
NL 

 

 
Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het achtergronddocument van de Europese Rekenkamer. 
Het volledige document is beschikbaar op www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Woordvoerder T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Persvoorlichter T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Persbericht 
Luxemburg, 22 februari 2018 

 
 

EU-controleurs onderzoeken controlesysteem voor 
biologisch voedsel 
De Europese Rekenkamer (ERK) verricht momenteel een controleonderzoek van controles van biologisch 
voedsel in de EU. De controleurs gaan het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie 
en invoer van biologische producten onderzoeken. Het is hun bedoeling om na te gaan of consumenten 
er nu meer vertrouwen in kunnen hebben dat producten echt biologisch zijn dan ten tijde van de vorige 
controle door de ERK van de sector in 2012. De controleurs hebben voor degenen die geïnteresseerd zijn 
in het onderwerp ook een achtergronddocument gepubliceerd over het EU-controlesysteem voor 
biologisch voedsel.  

Biologische productie is een wijze om voedsel en andere producten te produceren waarin natuurlijke 
levenscycli worden geëerbiedigd. Het biologisch karakter van producten wordt geverifieerd op basis van 
een certificeringssysteem dat in EU-wetgeving is vastgelegd en waarop de Europese Commissie toezicht 
houdt. Het systeem wordt door de lidstaten uitgevoerd en inspecties worden door zowel particuliere als 
overheidsinstanties uitgevoerd.  

De detailhandel op de biologische markt van de EU groeide tussen 2010 en 2015 met 54 %. De totale 
biologische landbouwgrond in de EU nam in diezelfde periode met 21 % toe. De invoer van biologische 
producten steeg tussen 2012 en 2015 met 32 %. Hoewel de prijs van biologische producten hoger is dan 
die van conventioneel geproduceerde producten heeft de markt moeite om in de vraag te voorzien en 
moedigt de meerprijs die consumenten bereid zijn te betalen, frauduleuze biologische verkoop potentieel 
aan.  

“De uitdaging waarvoor de biologische sector staat, is te zorgen voor gestage groei van vraag en aanbod en 
tegelijkertijd het vertrouwen van consumenten te behouden”, aldus Nikolaos Milionis, het voor de 
controle verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. 

In het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid krijgen gecertificeerde biologische landbouwers 
een “vergroeningsbetaling”. Biologische landbouwers kunnen ook steun ontvangen uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling voor zowel de omschakeling op als het behoud van 
biologische landbouwpraktijken. De totale bijdrage van dit fonds aan betalingen voor biologische landbouw 
bedraagt voor 2014-2020 6,5 miljard euro. 
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Het controleverslag zal naar verwachting begin 2019 worden gepubliceerd. Het zal deel uitmaken van een 
reeks ERK-verslagen over verschillende aspecten van de voedselketen, waaronder voedselverspilling (in 
januari 2017 gepubliceerd), dierenwelzijn (in voorbereiding) en voedselveiligheid (in voorbereiding). 

 

Noot voor de redactie 

EU-verordening 834/2007 vormt de rechtsgrond voor de duurzame ontwikkeling van biologische productie 
terwijl tegelijk wordt gezorgd voor de doeltreffende werking van de interne markt, eerlijke mededinging 
wordt gegarandeerd, het vertrouwen van consumenten wordt gewaarborgd en hun belangen worden 
beschermd. Landbouwers en exploitanten kunnen EU-middelen verkrijgen voor biologische 
voedselproductie in het kader van de pijlers 1 en 2 van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Het laatste verslag van de EU-controleurs over dit onderwerp was Speciaal verslag nr. 09/2012,“Controle 
van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten”. 
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