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Bionext maakt zich sterk voor méér duurzame biologische voeding en landbouw. Samen met boeren, 

handelaren, winkels en consumenten. We geven informatie, zorgen dat biologisch beter verkrijgbaar wordt 

en we bewaken en verbeteren de kwaliteit van het biologische product. Samen met de biologische sector 

zorgen we ervoor dat de biologische landbouw en voeding zich steeds verder ontwikkelt. En, heel belangrijk: 

We brengen mensen in contact met de bron van hun voedsel: de biologische boeren en tuinders! 

 

Biologisch is goed voor mens, dier & milieu. Biologische boeren en tuinders werken niet ten koste van,  

maar samen mét de natuur. Dat levert lekkere en gezonde producten op én heeft grote voordelen voor 

dierenwelzijn, biodiversiteit, milieu en voedselzekerheid op de lange termijn (door het behoud van 

bodemvruchtbaarheid). 
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Inleiding 

Steeds meer consumenten kiezen voor biologisch. In deze eeuw groeide de omzet van biologisch elk jaar. 

Inmiddels is de waarde van de consumentenverkoop in Nederland opgelopen tot boven de 1 miljard euro per 

jaar. De verwachting is dat de groei de komende jaren zal aanhouden. Ook in de rest van de wereld groeit 

de vraag naar biologische producten. 

Steeds sterker tekenen de contouren zich af van een noodzakelijke paradigmaverandering in de hele 

landbouw- en voedingssector. Het gangbare systeem van continue productieverhoging en opschaling in 

combinatie met prijsverlaging in onevenwichtige ketens heeft niet alleen geleid tot grote problemen in 

diverse landbouwsectoren, maar ook tot kostenafwenteling op milieu, dieren, biodiversiteit, 

bodemvruchtbaarheid en gezondheid. Dit systeem is niet langer houdbaar en zal vervangen moeten worden 

door een landbouw- en voedingssysteem waarin geëxternaliseerde kosten geïnternaliseerd worden in 

evenwichtige en eerlijke ketens. Biologische landbouw en voeding voldoet in veel opzichten aan deze 

geïntegreerde aanpak en kan daarmee uitgroeien tot een leidend landbouw- en voedingssysteem als de 

voorwaarden voor de paradigmaverandering worden ingevuld.  

De biologische consument heeft daar waar mogelijk een voorkeur voor producten dicht bij huis. Nederland 

loopt met een kleine 3% biologisch landgebruik fors achter op het EU gemiddelde van 5,7%. Voor het eerst 

zijn we een importerend land voor bepaalde biologische producten geworden. Het schrijnendste voorbeeld 

daarvan is melk, onze nationale trots. Terwijl er voor gangbare melk een overschot is, importeert Nederland 

biologische melk. De productie van biologisch in Nederland groeit onvoldoende mee met de vraag. Deze 

ontwikkeling zien we ook in een land als Duitsland, waar het economisch profijtelijker is om gangbaar te 

produceren, bijvoorbeeld door de hoge subsidies in gewassen voor biobrandstoffen. In de VS en Canada 

blijft de omschakeling nog veel verder achter bij de explosief groeiende vraag naar bio: het areaal bio 

bedraagt daar slechts ruim 1% van het totaal. In een aantal landen in de EU verloopt de omschakeling wel 

succesvol. In landen als Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en Denemarken en in Zuid-Duitsland is de 

omschakeling naar biologisch ook sterk ontwikkeld, mede dankzij een sterk overheidsbeleid dat gericht is op 

het gelijktijdig laten groeien van het areaal via omschakelmaatregelen en hectaresteun voor bio, en via het 

ontwikkelen van de markt door middel van ketenprogramma’s en afspraken met de retail en de catering. In 

Nederland neemt de belangstelling voor omschakeling inmiddels toe, maar het aantal omschakelaars blijft 

achter, waardoor Nederland voor het eerst importerend is geworden in onder meer zuivel. Met de huidige 

trends is te voorzien dat tekort aan biologisch aanbod zich bij steeds meer producten zal gaan voordoen en 

daarmee de marktgroei belemmerd gaat worden.  

Ook op korte termijn zijn er goede kansen voor Nederlandse bedrijven die biologische grondstoffen uit 

zogenoemde Derde Landen importeren. Voorlopig groeiende tekorten aan lokale biologische productie 

moeten verantwoord worden aangevuld met producten van buiten Europa. In Nederland is de export  (veelal 

doorvoer) van biologische agrarische producten ongeveer even groot als de consumptie: 1 miljard euro per 

jaar. Al vele jaren spelen Nederlandse importerende bedrijven een belangrijke, innoverende en 

stabiliserende rol in de markten van biologische producten. 

 

Een tweede ontwikkeling die Bionext signaleert betreft de discussie over aanpassingen in de Europese 

biologische regelgeving. Omdat de herziening van deze regelgeving onder Nederlands voorzitterschap niet 

gelukt is, blijft zeer onzeker of en wanneer de vernieuwing gaat plaatsvinden. Mocht de nieuwe regelgeving 

er komen, dan moeten we er rekening mee houden dat er nieuwe bepalingen in de verordening komen die 

de kosten van productie zullen doen stijgen. Niet onwaarschijnlijk is het dat er bepalingen in komen 

waardoor bedrijven gedwongen worden hun hele bedrijfsvoering te heroverwegen. Bionext pleit er daarom 
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voor om de bestaande biologische wetgeving op onderdelen te verbeteren in plaats van overschakeling op 

een nieuwe wetgeving vol onzekerheden voor de groeimogelijkheden van biologische landbouw en voeding. 

 

De biologische sector heeft zich vanaf 2011 verenigd in Bionext, de ketenorganisatie voor biologische 

landbouw en voeding. Bionext verenigt de biologische ketens, van boer tot bord. Drie verenigingen vormen 

de basis onder Bionext: Het Biohuis, de vereniging van biologische boeren en telers, BioNederland, 

Vereniging van Biologische Producenten en Handel en de Biowinkelvereniging (BWV). Samen werken zij 

binnen Bionext aan belangenbehartiging, promotie en onderzoek. Bionext vindt dat Nederland zich op deze 

ontwikkeling moet voorbereiden. Vraag en aanbod van biologisch in Nederland en in West-Europa moeten 

beter op elkaar afgestemd worden. In deze notitie is te vinden wat er moet gebeuren om verdere groei van 

biologisch mogelijk te maken.  

Daarnaast heeft de biologische sector een onderzoeksagenda 2016 – 2020 opgesteld. Deze agenda noemt 

kansen en belemmeringen op de weg van een kennisvraag naar goed onderzoek voor de biologische sector 

en geeft aanbevelingen om de nationale en Europese onderzoeksmogelijkheden beter te benutten.   
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1 Biologische landbouw en voeding in 2030 

Het huidige landbouw- en voedselsysteem vertoont ernstige gebreken. Steeds sterker tekenen de contouren 

zich af van een noodzakelijke paradigma verandering in de hele landbouw- en voedingssector. Het gangbare 

systeem van continue productieverhoging en opschaling in combinatie met prijsverlaging in onevenwichtige 

ketens heeft niet alleen geleid tot grote problemen in diverse landbouwsectoren, maar ook tot 

kostenafwenteling op milieu, klimaat, dieren, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en gezondheid. Dit 

systeem is niet langer houdbaar en dient vervangen te worden door een landbouw- en voedingssysteem 

waarin evenwichtige ketens deze kosten voor milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en gezondheid niet langer 

geëxternaliseerd worden, maar een integraal onderdeel moeten zijn van de  totale kostprijs van het product. 

 

De business case van de gangbare landbouw- en voeding houdt geen rekening met de schade die wordt 

toegebracht aan natuur, water, gezondheid, bodem, dierenwelzijn, etc. Zij sturen geen rekening naar het 

bedrijfsleven, maar de rekening wordt wel verhaald op de belastingbetaler. Bedrijven en consumenten die 

wel echt duurzaam produceren en consumeren betalen twee keer: via het duurdere product en via de 

belastingen. Om de business case wel werkzaam te laten zijn is true cost accounting én pricing noodzakelijk: 

de vervuiler betaalt. Dat is bereikbaar door alle subsidies af te schaffen en vervuiling te belasten, waardoor 

het product dat schade aanricht zich vanzelf uit de markt prijst. 

 

Biologische landbouw en voeding voldoet in veel opzichten aan deze geïntegreerde aanpak en kan daarmee 

uitgroeien tot een leidend landbouw- en voedingssysteem als de voorwaarden voor de 

paradigmaverandering worden ingevuld.  

 

 

1.1 Wat speelt er in de wereld? 

• Iedere minuut gaan 30 voetbalvelden aan vruchtbare aarde verloren; 

• India telt momenteel meer dan 150 miljoen mensen met diabetes 2 en koerst bij ongewijzigde 

voedingsgewoonten af op 300 miljoen mensen met diabetes 2 in 2030; 

• Productie van een kilo rundvlees kost gemiddeld 15.000 liter water; 

• Biodiversiteit (soortenrijkdom) in Nederland is de afgelopen 50 jaar met 90% afgenomen; 

• Meer dan de helft van de westerse consumenten heeft overgewicht en daarmee een verhoogd risico op 

voeding gerelateerde ziektes; 

• 15% van de Nederlandse overheidsbegroting (ruim 90 miljard euro) wordt besteed aan 

volks(on)gezondheid; 

• 20% van de wereldbevolking consumeert 80% van de beschikbare eiwitten; 

• Meer dan 30% van de beschikbare eiwitten worden weggegooid. 

 

Deze opsomming is uiteraard niet volledig, maar toont wel de zwakke punten van de fundamenten van het 

gangbare landbouw- en voedingssysteem. Klimaatverandering, onjuiste bewerking van de bodem en 

excessief middelengebruik (kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen) leiden tot afbraak 

van vruchtbare bodems. De overconsumptie van vlees in westerse landen doet een enorme aanslag op 

plantaardige eiwitten (conversie van plantaardig naar dierlijk is gemiddeld 1 op 5) en water. De hoog 

intensieve landbouwproductie leidt tot ernstig verlies van biodiversiteit. Voeding en gezondheid zijn in hoge 

mate aan elkaar gerelateerd; ongezonde voeding leidt tot hoge gezondheidsrisico’s en –kosten. Voeding is 

niet eerlijk verdeeld en er wordt veel verspild. Doordat er te weinig incentives zijn in het huidige systeem om 

duurzaam, gezond en eerlijk te produceren, vindt de verandering veel te langzaam plaats. 
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1.2 Naar een voedselbeleid  

Het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ is al weer 2 jaar geleden gepubliceerd, maar heeft niets van haar 

actualiteit verloren. Het kernpunt van het rapport is om tot een geïntegreerd landbouw- en voedingsbeleid te 

komen, waarin ecologische houdbaarheid, voedselzekerheid op de lange termijn, gezondheid en duurzame 

ketens beleidsmatig verbonden zijn. Dat is nu niet het geval. 

 

Enkele voorbeelden: 

1. Ecologische houdbaarheid 

Wereldwijd vindt een snelle afbraak plaats van vruchtbare bodems en biodiversiteit. Dit is hoofdzakelijk te 

wijten aan verkeerde landbouwmethodes waardoor de bodem verarmt en erosie toeslaat. Zelfs in Nederland, 

rijk aan vruchtbare bodems en een sterke landbouwtraditie, hebben we te maken met verarming van 

bodems door overmatig gebruik van kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, alsmede 

verzilting van bodems door het slechte wateropneembaar vermogen als gevolg van het verdwijnen van 

bodemleven.  

De biodiversiteit staat ook in Nederland zwaar onder druk. Volgens WNF is in 50 jaar tijd circa 90% van de 

biodiversiteit aangetast. Ook de aantasting van de waterkwaliteit door uitspoeling van kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen levert daar een bijdrage aan. 

 

Het klimaat- en CO2 vraagstuk is onderdeel van de ecologische houdbaarheid. Alleen door vermindering van 

de CO2 uitstoot kunnen de doelstellingen van Parijs om ruim onder de 2 graden opwarming te blijven, 

gehaald worden. Landbouw levert een bijdrage van ruim 30% aan de CO2 uitstoot. 

 

Biologische landbouw draagt bij aan de doelstelling van ecologische houdbaarheid: 

• Hoge bodemvruchtbaarheid (en aantoonbaar dikkere laag vruchtbare bodem) door ruime wisselteelt, 

groenbemesters en compostbemesting; 

• In stand houden en herstellen van de biodiversiteit door geen gebruik te maken van chemisch-

synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, in combinatie met extra maatregelen zoals brede 

bloemenranden om de akkers en meer diversiteit van gewassen; 

• Verhoogde opname van stikstofbinding in de bodem via compostbemesting en verhoogd bodemleven. 

• Geen aantasting van de waterkwaliteit in bodem- en oppervlaktewater; 

• Verhoogd water opneembaar vermogen van de bodem, tot 40%. 

 

2. Voedselzekerheid op de lange termijn 

Invulling van de meeste aspecten van ecologische houdbaarheid zijn voorwaarden om voedselzekerheid op 

lange termijn te kunnen waarborgen. Bodembeheer, biodiversiteit, duurzame energie en duurzaam 

watergebruik zijn bouwstenen voor een duurzame voedselzekerheid. Volgens professor Pablo Tittonel kan 

de natuurlijke productieopbrengst door middel van combinatieteelten nog aanzienlijk groeien. Aan de andere 

kant zijn er duidelijke signalen dat de conventionele akkerbouw aan de grenzen van haar productieplafond 

zit, of er al overheen is. De ontwikkelingen in de VS tonen aan dat ook genetische manipulatie haar beloften 

van productieverhoging en bestrijdingsmiddelenverlaging niet langjarig kan waarmaken.  

 

Het wereldvoedselvraagstuk is vooral een verdelingsvraagstuk. Nu al wordt er voldoende geproduceerd om 

9 miljard mensen te voeden, maar dat is het doel niet van de agrofood sector die in de vrije markteconomie 

opereert. Het doel is winstoptimalisatie op de korte termijn. En dus wordt de rijke Westerse consument 

overvoerd met dik makende lekkernijen en plantaardige-eiwitten-verslindende productie van dierlijke 

producten, en bijten de arme mensen in niet-Westerse landen nog altijd op een houtje. De teller staat bijna in 

balans: 600 miljoen mensen met obesitas tegenover 800 miljoen mensen met honger. 
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Voor voedselzekerheid op lange termijn, ook in arme landen, is het een veel betere strategie om lokale 

productie en consumptie te stimuleren, in plaats van productie-intensivering op met name dierlijke eiwitten in  

westerse landen. 

  

3. Gezondheid 

Steeds meer studies tonen aan dat er een sterk verband is tussen voeding en gezondheid. De 

technologisering van levensmiddelen en de sterke nadruk op fastfood, snacks en frisdranken met hoge 

gehaltes aan suiker, zout en vet en weinig vezels hebben hun sporen nagelaten. De epidemie van obesitas, 

begonnen in het westen, zet zich nu zeer krachtig door in de grote ontwikkeleconomieën, zoals China, India 

en Brazilië. En er is een duidelijk verband tussen overgewicht en het krijgen van ziektes, zoals diabetes 2, 

kanker en hart- en vaatziekten. 

 

Er zijn duidelijke tegenbewegingen op gang gekomen die een gezonde eet- en leefstijl propageren. Hoewel 

ook daar wel wat op af te dingen is en sommige doorschieten, zijn de algemene tendensen in de richting van 

meer plantaardige en meer onbewerkte voeding positief vanuit gezondheidsperspectief. 

 

Een schrijnend effect is de sociale tweedeling die zich via voeding en gezondheid aftekent, ook in de 

Westerse samenleving. Sociaal zwakke bevolkingsgroepen zijn veel ontvankelijker voor de verlokking van 

goedkoop fastfood dan de sociaal sterke bevolkingsgroepen. Dit culmineert in grote verschillen in 

gezondheid en levensverwachting. De sociaal zwakkeren hebben vanaf hun 53
e
 te kampen met chronische 

ziekten, terwijl de sociaal sterken daar pas vanaf hun 72
e
 mee geconfronteerd worden. Qua 

levensverwachting is er een verschil van 7 jaar.  

 

Mede door het negatieve effect van ongezonde voeding op de gezondheid zijn de collectieve uitgaven aan 

de gezondheidszorg in Nederland opgelopen tot ruim 90 miljard euro.  

 

4. Robuuste ketens 

De mondialisering van voeding heeft geleid tot deelmarkten waarin enkele wereldspelers de keten dicteren. 

Dit is bijvoorbeeld aan de hand in het zaadgoed, waar Monsanto en Syngenta samen bijna 50% van de 

mondiale markt in handen hebben. Ook op het gebied van de levensmiddelenproductie en de retail zijn 

spelers ontstaan die deelmarkten domineren vanwege hun schaalgrootte. Een immer optredend verschijnsel 

bij grote machtsconcentraties in ketens is onevenwichtige verdeling van marges in de keten. Vaak zijn de 

zwakste schakels, zoals de boeren en private label leveranciers, daar de dupe van. En het leidt automatisch 

tot verschraling van kwaliteit en afwentelen van kosten. Dit verschijnsel is mede veroorzaker van een race 

naar de bodem(prijs) ten koste van de betrouwbaarheid en de duurzaamheid.  

 

Te grote machtsconcentraties leiden in iedere keten tot misbruik van die macht en tot uitbuiting ten koste van 

anderen, niet alleen in kwetsbare landen met onvoldoende overheidsregulering, b.v. op kinderarbeid, maar 

ook in westerse landen waar wel veel regulering en toezicht is. De kwetsbare verhouding tussen boeren en 

grote handelspartijen is ook in Nederland praktijk van de dag. Binnen de biologische sector zijn niet voor 

niets jonge coöperaties ontstaan, die door samenwerking de stevige positie van hun leden op dit moment 

ook op lange termijn willen veiligstellen. Bij verdere groei van de biologische sector in de gangbare 

landbouw- en voedingssector zal ook daar toenemende druk ontstaan op de verhoudingen binnen de keten. 

Robuuste en eerlijke ketens zijn ook voor een gezonde ontwikkeling van de biologische landbouw en 

voeding een zeer belangrijke randvoorwaarde. 

 

Bionext visie 

Wat zijn de incentives voor de agrofood sector om duurzaam te produceren? Duurzaamheid in de meest 

brede zin van het woord is nog steeds een slechte business case. We zien dat duidelijk terug in de 
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duurzaamheidsindex voor bedrijven: daar wordt niet eens de verachte zesjescultuur gerealiseerd. Een vijfje 

is het hoogste cijfer, maar 1 en 2 is de norm van het peloton. De enige manier om de business case wel 

kloppend te maken is een vergaande beleidsintegratie van de voedingsvijfhoek economie-landbouw-

natuur&milieu-gezondheid-ontwikkelingssamenwerking. Gooi alle goed bedoelde subsidies aan de kant en 

introduceer een true cost accounting systeem voor de productie van landbouw en voeding als basis voor een 

systematiek van “de vervuiler betaalt”.  

 

De volgende effecten zullen het resultaat zijn: boeren gaan andere afwegingen maken en het zal beter lonen 

om met de natuur mee te boeren. Bovendien krijgt het landbouwproduct zijn echte prijs terug en zal voeding 

over de hele linie duurder worden, omdat de kosten voor milieubehoud, schoon water, biodiversiteit, 

bodemvruchtbaarheid, dierenwelzijn en gezondheid geïnternaliseerd zijn. Dat betekent aan de andere kant 

een enorme verlaging van de belastingdruk voor milieu, waterzuivering en gezondheid.  

 

De transitie naar een true cost accounting en pricing systeem in landbouw en voeding vraagt een goede 

voorbereiding en zal een aantal jaren vergen om in een nieuw voedselbeleid tot uitdrukking te komen. Maar 

de verkenningen daarvoor moeten wel nu gemaakt worden. Daarnaast moet nu voorgesorteerd worden op 

een drastische verandering van het GLB in 2020. De transitie van platte hectaresteun naar een volledig op 

duurzaamheid (ecologische houdbaarheid en voedselzekerheid op lange termijn) gebaseerd 

steunprogramma zal gerealiseerd moeten worden. 

 

  

2  Maatregelen behoud en uitbreiding van nationale 
productie  

Zolang het true cost accounting en pricing systeem nog niet is ingevoerd, is het van belang om biologische 

landbouw extra te stimuleren, daar waar er vraag naar is. Dit kan op uiteenlopende manieren. Hierbij 

presenteert Bionext een pakket van maatregelen, waarmee de biologische productie uitgebreid en 

gestabiliseerd kan worden. 

 

2.1 Behouden van huidige biologische gronden in Nederland 

Aanleiding: De eerste generatie biologische boeren en tuinders in Nederland gaat met pensioen. Deze 

gronden zijn waardevolle biologische gronden, waarop een nieuwe biologische ondernemer direct biologisch 

kan boeren, zonder de tweejarige (of driejarige, bij blijvende gewassen)  omschakelperiode.  

De toegang tot grond is, door zijn hoge prijs, één van de grootste drempels voor (startende) bio-

landbouwers, zeker bij bedrijfsovername. Door middelen samen te brengen - via aandelen, schenkingen en 

legaten -, kan grond worden aangekocht en vele generaties lang worden beheerd als biologische 

landbouwgrond. Zekerheid over de toegang tot grond creëert kansen voor boeren om een biologisch bedrijf 

op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo blijft de opgebouwde 

bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van de bio-boer, behouden voor volgende generaties.  

Doel: de gronden die gecertificeerd zijn voor biologische productie blijven (zoveel mogelijk) behouden voor 

biologisch. 

Maatregelen te nemen met steun van de overheid: 

1. Het stimuleren van biologische bedrijfsovername, gericht op biologische boeren zonder familiaire 

bedrijfsopvolger; 



 

 8 

2. Inventarisatie van de mogelijkheden om huidige en nieuwe faciliteiten en initiatieven verder te 

ontwikkelen, in overleg met betrokkenen zoals De Stichting Grondbeheer, De Nieuwe Rentmeester, 

Groenfondsen, Borgstellingsfonds/overheid, banken, het Belgische Landgenoten, notarissen; 

3. Pachtgronden die nu biologisch beheerd worden en van overheden en Terreinbeherende Organisaties 

zijn, blijvend als biologisch verpachten en voor een langere periode aan één biologisch ondernemer 

verpachten. 

2.2 Faciliteren van omschakelaars en nieuwkomers in biologisch 

Aanleiding: Ook al is biologisch op de langere termijn  (over het algemeen) een aantrekkelijke businesscase, 

toch zijn er institutionele, technische en sociale belemmeringen die het omschakelen moeilijk maken. In de 

groeiende markt hebben we omschakelaars nodig om voldoende te kunnen produceren. Lessen uit de 

laatste decennia hebben geleerd dat ongericht faciliteren van omschakeling tot ongewenste effecten kan 

leiden. Er is dus behoefte aan gerichte stimulering van omschakeling, aansluitend bij de markt.  Daarvoor is 

goede marktkennis nodig, met betrouwbaar zicht op toekomstige groei. Het omschakelen kost immers twee 

tot drie jaar.  

Doel: Er is voldoende aanbod van biologisch product om aan de vraag te voldoen. Er is geen overproductie 

 

De maatregelen mogen niet ten koste gaan van bestaande ondernemers. Ook het streven naar behoud of 

uitbreiding van bestaande biologische ondernemers  is een belangrijke doelstelling.  

Dat betekent de volgende randvoorwaarden bij in te stellen maatregelen: 

• Alleen daar waar de hele keten overtuigd is dat er ruimte is in de biologische markt worden gangbare 

ondernemers aangemoedigd om om te schakelen naar de biologische bedrijfsvoering. Ondersteuning 

vindt niet plaats als afzet onzeker is. 

• Algemene steunmaatregelen en informatie moeten ten goede (kunnen) komen aan nieuwe én 

bestaande biologische ondernemers  zodat zij  zelf kunnen inspelen op de marktontwikkelingen en 

bepalen  hoeveel en welke biologische producten zij (meer) gaan produceren. 

Maatregelen te nemen met steun van de overheid: 

4. Opstellen van een convenant tussen de belangrijkste ketenschakels van boer, via de handel en de retail 

tot en met consumentenorganisaties en de overheid om gezamenlijk de schouders te zetten onder de 

transitie van de Nederlandse landbouw en voeding, met biologisch als speerpunt. Hiervoor een 

stuurgroep in het leven roepen. 

5. Per specifieke sector – en in nauwe samenwerking  met alle ketenpartijen uit die sector -  analyseren 

waar de groei zit, wat de marksituatie is (import, export, % biologisch, structuur en ontwikkeling 

afzetmarkt, etc) en of en hoeveel groei potentie er is, wat de specifieke belemmeringen zijn,  wat zinvolle 

maatregelen zijn, etc. Voorbeelden van maatregel zouden kunnen zijn:  

a) Aanstellen van ketenmakelaars die het omschakelen naar biologisch in kansrijke markten stimuleren 

en verbinden met de vraagkant; en deze voorzien van communicatiefaciliteiten zoals een website 

waarop alle relevante informatie te vinden is voor potentiele omschakelaars. 

b) Met biologische handel en verwerking samen specifieke ketentrajecten opzetten voor 

omschakelende boeren zodat vooraf duidelijk is dat er afzet is voor het nieuwe biologische aanbod; 

6. De inkomstenderving in het bedrijfsplan tijdens de omschakelperiode van twee jaar als investering 

benoemen en zo in aanmerking te laten komen voor groene investeringssubsidies; 

7. Investeringssubsidies voor biologische landbouwbedrijven opnieuw opnemen in de MIA/VAMIL-regeling; 

8. Oprichten van een centraal educatieplatform, de Bio-Academy, waar cursussen en 

opleidingsmogelijkheden te vinden zijn voor ondernemers en hun werknemers die nieuw zijn in bio / 

startende biologische ondernemers  of mensen die zich verder willen ontwikkelen in biologisch; 

9. Instellen van kennisvouchers voor de inhuur van bio-coaches: ervaren biologische boeren die vragen 

van hun nieuwe collega’s beantwoorden; 
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10. Behoud van de regeling voor groenfinanciering voor de aankoop van (biologische) grond. De huidige 

groenregeling is niet voor alle ondernemers bruikbaar, omdat deze persé via bepaalde banken moet 

lopen. Ook particuliere groenfondsen met fiscale faciliteiten zouden mogelijk moeten zijn. 

11. Wegnemen van drempels vanuit de horizontale wetgeving die de groei van biologisch belemmeren. Een 

voorbeeld is de voorgestelde fosfaatwetgeving waar ook biologische boeren minder koeien mogen 

houden. Deze drempels kunnen ook  blijken uit de nadere analyses van punt 2. 

12. Gronden die vrijkomen bij de overheid met voorrang gunnen aan biologische telers/boeren/veehouders. 

 

Maatregelen die de sector op eigen kracht kan / gaat uitvoeren 

13. Bij de collega’s in de EU vergelijkbare initiatieven stimuleren en via IFOAM EU ook bevorderen dat in de 

EU vergelijkbare stimuleringsmaatregelen worden genomen en dat bestaande belemmeringen zoals in 

horizontale wetgeving worden weggenomen; 

14. Actieve samenwerking met natuurbeherende organisaties en provincies om biologische landbouw in en 

rond natuurgebieden te stimuleren; 

15. Opzetten van cursussen die nog niet aangeboden worden binnen de Bio-Academy, maar waar wel vraag 

naar is; 

16. Banken stimuleren om biologisch als één van de toekomstscenario’s te benoemen voor bedrijven; 

 

2.3 Biologische kennis van (aankomende) biologische ondernemers vergroten 

Aanleiding: Biologisch is booming, maar in het reguliere beroepsonderwijs op lager, middelbaar en hoger 

niveau  (ROC’s, AOC’s, MBO’s en HBO-opleidingen) gericht op ondernemers is biologisch zelden standaard 

onderdeel van het curriculum. Hierbij gaat het zowel om agrarische opleidingen als voeding- en 

ondernemersopleidingen. Dat er vraag naar is, toont de biologische MBO-opleiding Warmonderhof aan, die 

de afgelopen jaren flink gegroeid is.  

Doel 1: Kennismaken met biologisch vormt een basisonderdeel van het reguliere landbouwonderwijs en van 

voedingsstudies. Ook bij opleidingen gericht op het MKB wordt aandacht geschonken aan biologisch. 

Doel 2: Kennismaken met biologisch als basisonderdeel in studies die relatie hebben met voeding. 

Maatregelen te nemen met steun van de overheid: 

17. Biokennis, Groen Kennisnet en Wageningen UR Library ontwikkelen ism het biologisch bedrijfsleven  

een modulair lespakket voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs dat door docenten in hun 

programma kan worden opgenomen;  

18. HAS-sen en Mas-sen implementeren een onderwijsaanbod over biologische landbouw; 

19. Faciliteren van studieclubs en bedrijfsnetwerken voor biologische ondernemers; 

 

Maatregelen die de sector op eigen kracht kan / gaat uitvoeren  

20. Versterken van de pas opgerichte Bio-Academy, waar het cursusaanbod voor biologische ondernemers 

bijeen gebracht wordt. 
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3 Garanties en transparantie voor consumenten 

3.1 Bewaken van de biologische kwaliteit 

Aanleiding: met een groeiende vraag is de kans op fraude groter. Het verkopen van gangbare producten als 

biologisch levert immers een hogere winstmarge op. De biologische sector ziet dit als een afbreekrisico voor 

de hele sector. Daarom heeft het bewaken van de biologische kwaliteit een zeer hoge prioriteit.  

Doel: Alle biologische producten voldoen aan de vastgelegde biologische regelgeving in Nederland en/of 

Europa.  

Maatregelen te nemen met steun van de overheid: 

21. In elk Europees land is er één centrale Controle-organisatie, die de certificering en controle uitvoert in 

opdracht van de overheid, in geval van Nederland het ministerie van Economische Zaken. Nederland 

heeft dit nu al gerealiseerd: Skal Biocontrole voert dit uit; 

22. Skal en de NVWA doen steekproefsgewijs onderzoek naar de echtheid van biologische producten, 

waarbij producten met een groter risico op fraude door oa krapte in de markt  of bijzonder populaire 

producten als eerste onderzocht worden; 

23. Importeurs van ingrediënten / producten maken een risico-analyse voor het borgen van de biologische 

kwaliteit, onder het motto: kijk verder dan het certificaat. Dit kan volgens de in Nederland ontwikkelde 

methodiek van Bio-Trust. Bio-Trust en haar voorloper BioKap zijn ontwikkeld door  toenemende 

samenwerking binnen het Nederlandse biologische bedrijfsleven. 

24. Burgers kunnen met twijfels over de echtheid van een biologisch product terecht bij één loket. Daar 

worden de meldingen onderzocht. Nu is het zo dat SKAL Biocontrole alleen de in Nederland 

gecertificeerde bedrijven kan en mag controleren, NVWA controleert de bedrijven die zich ten onrechte 

biologisch noemen. Voor consumenten is deze verdeling lastig te begrijpen. Uitbreiding van de 

bevoegdheid van SKAL Biocontrole is wenslijk. 

 

Maatregelen die de sector op eigen kracht kan / gaat uitvoeren 

25. Bij import van ingrediënten / producten met een relevant residu-risico wordt gewerkt volgens de regels 

van BIOKAP of een aan BIOKAP gelijkwaardig systeem. BIOKAP is een QUALITY Assurance 

programma van Bionext in samenwerking met BioNederland VBP; 

26. Importeurs van ingrediënten / producten maken een risico-analyse voor het borgen van de biologische 

kwaliteit, onder het motto: kijk verder dan het certificaat. Dit kan volgens de methodiek van Bio-Trust. 

Bio-Trust is een managementtool van Bionext in samenwerking met BioNederland VBP; 

 

3.2 Consumentenvoorlichting over biologisch  

Aanleiding: Met de groeiende vraag naar biologisch is het gewenst dat consumenten ook weten hoe 

biologisch te herkennen is en waar het voor staat.  

Doel: Consumenten herkennen het Europees biologisch keurmerk en weten drie belangrijke kenmerken van 

biologisch te noemen 

Maatregelen te nemen met steun van de overheid: 

27. Bionext voert de campagne ‘Ontdek bio’ uit in samenwerking met de biologische keten en retailers en 

met steun van de overheid (EU); 

28. Het Voedingscentrum en Milieucentraal geven duidelijke uitleg wat biologisch is en waaraan het te 

herkennen is; 

29. In voorlichtings- en educatieprogramma’s geïnitieerd door de overheid over voeding en landbouw is 

aandacht voor biologisch en het Europees biologisch keurmerk (zoals bij Smaaklessen, etc); 
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30. De overheid promoot biologisch als robuust keurmerk; 

31. De overheid financiert niet mee aan nieuwe consumenten keur- of kenmerken die zich profileren op 

vergelijkbare onderdelen als biologisch (diervriendelijkheid, milieuvriendelijkheid, biodiversiteit, 

transparant). 

 

Maatregelen die de sector op eigen kracht kan / gaat uitvoeren 

32. Vaker en structureler debatteren met consumenten over biologisch a la de Bio1000. 

 

3.3 Vrijheid van consumentenkeuze garanderen en versterken 

Aanleiding: Naast bedreigingen voor de landbouw in het algemeen zijn er situaties en is er wet- en 

regelgeving die specifiek invloed heeft op de biologische productiewijze.  

Doel: Beleidsmaatregelen hebben een positief of neutraal effect op de biologische productiewijze. De regels 

leiden niet tot een verzwaring van de administratieve last bij biologische ondernemers of tot een onterechte 

belemmering in ontwikkelingsruimte voor biologische bedrijven. 

 

Maatregelen te nemen door overheid: beleid en regelgeving  worden getoetst op hun effecten op de 

biologische landbouw. Voorbeelden zijn: 

33. GMO-wetgeving wordt zo uitgewerkt dat de groei van biologische landbouw hier niet door gehinderd 

wordt. Feitelijk komt dit neer op een verbod van het commercieel verbouwen van GMO-gewassen om 

het risico op vermenging met biologisch te vermijden; 

34. Gewasbeschermingswetgeving houdt in de beoordeling rekening met natuurlijke middelen die in de 

biologische landboud gebruikt mogen worden. Dit wordt oa behandeld in de green deal 

gewasbescherming;  

35. In de mestwetgeving wordt de positie van de biologische sector in ogenschouw genomen bij het 

ontwerpen van wetgeving.  

3.4 Vergroting van de vraag naar biologische producten in Nederland 

Aanleiding: het aandeel biologisch in de verkoop van biologische producten blijft in vergelijking tot andere 

landen nog achter. Verder is het belangrijk om een duurzame vraag naar biologische producten, uit het 

seizoen te stimuleren.  

Doel: Meer biologische producten in kantines, restaurants en scholen  

Maatregelen te nemen met steun van de overheid: 

36. De rijksoverheid kiest voor biologisch bij de inkoop van voedingsmiddelen voor eigen kantines en bij 

eigen activiteiten; 

37. De overheid helpt provinciale en lokale overheden met het inkopen van biologisch voedsel via het delen 

van kennis; 

38. De overheid start een programma voor meer biologisch binnen school- en sportkantines; 

 

Maatregelen die de sector op eigen kracht kan / gaat uitvoeren 

39. De biologische sector legt actief contact met cateraars en winkelbedrijven om het biologisch 

aanbod onder de aandacht te brengen;  
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Bijlage 1: Biologisch areaal per 
provincie 

 

 ha landbouw ha bio-grond 

bio in 

omschakeling

% van de 

landbouw 

     

Drenthe 148652 5.565 218 3,9% 

Flevoland 88677 8.808 284 10,3% 

Friesland 226110 6.227 460 3,0% 

Gelderland 231821 7.148 246 3,2% 

Groningen 162948 4.130 87 2,6% 

Limburg 97877 1.724 64 1,8% 

Noord-Brabant 244670 6.159 297 2,6% 

Noord-Holland 128376 6.020 190 4,8% 

Overijssel 197206 4.452 242 2,4% 

Utrecht 64071 2.333 109 3,8% 

Zeeland 121438 1.725 86 1,5% 

Zuid-Holland 127171 2.438 108 2,0% 

 

 Bron: Skal Biocontrole, stand van zaken december 2015  
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Bijlage 2: De verkoop van biologische 
producten in Nederland 

Steeds meer consumenten kiezen voor biologisch. In deze eeuw is de omzet van biologisch elk jaar 

gegroeid. De waarde van de consumentenverkoop is inmiddels opgelopen tot boven de 1 miljard euro per 

jaar. De verwachting is dat de groei de komende jaren zal aanhouden.  

Ook in andere Europese landen groeit de omzet van biologisch. Landen als Oostenrijk, Zwitserland, 

Denemarken,( Zuid)Duitsland en Zweden zijn koploper; daar is biologisch tussen de 6 en 8 % van de markt 

(cijfers 2014). In Nederland is het aandeel biologisch in de retail omzet 3.7%. Door deze sterke groei in heel 

Europa, is de vraag naar biologische producten dus steeds groter. De export van Nederland groeit hierin 

mee tot € 926 miljoen in 2014 en naar verwachting meer dan een miljard in 2015. Een groot deel daarvan is 

gebaseerd op import, dus re-export van geïmporteerde producten. 

 

Consumentenverkoop biologisch in Nederland 

 

Bron: LEI (cijfer 2014 gecorrigeerd voor nieuwe meetmethode) 

Europese landen met het grootste marktaandeel biologisch (2014) 
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Bron: FiBL-AMISurvey 2016 

De groei van het aantal gecertificeerde landbouwbedrijven groeit niet zo hard mee. In Nederland zie je de 

volgende ontwikkeling:  

Landbouwbedrijven met areaal per 31 december 

 

Bron: Skal Biocontrole 

De groei van het aantal gecertificeerde landbouwbedrijven groeit niet mee met de groeiende omzet. 

 

Bron: Skal Biocontrole en LEI, bewerking Bionext. 
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Het biologisch landbouwareaal schommelt al enkele jaren rond de 

3% van het totaal. Met de sterke groei van de vraag naar 

biologische producten is er volop ruimte voor groei van het 

aanbod. Het aantal hectares biologische landbouwgrond groeit 

echter maar langzaam. Het aantal biologische landbouwbedrijven 

neemt zelfs langzaam af, bedrijven worden steeds groter. Deze 

ontwikkeling is ook te zien bij de gangbare bedrijven. Ook qua 

leeftijd volgen biologische bedrijven de trend dat de boeren 

langzaam maar zeker steeds ouder worden.  

Per provincie zijn er grote verschillen. Flevoland is de provincie 

met het hoogste percentage areaal biologisch, Zeeland heeft in 

verhouding de minste biologische landbouw. In bijlage een is het 

overzicht per provincie te vinden. 

In vergelijking met de rest van Europa speelt in Nederland met 3 

% areaalsaandeel van de biologische landbouw een vrij kleine rol. 

In de rest van de Europese Unie groeit de biologische landbouw 

de laatste tien jaar door, maar niet in elk land even snel. De 

toename van biologische landbouwgrond vindt vooral plaats in de EU-15-landen, de landen die voor 1 mei 

2004 al lid waren van de Europese Unie. In 2013 beslaat de biologische teelt van gewassen 5,6 procent van 

de beschikbare landbouwgrond in de Europese Unie. Het aantal biologische landbouwbedrijven in de 

Europese Unie steeg in tien jaar tijd met meer dan 50 procent tot 250 duizend in 2013, terwijl het aantal 

reguliere bedrijven in deze periode flink bleef dalen. De biologische teelt van gewassen verschilt sterk van 

land tot land. 
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Bijlage 3: Kansen voor biologisch in 
de markt 

Zuivel 

Biozuivel is in elke supermarkt gemakkelijk en in ruime mate verkrijgbaar. Het aandeel biologische melk in 

de schappen is groot en groeit nog steeds. Op dit moment importeert Nederland biologische melk. Daarmee 

liggen er volop kansen voor nieuwe biologische melkveehouders. Met name boeren die minder dan 10.000 

kilo melk per hectare melken, kunnen relatief eenvoudig omschakelen. Biologische melk wordt als dagverse 

zuivel verkocht, andere markten zijn (nog) niet ontwikkeld. Er is naar schatting direct ruimte voor 30 tot 50 

miljoen kilo biologische melk. Het grote prijsverschil tussen gangbare melk en biomelk van circa 20 cent 

(april 2016) maakt omschakeling nu aantrekkelijk.  

 

Vlees 

Er is biologisch varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, pluimveevlees en biologische vleeswaren. 

De vraag naar biologisch vlees is op dit moment groot. De markt is echter klein, er is ruimte voor nieuwe 

biologische ondernemers, maar wel geleidelijk. Groei verloopt in een aantal gevallen via de slachterijen, 

zoals Groene Weg. Zij accepteren met mate nieuwe omschakelaars. De groei van de vleesmarkt is ook 

exportafhankelijk, voornamelijk naar Duitsland. 

 

Groente  

Nederland heeft een flink aantal gemiddeld grote akkerbouw bedrijven die perfect in staat zijn om om te 

schakelen naar biologisch. Door de akkerbouwstructuur in Nederland kunnen deze bedrijven heel goed 

concurreren met hun buitenlandse collega’s. Bovendien zijn ze samen met de perfecte handel en logistiek in 

staat West-Europa te leveren.  

 

De conventionele glastuinbouw heeft interesse om te schakelen naar biologisch, maar hikt erg aan tegen de 

randvoorwaarden zoals telen in de grond. Dit is echter een belangrijk principe van de kringloop die in 

biologische landbouw essentieel is. Indien meer van deze bedrijven kunnen worden geholpen tóch naar 

biologisch om te schakelen zal dit de exportpositie van Nederland naar de ons omringende landen 

verbeteren. Het is namelijk het aanbod dat de omzet bepaalt, de vraag is bij de huidige marktgroei geen 

beperking. Nederland moet waakzaam zijn dat de grote vraag in eigen land en omringende landen, met 

name Duitsland, niet ingevuld wordt vanuit Italië, Spanje en Denemarken. 

Aardappels 

Uitbreiding van het areaal aardappels door omschakelende akkerbouwers zou een flinke stimulans geven 

aan de export van biologische aardappels naar omringende landen. De kwaliteit van Nederlandse 

biologische aardappels is duidelijk beter dan die van b.v. Duitsland.  

 

Fruit 

In eerdere jaren was Nederland sterk exporterend in biologisch fruit, onder andere naar Duitsland. Inmiddels 

is de omschakeling in Nederland erg achtergebleven en hebben Noord-Italiaanse en Oostenrijkse telers 

deze markt overgenomen. De markt groeit echter nog steeds verder en er zijn ook voor Nederlandse telers 

dus nog volop kansen voor Noord Europees biologisch fruit. Een lastig punt voor Nederlandse fruittelers is 

het feit dat er in Nederland veel minder biologische gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten bij de teelt 

dan in de ons omringende landen.   
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Bijlage 4: Beleidsondersteuning 
nationaal en internationaal 

Tussen 2001 en 2011 is vanuit de rijksoverheid de ontwikkeling van biologisch ondersteund met een drietal 

programma’s. Hierin stimuleerde de overheid de vraag naar biologisch, ondersteunde bij omschakeling en 

stimuleerde de ontwikkeling van kennis en innovatie in de biologische sector. Na 2011 is deze stimulering 

afgebouwd. 

In de beleidsnota biologische landbouw 2001-2004 'Een biologische markt te winnen' stelde de toenmalig 

minister van LNV Brinkhorst dat het Nederland zou sieren als in 2010 10% van het landbouwareaal 

biologisch zou zijn. Kijkend naar de gemiddelde jaarlijkse groei van 16 procent tussen 1993 en 1998 was de 

conclusie dat er een versnelling op gang moet komen. Er was een budget beschikbaar voor die 4 jaar van 

277 miljoen euro, waarvan 106 euro gereserveerd was voor fiscale aftrek. Dit werd besteed aan 

professionalisering ketens en optimale transparantie, kennis onderzoek en voorlichting, stimulering 

omschakeling primaire sector (garantstelling, RSBP, bedrijfsdoorlichting), publieksvoorlichting, platform 

Biologische en fiscale aftrek duurzame ondernemingen.  

In 2005 kwam de opvolger Beleidsnota Biologische Landbouw 2005 – 2007 uit. De ambitie van 10% Areaal 

biologische landbouw in 2010 bleef gehandhaafd. Groei van het areaal bleef noodzakelijk voor de verdere 

ontwikkeling van de biologische landbouw en haar bijdrage aan de verduurzaming van de gehele agrosector. 

Daarnaast werd er ingezet op 5 % consumentenbestedingen biologisch in 2007. En het ministerie van LNV 

wilde de innovatieve kracht van de biologische sector op het gebied van duurzaamheid versterken. Voor de 

uitvoering van de nota was 60,9 miljoen euro beschikbaar, over de posten stimulering van de vraag, 

ontwikkelen en verspreiden van kennis, regionale aanpak, belonen van ‘groene diensten’ en overige 

activiteiten. Die doelstellingen bleken te ambitieus.  

Daarna volgde de Beleidsnota biologische landbouwketen 2008-2011 Biologisch in verbinding, perspectief 

op groei. De biologische sector moest zich in deze 4 jaar ontwikkelen tot een zelfstandige en robuuste sector 

met een eigen marktaandeel dat elk jaar 10% groeit. Het biologisch landbouwareaal moest met 5% per jaar 

groeien. De 10 %norm voor beleidsondersteunend onderzoek en wettelijke onderzoekstaken bleef 

gehandhaafd. De belangrijkste ambities waren biologische landbouw te verbinden met de voorlopers op het 

gebied van duurzaamheid en zo uitwisseling van kennis te bevorderen en als tweede de ontwikkeling van 

biologisch tot een zelfstandige robuuste sector. Het budget dat voor deze periode gereserveerd was, was 

49,2 miljoen, over de posten vraagstimulering en ketenverbinding, sectorontwikkeling, regionale kracht en 

kennis en innovatie.  

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie meldde in 2011 tijdens het 

afsluitend congres van de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, dat de biologische 

landbouw inmiddels volwassen geworden is. Het specifieke beleid voor de biologische sector werd omgezet 

in regulier beleid. Sinds die tijd is er geen specifiek biologisch stimuleringsbeleid meer gevoerd. 

  



 

 18 

Internationaal gezien blijft Nederland achter als het gaat om stimuleringsmaatregelen voor de biologische 

landbouw. In vrijwel al ons omringende landen heeft overheid beleid vastgesteld.  

� Duitse deelstaten in het zuiden hebben zeer actieve biologische promotieprogramma’s opgezet om tot 
20% biologische landbouw in 2020 te komen 

� Denemarken heeft een ambitieus plan gelanceerd in januari 2015, om het biologisch areaal te 
verdubbelen naar 14 % in 2020, ten opzichte van de 7 % in 2007 

� Frankrijk voert ook al jaren een succesvol beleid gebaseerd op Grenelle. Dit heeft zowel de vraagkant 
als de boerenkant enorm gestimuleerd.  

� Italië is altijd een voorraadschuur voor bio geweest, maar daar groeit de interne vraag ook ineens fors: 
+20% in 2015. 

� Zweden is een wonderland: hele sterke ontwikkeling dankzij samenwerking tussen de NGO’s, de retail 
en de biologische sector. Zweden groeit voor het tweede achtereenvolgende jaar met meer dan 30%. 

� Oostenrijk en Zwitserland zijn altijd al sterk geweest dankzij een sterk beleid om de bergboeren bio te 
laten boeren en daarmee ecologie en toerisme te beschermen. Ook het belang dat men hecht aan 
consumptie uit eigen land speelt daar een belangrijke rol ten gunste van bio. 

� Vlaanderen heeft een eigen actieplan om biologisch te ondersteunen, wat nog loopt tot en met 2017.  

 


