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De onderwerpen voor verduurzaming zijn ingedeeld in acht thema’s.
Voor agrarische productie en handel/verwerking zijn deze iets verschillend
benoemd. Per thema zijn maatregelen benoemd die nu al door boeren zijn
vermeld of worden toegepast. Als dit naar analogie van andere, buitenlandse
keurmerken is, staat dat in de tekst aangegeven.

De 8 EKO-thema’s voor Verwerkers en Handel:
1 Stakeholders 2 Verantwoording, zorg en risico
3 Verpakking en
afval 4 Biodiversiteit (natuur en landschap)
5 Pure Producten
6 Dierenwelzijn en diergezondheid
7 Energie en klimaat 8 Sociaal
en eerlijke handel en verwerking.

Stichting EKO-keurmerk heeft samen met de sector acht thema’s ontwikkeld waarop biologische boerenbedrijven zich verder kunnen verduurzamen. De EKO-code voor agrarische bedrijven is een levend
document en zal zich verder ontwikkelen met uw input. In het najaar 2014 gaan we ook bezig met de
EKO-code voor handel/ verwerking. Elke reactie helpt bij de doorontwikkeling van EKO. Doet u mee?

Het EKO-keurmerk is een sterk merk dat staat voor
betrouwbaar biologisch. De consument herkent dat,
blijkt telkens uit marktonderzoek.
EKO staat voor een product van een betrokken
ondernemer voor de bewuste consument.
Stichting EKO-keurmerk ondersteunt ondernemers om
samen nieuwe normen te formuleren. Het EKO-keurmerk
op een product is daar het blijk van waardering voor.
Ondernemers met duurzame ambities nodigen wij graag
uit om licentiehouder te worden en aan de slag te gaan
met de EKO-code. Doet u mee?
DE 8 THEMA’S VAN DE EKO-CODE
1. KRINGLOOP
Het kringloopprincipe is fundamenteel voor de
biologische landbouw. Door uit te gaan van het principe
van gesloten kringlopen wordt afval en verspilling
vermeden.
Lees meer over de uitwerking per thema in de EKO-code.

5. PUUR EN SCHOON
Puur en schoon gaat over het gebruik van water en het
gebruik van milieuvriendelijke, niet-schadelijke middelen.
We gebruiken zo min mogelijk schoonmaak-,
beschermings- en desinfecteermiddelen. Onze
verpakkingen zijn zo milieuvriendelijk mogelijk.
6. DIERENWELZIJN EN DIERGEZONDHEID
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.
Een gezond dier is in balans. Goede omstandigheden
en geschikte rassen vormen de basis van een goede
gezondheid.
7. ENERGIE EN KLIMAAT
De biologische landbouw draagt bij aan het beperken
van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. We
verminderen het energieverbruik uit niet-duurzame
bronnen. We streven naar klimaatneutrale producten en
bedrijven.

2. BODEM
De kwaliteit van de grond is een belangrijke pijler
onder de biologische landbouw, de gezondheid van de
planten en de voedselvoorziening. Bodemstructuur,
bodembiodiversiteit en bodemvruchtbaarheid zijn
essentieel. Een gezonde bodem heeft veel en gevarieerd
bodemleven.

8. SOCIAAL EN EERLIJK
EKO betekent dat je je als werkgever sociaal opstelt naar
de medewerkers. Alle deelnemers in de keten ontvangen
een ‘eerlijke prijs’voor hun producten. Er is sprake
van langdurige verbindingen op basis van respect en
gelijkwaardigheid.

3. UITGANGSMATERIAAL
Het ideaal van EKO is om uitsluitend gebruik te maken
van biologisch uitgangsmateriaal. Het doel is om ieder
jaar meer zaai- en pootgoed te gebruiken dat biologisch is
opgekweekt.

Lees meer over de uitwerking per thema in de EKO-code.
Of kijk op onze website www.eko-keurmerk.nl. We horen
graag hoe uw bedrijf zich inzet voor de verschillende
thema’s. Mail ons vooral met aanvullingen en ideeën.
We horen uw reactie graag!

4. BIODIVERSITEIT, NATUUR EN LANDSCHAP
EKO staat voor biologische bedrijven waar veel
verschillende soorten planten en dieren gedijen. Hiervoor
is ruimte gemaakt binnen de bedrijfsvoering. We hechten
veel waarde aan de aanleg en behoud van natuur, aan
streekeigen landschapselementen en aan goed flora- en
faunabeheer.

Bestuur EKO-keurmerk
info@eko-keurmerk.nl
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