelen nog mogelijk zijn.
Elk bedrijf kan zichzelf de maat nemen. Zo bepaalt hij (of zij) de eigen
verduurzamingsagenda: welke maatregelen passen het best bij mijn
specifieke bedrijfssituatie? Waar scoor ik nu al goed? Waar kan ik binnen
afzienbare tijd winst boeken?

“ Ook bij het kiezen van de ingrediënten in ons voer denken
we na over duurzaamheid. Zo is omega 3, wat in bijvoor
beeld vis zit, heel gezond hoor huisdieren. Maar omega 3
komt in de vis via het zeewier. Dus wij hebben ervoor
		 gekozen om ook voer te maken waarin we zeewier
		 gebruik en in plaats van vis. Daarmee is het product
		 nog duurzamer en bovendien diervriendelijker.”

					 Steven IJzerman,
					 meedenker EKO-code, Udea

“ EKO staat wat ons betreft voor duurzaamheid. Er zijn
ontzettend veel biologische ondernemers die meer doen
dan wat de biologische wetgeving van ze vraagt. Die
		 elementen worden door EKO uitgelicht. Het is belangrijk
dat die verhalen verteld worden. Door nu inzichtelijk te
maken wat we allemaal aan verduurzaming doen, weten
onze klanten ook waar we mee bezig zijn.”

Licentiehouders van EKO gaan een overeenkomst aan waarmee zij zich
verbinden aan de principes van de biologische beweging en daar in hun
handelen invulling aan geven.

de vier beginselen
van de biologische
landbouw:

					 Allard bakker,
					 meedenker EKO-code, De Groene Weg

“ Voor ons is het heel vanzelfsprekend om bezig te zijn met
				
duurzaamheid. Zo stellen wij nu bijvoorbeeld al bepaalde
eisen aan de bouw van een nieuwe varkensstal. Toch was
het leerzaam om met mensen uit andere sectoren na te
denken over verdere verduurzaming. Ik denk dat wanneer
organisaties aan de slag gaan met de Eko-code, dit kan
helpen om je als bedrijf verder te onderscheiden.”

EKO-licentiehouders onderschrijven de vier beginselen van de
biologische landbouw en zetten in op continue verbetering.

Gezondheid

		 Biologische landbouw zal de gezondheid van de grond,
		 plant, dier, mens en de aarde integraal (als een
		 samenhangend geheel) onderhouden en vergroten.
Ecologie

		 Biologische landbouw is gebaseerd op en werkt met
		 levende ecologische systemen en cycli die voortdurend
		 in stand worden gehouden (de kringloop sluiten).
		
		
		
		

Eerlijkheid

De biologische landbouw zorgt voor langdurige
relaties en samenwerkingsverbanden die bijdragen
aan een rechtvaardige en respectvolle verdeling van
de opbrengsten, risico’s en investeringen.

					 Lisette Metz,
					 meedenker EKO-code, Organic Flavour Company

“ EKO gaf ons een goeie aanleiding om de verduurzaming
binnen onze eigen organisatie te bekijken. Alle kleine
		 dingen hebben we meteen aangepakt. Wij gebruiken
nu zo veel mogelijk biologische producten in de kantine,
de printer staat standaard op dubbelzijdig en de lichten
schakelen automatisch uit. Dit soort dingen zijn voor elk
bedrijf realiseerbaar en hiermee zet je meteen een eerste
goede stap in de richting van duurzame bedrijfsvoering.”

Zorg

		 De biologische landbouw draagt op een verantwoorde
		 manier bij aan de bescherming van gezondheid en
		 welzijn van huidige en toekomstige generaties en van
		de omgeving.

bestuur eko-keurmerk
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Het management van een organisatie
met een EKO-licentie zorgt voor een
verantwoorde bedrijfsvoering, voor
openheid en transparantie en voor
voortdurende ontwikkeling. Er wordt
aan biologische boeren en producenten
een markt geboden zonder compromissen
aan de integriteit in de waardeketen.
De onderneming biedt consumenten een
hoogwaardig biologisch kwaliteitsproduct.

1		 Leiderschap
			
			
			
			
			
			

Ons bedrijf onderschrijft de vier principes van de biologische beweging en legt dit vast in
een beleids- of intentie-verklaring, of ondertekent de “Code of Good Organic Practice”.
Wij zijn duidelijk verankerd in en maken actief deel uit van de biologische sector.
Onze werknemers worden geïnformeerd over, en waar mogelijk, actief betrokken bij de
koers die de onderneming uitzet.
Wij houden trainingen en introductiecursussen voor onze nieuwe en tijdelijke medewerkers.

3		 Productinformatie en labeling
		
			
			
			
			
			
			
			

Wij garanderen de volledige traceability en veiligheid van onze producten.
Wij zijn transparant over ons inkoopbeleid aan afnemers en consumenten.
Wij kennen de oorsprong en alle ketenpartners van onze belangrijke ingrediënten en
grondstoffen (hoofd en risico-ingrediënten).
Wij declareren onze ingrediënten altijd volledig; dat geldt ook voor de herkomst van
additieven (volgens BNN-richlijn, die definities).
Eventuele claims zijn volledig onderbouwd en niet discutabel of onduidelijk voor de
consument.

Het kringloopprincipe (de kringloop regionaal sluiten)
is fundamenteel voor de biologische landbouw en de
biologische bedrijven. Het bedrijf is aktief betrokken
bij het voorkómen en verkleinen van negatieve
impacts die het bedrijf voortbrengt ondermeer door
het terugdringen van verspillingen (bv. afval) en het
hergebruik van reststromen. Samenwerking tussen
bedrijven en in de keten is belangrijk. Het bedrijf kiest
waar mogelijk voor regionale samenwerking en voor
een aktieve positieve rol in de lokale maatschappij.

het ideaal,
de ambitie
• Wij zijn verankerd in de biologische sector en
maken deel uit van de biologische beweging.
• Wij ontwikkelen en vermarkten waardevolle
producten met meerwaarde voor klant/
consument.
• Wij zijn transparant en traceerbaar tot de bron.
• Wij werken volgens een Ethische code en ons
beleid is gericht op het belang van de
gemeenschap en op de toekomst.
• Wij leggen verantwoording af aan onze
stakeholders over onze missie, onze rol in de
waardeketen, de vooruitgang en over de
essentiële aspecten van duurzame ontwikkeling.

het ideaal,
de ambitie

1		 Impacts
			 De (negatieve) impacts van onze activiteiten worden voorkomen en verkleind.
			 De positieve impacts van onze activiteiten worden vergroot.
			 Bij productontwikkeling houden wij aantoonbaar rekening met het terugdringen van
			 negatieve impacts en het vergroten van positieve impacts.
			 Wij faciliteren de overdracht van kennis en delen deze binnen de branche en overige 		
		netwerken.

• De negatieve impacts worden geminimaliseerd
en de positieve impacts geoptimaliseerd
• Wij produceren geen afval.
• Wij sluiten de kringloop door het verwaarden
en benutten van restproducten, hergebruik
van materialen en het voorkómen van afval
en verspilling.
• Schoon water is een schaars goed, daarom
verspillen wij dat niet.
• We voelen verbinding met onze regio: Daar
waar mogelijk kopen we in en werken we samen
met bedrijven in de eigen regio (Nederland).
• Wij maken voor de biologische productie bij
voorkeur gebruik van leveranciers met een
EKO-licentie.

2 Afval en hergebruik

		
			 Wij registreren en minimaliseren ons afval.
			 We scheiden afval in alle categorieën (chemisch, glas, blik, gft, papier, hout,
organisch, overig).
			 We werken samen met andere bedrijven om de eigen (rest-)stromen waar mogelijk te
		 verwaarden en te benutten.
			 We hebben een best practice voorbeeld of voorbeeld van upcycling doorgevoerd.

2 Stakeholders en ethiek		

		
		 Wij hebben onze stakeholders in kaart gebracht.
		 Wij hebben minimaal 1x per jaar een dialoog met onze stakeholders.
		 Wij leggen periodiek (jaarlijks) verantwoording af over het gevoerde MVO-beleid, over de
		 eigen voortbrengingsketens en over duurzaamheidsthema’s en vraagstukken.
		 Wij steunen of participeren in projecten op sociaal en/of ecologisch gebied.
		 Ons bedrijf initieërt of doet mee aan financieringsmodellen waarbij stakeholders betrokken
		zijn.
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4 Kwaliteitsborging
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Onze onderneming en de medewerkers beschikken over voldoende kennis van
biologische landbouw, de achtergronden en de biologische producten.
De onderneming respecteert de principes van “good manufacturing practices”.
Dit omvat het onderhouden van een kwaliteitssysteem met de benodigde geschikte
procedures en kritische controle punten. Onze (productie-)processen zijn IFS, BRC of
gelijkwaardig gecertificeerd.
Als wij producten/ingrediënten importeren met een relevant residu-risico dan
participeren wij in BIOKAP. BIOKAP is een QUALITY Assurrance programma van leden
van de Vereniging van Biologische Producenten (VBP).
Indien er sprake is van subcontracting of uitbesteding dan gelden dezelfde codes,
voorwaarden en eisen die voor het eigen bedrijf gelden. Ons bedrijf kan aantonen dat
ook de subcontracters hieraan voldoen.

Voetnoot

The Code of Good Organic Practice (oa. VBP)

It is our responsibility to do everything in our power to ensure genuinely "organic" products and meet the expectations of customers
with regard to their nature and integrity. An organic certificate alone is not enough to assure the authenticity of organic products.

7 objectives
1 All operators* take Social Responsibility for that part of the chain that they control, to build and ensure integrity throughout the whole chain.
2 All operators show Involvement in their section of the industry and contribute to the development of organic farming projects.
3 All operators work with sustainable pricing and relationshipsthroughout the chain.
4 All operators are committed to complete Transparancy throughout the entire chain of supply and express that through their communication.
5 All operators strive for open communication on relevant issues with each other, CB's and authorities.
6 All operators support a harmonized system for organic food and farming and dealing with irregularities.
7 All operators must institute a Quality Management system which addresses the specific needs of organic operations to ensure authenticity of the products
The Code of Good Organic Practice is communicated to the whole organic food chain in order to invite all operators to work according to these objectives.

3		 Water
			
			
			
			
			
			
			
			

We nemen maatregelen om ons watergebruik te beperken.
Ons bedrijf registreert de hoeveelheden verbruikt water, uitgesplitst naar bronnen.
Als wij “vuil” of vervuild water lozen dan registreren we en rapporteren we de
hoeveelheden aan alle relevante stakeholders.
Ons bedrijf neemt alle benodigde beheersmaatregelen om vervuiling van
waterbronnen te voorkomen.
Ons bedrijf onttrekt geen grondwater of oppervlaktewater (aanvullend water).

4 Regionale samenwerking waar mogelijk

		
			
		
			
			
			

Wij werken voor onze EKO-gelabelde producten bij voorkeur samen met leveranciers
die beschikken over een EKO-licentie.
We werken bij voorkeur samen met leveranciers uit de regio (voor grondstoffen,
ingrediënten en diensten).
We werken bij voorkeur samen met afnemers uit de regio.

uitgangs verpakking
materiaal
5
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het ideaal,
de ambitie
• Wij maken uitsluitend gebruik van biologisch
uitgangsmateriaal.
• Het doel is om ieder jaar meer zaai- en pootgoed te
gebruiken dat biologisch is opgekweekt.

Zoveel mogelijk biologisch uitgangsmateriaal, voor
plant en dier is het streven. Daarom is het belangrijk
dat telers ieder jaar meer zaad en pootgoed gebruiken
dat is opgekweekt op biologische wijze. Dit zet
een ontwikkeling in gang waardoor rassen worden
ontwikkeld die beter passen bij de biologische teelt.
Bij biologisch vee zet de EKO-code in op de verantwoording van de gebruikte rassen waarbij steeds
meer rassen worden gebruikt die passen bij de
biologische productiemethode.

Verpakkingen van biologische producten mogen een
zo minimaal mogelijk nadelig effect hebben op het
milieu, de gezondheid en op het product. De verpakking
maakt een onlosmakelijk deel uit van de beleving van
de consument en van het product. De productverpakkingscombinatie wordt in zijn samenhang
bekeken om de milieuprestatie van verpakkingen van
EKO-producten te verbeteren en om verpakkingsafval
te reduceren.

het ideaal,
de ambitie

Dit thema is voorlopig alleen uitgewerkt in de
EKO-code voor agrarische bedrijven.

bodem

1		 Verpakking / productcombinatie
			
			
			
			
			

4

Een uitgangspunt voor EKO is dat
het product in de bodem is geteeld.
De kwaliteit van de grond is een
belangrijke pijler onder de biologische
landbouw, de gezondheid van de
planten en de voedselvoorziening.
Bodemstructuur, bodem-biodoversiteit
en bodemvruchtbaarheid zijn essentieel.
De grond wordt verzorgd en gevoed in
relatie tot de situatie en het gebruik.
Een gezonde bodem heeft veel en
gevarieerd boedemleven.

Dit thema is voorlopig alleen uitgewerkt
in de EKO-code voor agrarische bedrijven.

Wij kennen en/of onderzoeken de impact en het belang van verpakking voor ons product.
Onze verpakkingen maken integraal deel uit van het productontwikkelingsproces.
We hebben een doelstelling voor het verminderen van de hoeveelheid verpakkingen.
We registreren en monitoren de hoeveelheid verpakking.
Wij zetten besparings- en/of afvaltips op de verpakking.

2 Verpakkingen zijn niet potentieel 			
		 schadelijk voor milieu of gezondheid

het ideaal,
de ambitie
• Door bodembeheer en gebruik van passende
bemesting blijft de bodemkwaliteit in stand
en/of neemt de bodemvruchtbaarheid toe.
• Naast mineralen zijn organische stof,
bodemstructuur en bodemleven indicatoren
voor bodemkwaliteit.

		
			
			
			
			
			
		

Onze verpakkingen bevatten geen weekmakers zoals bv. Bisphenol A.
Onze verpakkingen bevatten geen aluminium of PVC.
Onze verpakkingen bevat geen Nano-deeltjes.
Onze verpakkingen bevatten geen GMO’s of GMO-derivaten.
Er is bij ons geen migratie van potentieel gevaarlijke stoffen van verpakking naar
het product mogelijk (zoals bv. gebruik van inkten zonder schadelijke oplosmiddelen)

3		 Duurzame verpakkingen
			
			
			
			
			
			
		

Wij maken gebruik van pictogrammen op de verpakking voor het scheiden en recyclen.
We maken gebruik van herbruikbare verpakkingen.
Wij gebruiken bio-based plastics als verpakking (erkend composteerbaar).
We gebruiken verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen.
Wij gebruiken recyclebare verpakkingen; De verpakking wordt in de praktijk voor meer
dan 50% gerecycled.

• Verpakkingsontwikkeling is een integraal
onderdeel van productontwikkeling waardoor
de product-verpakkingscombinatie de beste
milieuprestatie heeft, met inachtneming van
kwaliteit en houdbaarheid.
• Een duurzame verpakking is potentieel niet
schadelijk voor het milieu en bevat geen
schadelijke stoffen voor de gezondheid.
• Het minimaliseren van de hoeveelheid
verpakking.

biodiversiteit,
natuur &
landschap
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EKO staat voor biologische (boeren)bedrijven waar veel verschillende
soorten planten en dieren gedijen. Hiervoor is ruimte gemaakt binnen
de reguliere biologische bedrijfsvoering. EKObedrijven hechten veel
waarde aan de aanleg en behoud van natuur, aan streekeigen landschapselementen en aan goed flora- en faunabeheer. Bedrijven zijn niet
alleen voor hun eigen terrein maar ook voor de biotoop verantwoordelijk.

het ideaal,
de ambitie
• Producten worden zo min mogelijk bewerkt.
• We mijden het gebruik van stoffen met mogelijk
nadelige bijwerkingen.
• We gebruiken zo duurzaam mogelijke middelen voor
schoonmaken en reinigen.

puur en schoon
7

het ideaal,
de ambitie
1		 Geen gebruik van producten /
			 ingrediënten en uit primaire, beschermde
		gebieden		
		
		 Wij maken geen gebruik van ingrediënten of materialen die afkomstig zijn uit primaire
		 beschermde gebieden (“high value conservation” gebieden (HVC-gebieden, Dit zijn gebieden
		 met een hoge ecologische (biodiversiteits-) of sociale waarde.).
		 De uitzondering is wildpluk onder verantwoorde, legale, gecontroleerde
		 omstandigheden. Voor deze HVC-gebieden geldt dat zij niet in de voorgaande 5 jaren
		 gecultiveerd of in gebruik genomen zijn als landbouwgrond).
		 Wij beschermen bijzondere soorten uit de IUCN rode lijst.

2 Algemene maatregelen
		
		
		
		
		

We zijn actief in natuurbeheer.
We leveren samen met onze boeren en andere stakeholders een aantoonbare bijdrage
aan de natuur- en biodiversiteitswaarde van relevante gebieden. Dit blijkt uit
planmatige samenwerking.
Wij stimuleren maatregelen voor het behoud van bijen en andere bestuivers van
bloemen en van vogels.

3		 Natuur en landschapselementen		
			
			
		
			
		

Onze bedrijven zijn geïntegreeerd in hun omgeving.
Bij nieuwbouw/bedrijfsaanpassing worden bij het ontwerp onze bedrijven geïntegreerd
in de omgeving.
Onze ondernemingen nemen maatregelen om de biodiversiteit in de keten te
verbeteren.

• Producenten en handelaren dragen
verantwoording voor de biodiversiteit
van de agrarische bedrijven (ook voor
producten/ ingrediënten in het
buitenland).
• We maken de biodiversiteit en de
landschappelijke waarde van biologische bedrijven zichtbaar.
• We stimuleren het vergroten van
het aandeel natuur- en landschapselementen op primaire EKO-bedrijven
tot minimaal 5%.
• Bedrijven zijn geïntegreeerd in hun
omgeving.
• We beschermen kwetsbare dier
soorten zoals vogels,  bijen en andere
bestuivers van bloemen.

Biologische landbouw draagt bij aan een goede voedingswaarde en kwalitatief goede
producten. Puur en schoon omvat het product en de technische hulpstoffen om het te
maken. De bewerkingen zijn zo beperkt en natuurlijk mogelijk.Het voorzorgsprincipe
wordt gehanteerd bij nieuwe ontwikkelingen zoals nano-technologie en GMO.
Producten met het EKO-keurmerk zijn door de hele keten geproduceerd zonder het
gebruik van GMO’s and GMO derivaten.
1		 Gebruikte technieken: zo onbewerkt
			 mogelijk.

3		 Het gebruik van micro-organismen en
			 enzymen

		 Onze bedrijven gebruiken natuurlijke techieken waarbij productkwaliteit hoogwaardig
		 blijft. (bv. conserveren door drogen, roken, zouten).
		 Wij extraheren alleen met water, ethanol, plantaardige en dierlijke oliën, azijn, CO2 of
		stikstof.
		 Wij vermijden waar mogelijk het gebruik van proceshulpmiddelen en anders passen we
		 ze beperkt toe.
		 De proceshulpmiddelen voor onze biologische producten zijn GMO-vrij.
		 Wij maken geen gebruik van nano-technologie.

		 Als we micro-organismen gebruiken worden deze òf gekweekt op biologisch substraat
		 òf zijn toegestaan als uitzondering.
		 We gebruiken alleen enzymen, indien de noodzaak hiervan kan worden aangetoond.

2 Additieven(aroma’s), toevoegingen
			 (bv. E-nummers), zout en suiker
		 Wij gebruiken geen additieven als smaakstoffen.
		 Als we aroma’s gebruiken voldoen deze aan de BNN richtlijn en vallen bij voorkeur
		 onder cat. 0 of 1. Indien niet anders mogelijk mag cat. 2 gebruikt worden. Categorie 3
		 is uitgesloten. Indien beschikbaar worden biologische aroma’s gebruikt. BNN staat voor
		Bundesverband Naturkostware
		 We vermijden toevoegingen zoveel mogelijk of passen deze beperkt toe.
		 Wij voegen zo min mogelijk zout toe.
		 We gebruiken geen geraffineerde suiker.

4 Reiniging en desinfectiemiddelen
		
		
		
		
		
		
		
		
		

We gebruiken milieuvriendelijke en niet schadelijke schoonmaak-, beschermings-, en
desinfecteermiddelen.
Wij registreren het gebruik van schoonmaak- en hygiënemiddelen.
We kiezen bij schoonmaak- en desinfectiemiddelen voor in de biologische regelgeving
toegestane middelen met de minst mogelijke milieu- en gezondheidseffecten op mens,
dier en omgeving.
Onze biologische producten worden beschermd tegen ongedierte en ziekte door het
gebruik van Good Manifacturing Practices en preventieve maatregelen waaronder goed
schoonmaken en hygiëne zonder het gebruik van chemische middelen

dierenwelzijn & sociaal &transdiergezondheid parante prijs
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EKO betekent dat je je als werkgever sociaal opstelt naar de medewerkers, maar ook
als inkoper naar leveranciers of dienstverleners en als verkoper naar afnemers.
EKO respecteert de rechten van medewerkers, uitzendkrachten en dienstverleners.
Alle deelnemers in de keten, waaronder de boer, de medewerkers en de toeleveranciers ontvangen een ‘eerlijke prijs’ voor hun producten die gebaseerd is op de kostprijs
waarin de werkelijke kosten voor duurzaam ondernemen zijn verdisconteerd.

De EKO-code respecteert de vijf vrijheden voor dieren.
Dieren zijn: vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen vrij van dorst, honger en onjuiste voeding vrij
van fysiek en mentaal ongerief vrij van pijn, verwonding en ziektes vrij van angst en chronische stress.
Bij dierenwelzijn wordt aandacht besteed aan transport en slachtomstandigheden. Een gezond dier is
in balans. Diergezondheid vraagt om een integrale
benadering waarbij geschikte rassen en goede omstandigheden de basis vormen voor een goede gezondheid.

1		 Diergezondheid
			
			
			
		
			
		

We gebruiken in de keten een goed functionerend dierenmanagement-systeem gericht
op diergezondheid en op dierenwelzijn.
Als producent / vleesverwerker spelen we een actieve rol bij de begeleiding van de veehouder
ten aanzien van diergezondheid en dierenwelzijn.
De dieren krijgen geen 4e generatie anti-biotica.
Het antibiotica-gebruik wordt gemonitord en er wordt gewerkt aan continue reductie.

2 Dierenwelzijn		

		
		 (algemeen, deze zijn opgenomen in de EKO-code voor agrarische bedrijven)

3		 Transportduur en slacht
			
			
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Het aantal transporten gedurende een dierenleven wordt beperkt tot 2 á 3
(afhankelijk van het diersoort).
Alle dieren zijn identificeerbaar gedurende het transport en het slachtproces.
De dieren worden tijdens het transport begeleid door de eigenaar of door getraind
personeel.
De transporttijd van onze levende dieren is maximaal 4 uur of 320 km.
Wij maken gebruik van transportbedrijven die beschikken over een transparant
gecertificeerd kwaliteitssysteem.
Bij aflevering aan het slachthuis worden onze dieren onmiddellijk uitgeladen.
Onze dieren worden in Nederland of in de omliggende regio geslacht.
Wij weten waar en hoe onze dieren worden geslacht en dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd
met de minst mogelijke stress en lijden voor de dieren.

het ideaal,
de ambitie

1		 Maatschappelijke betrokkenheid
			 en werknemers

het ideaal,
de ambitie
• Ons streven is maximaal gezonde
dieren oa. gebaseerd op raskeuze,
dierenmanagement, kennis en be
geleiding. Dit gekoppeld aan een
beleid gericht op reductie en het
voorkomen van het gebruik van
antibiotica.
• Wij maximaliseren het dierenwelzijn
verder door meer ruimte te geven
dan in de EU-verordening, meer en
langere weidegang en extra zorg
voor jonge en mannelijke dieren.
• De transporttijd van levende dieren
is minder dan 4 uur of 320 km en het
aantal transporten wordt beperkt
tot maximaal 2 á 3 in een dierenleven
(afhankelijk van de diersoort)  door
bij voorkeur te kiezen voor gesloten
bedrijven.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

De arbeidsrelaties binnen onze onderneming zijn duurzaam en getuigen van
wederzijds respect en schriftelijke arbeidscontracten maken daar deel van uit.
We hebben een CAO afgesloten en wij voldoen aan de CAO-eisen voor zowel onze
eigen als ingehuurde werknemers.
Werknemers krijgen training in de biologische principes en regels betreffende
productie en handel. Wij beschikken over een opleidings- en trainingsprogramma.
Wij laten zien dat wij ook een duidelijke maatschappelijke functie hebben; bv. wij
hebben medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst (WAO, Wajong).
We hebben een pensioenregeling voor eigen personeel en er is een pensioenregeling
voor uitzendkrachten en inleners.

2 Inleen van (tijdelijke) werknemers en
			 thuisvesting
		 Bij inleen/inhuur van tijdelijke werknemers maken we gebruik van een hiervoor
		 gecertificeerd uitzendbureau (www.normeringarbeid.nl).
		 Als het uitzendbureau zorgt voor directe of indirecte huisvesting van deze werknemers
		 dan zijn wij zelf bekend met de huisvestingsomstandigheden en adequate kwaliteit
		hiervan.
		 Indien wij direct of indirect huisvesting van tijdelijke werknemers verzorgen dan voldoet dat
		 aan de wettelijke eisen en is de kwaliteit ook adequaat.
		 Bij meer dan tien inleners beschikken wij een over een klachtenprocedure die actief
		 wordt gepromoot en die bekend is onder werknemers/uitzendkrachten.
		 Wij zijn een erkend leerbedrijf en/of wij hebben afspraken met scholen over
		 beschikbaarheid van stageplaatsen.

3 Internationale handel
		
		
		
		
		
		

Onze internationale handel is gebaseerd op dialoog, respect en transparantie waarbij
er wordt gewerkt aan een gelijkwaardige samenwerking.
Wij handelen alleen met bedrijven en personen die geen onderscheid maken tussen
mensen op basis van ras, geloof of herkomst en die relevante ILO-conventies naleven.
Als producten/grondstoffen uit een risico-land komen (zie lijst met risico-landen) dan
wordt er gebruik gemaakt van een hiervoor gecertificeerd bedrijf en product.

• EKO-bedrijven onderscheiden zich door hun maatschappelijke en
sociale karakter als werkgever en binnen hun werkomgeving.
• We zijn een sociaal en eerlijk bedrijf dat kansen geeft aan allerlei
groepen en een actieve rol vervult in de samenleving.
• De prijs is 'fair' en transparant voor alle schakels in de keten.
• Er is sprake van langdurige verbindingen op basis van respect en
gelijkwaardigheid.

4 Verkoop

		
		 Wij hebben langdurige leveringsverbanden en/of contracten met afnemers.
		 We hebben een goede kostprijsberekening van ons product om aan te tonen dat
		 duurzame productie uitvoerbaar is.
		 Er wordt door de kopers van onze producten een eerlijke prijs betaald voor de producten/
		 diensten. Wij werken met een dekkende kostprijs: het gemiddelde van vijf verkoopjaren is
		 minimaal gelijk aan de kostprijs.
		 Bij het niet halen van de kostprijs (en dus een eerlijke prijs) stellen wij een verbeterplan
		 op, waarbij de relevante afnemer(s) en toeleveranciers worden betrokken.

5 Inkoop
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Wij betalen een eerlijke prijs voor de producten en diensten die wij inkopen
(in de prijs zijn de kosten van duurzaam biologisch produceren verdisconteerd, die def.)
We hebben langdurige leveringsverbanden en/of contracten met leveranciers.
Als wij ingrediënten/grondstoffen inkopen uit risico-landen beschikken deze over een
sociaal en eerlijk label/certificaat (zie bijlage 4 voor overzicht).
We voeren een duurzaam inkoopbeleid en onze leveranciers worden vooraf getoetst op
het kunnen voldoen aan de inkoopvoorwaarden en aan de relevante inhoud van de
thema’s van deze EKO-code.
Leveranciers zonder EKO-licentie worden jaarlijks beoordeeld op hun betrokkenheid bij
de 4 principes van de biologische landbouw.

Voetnoot

Erkende Sociale Labels bij inkoop
		 Certificatie programma’s die geaccerediteerd zijn door IOAS (see www.ioas.org)
Fair Trade Standards certified by FLO-CERT (Fair Trade)
IBD / Ecosocial
Certification Programme
IMO for Life and IMO Fair for Life certified by IMO
Ecocert Fair Trade
Bio Suisse Standard
Naturland Standard
SA 8000
		 SAN (Rainforest Allaince) / UTZ (note: apply only to prim0air producers, check also of al the % of the ingrediënt is covered)
CONTROL UNION Fair Choice
Andere Sociale Standaarden zoals GRASP, BSCI, ETI zijn een opstap maar voor harde garanties is nader onderzoek door het bedrijf noodzakelijk.

energie &
klimaat
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De biologische landbouw en veeteelt draagt bij aan
het beperken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering, oa. door opslag van CO2 in de bodem en
aan het limiteren van stikstofverliezen naar de atmosfeer. Biologische verwerkers en handelaars kunnen ook
zelf bijdragen aan een klimaatneutrale wereld en aan
het verminderen van het energieverbruik uit niet
duurzame bronnen. Het betreft broeikasgassen (GHGs),
zoals CO2, CH4 en N2O.

het ideaal,
de ambitie
• We maken gebruik van echte groene energie
uit wind, water, aardwarmte, zon of via
biomassa van het eigen bedrijf.
• We streven naar klimaatneutrale
ondernemingen en producten.
• We streven naar lokale voedselkringlopen,
met zo min mogelijk en duurzaam transport.
• We compenseren de CO2-uitstoot met de
aankoop van emissierechten, maar pas als
alle mogelijke eigen maatregelen zijn
genomen.

2 Energie
		
		
		
		

1 Registratie en reductie
		 De hoeveelheid verbruikte energie wordt geregistreerd.
		 Ons bedrijf heeft aantoonbare verbeterdoelstellingen voor energie en/of doet actief aan
		energiebesparing.
		 Jaarlijks loopt het energieverbruik terug door het nemen van concrete maatregelen en acties.
		 Ons bedrijf berekent de CO2-footprint.
		 Ons bedrijf heeft aantoonbare verbeterdoelstellingen en verkleint jaarlijks de CO2-footprint
		 (gerelateerd aan omzet / volume).

Ons bedrijf voorziet deels in de eigen elektriciteit door windmolens, zonnepanelen, etc.
We kiezen voor duurzame electriciteit (minimaal 80%).
Onze gebouwen zijn geïsoleerd om warmte of koude verliezen te beperken.
Ons bedrijf gebruikt een wkk installatie of systemen voor warmteterugwinning.

3 Klimaat (CO2-footprint)
		
		
		
		
		

Ons bedrijf is klimaatneutraal of heeft een plan om dit binnen vier jaar te worden.
Ons bedrijf maakt geen gebruik van luchtvracht voor grondstoffen of afzet.
We kiezen voor duurzame transportmiddelen en het gebruik van brandstoffen uit
duurzame bronnen in plaats van fossiele brandstoffen.
Onze medewerkers zijn betrokken bij het verlagen van de footprint.

					
					 Jurrien Roossien,
					 meedenker EKO-code, DO-IT

					 Wilco Schets,
					 meedenker EKO-code, De Traay

					 Michael Wilde,
					 meedenker EKO-code, Eosta

“ Wanneer je de duurzaamheid in je
eigen bedrijf in beeld hebt gebracht,
kun je op alle plekken in je onder		 neming zoeken naar mogelijk
		 heden om dit verder te ontwikke		 len: van het magazijn tot de
		 kantine. Als je gaat kijken, zul je 		
zien dat op bijna alle afdelingen 		
mensen rondlopen die gevoel 		
hebben voor duurzaamheid.
		 Zij kunnen de kartrekkers worden
		 in dit proces.”

" Ik merk nu al dat ik een aantal 		
thema’s uit de EKO-code direct kan
toepassen binnen onze organisatie.
Voor andere duurzaamheidsaspec		 ten is wat meer geduld nodig.
		 Verduurzaming is daarom ook echt
		 iets dat je op moet nemen in je
		 beleid en bedrijfsstrategie. Wij zijn
		 van oorsprong biologisch dus
		 duurzaamheid zit er wel in, maar
		 de EKO-code helpt om bepaalde
		 zaken expliciet te maken."

“ Duurzaamheid is een proces waarbij
		 je constant binnen je bedrijf kijkt
		 naar wat er beter kan. Je bent dus
		 nooit klaar! Er zijn altijd nieuwe
		 ontwikkelingen waardoor zaken nog
duurzamer en milieuvriendelijker
		 kunnen. Ook is het belangrijk om
		 transparant te zijn over verduur		 zaming binnen de organisatie.
		 Vertel wat je doet, waarom je het
		 doet, en wat je bijvoorbeeld nog
		 moeilijk vindt.”

Met dank aan:

In willekeurige volgorde: Michael Wilde (Eosta), Tammy Zolondz (Florentin), Willem van Riele
(Vleescombinatie.nl), Engelbert Heutink (ForFarmers DML), Arnold Broek (The Organic Factory B.V),
Wilco Wibbels (Bon Vivant), Bert van Ruitenbeek (Stichting Demeter), Arno van Gorp (Van Gorp
Diervoeders), René vd Velde (Kaasmakerij Henri Willig), Wytze van der Meer (W. van der Meer en Zonen B.V.)

Maria Buitenkamp (Noorderbos VOF), Paulien Veerman (VBP), Wilfried Jonkman (Reudink), Allard Bakker
(VION / De Groene Weg), Arthur Hartman (Yarrah Organic Petfood) Bram Weijland (Bejo zaden),
Jurrien Roossien (Do-it), Lisette Metz (OFC), Steven IJzerman (Udea BV / EKOPLAZA), Wilco Schets
(De Traaij BV), Bavo van den Idsert (Bionext)

