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Inhoud

• Voorstellen

• Inleiding: Wat is biologisch?

• Organisatie

• Markt

• Ambitie en toekomst



Wie ben ik?



Bouwplan 
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Wat is biologische landbouw?
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Keurmerken 



Biologische wetgeving
• Europese wetgeving

• Regulation 834/2007, 889/2008, 1235/2008

• Voor alle 28 Europese lidstaten

• Ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de wetgeving in Nederland. 

• Skal Biocontrole controleert en certificeert alle schakels in de keten: traceerbaarheid

https://www.youtube.com/watch?v=anwId3B2qd8&feature=youtu.be


Termen

• Natuurinclusieve landbouw

• Kringlooplandbouw

• Duurzame landbouw

• Agroforestry

Allen hebben ze geen:

• Eenduidige definitie

• Concreet verdienmodel

• Certificering



BDEKO





Unieke ketenorganisatie
biologische landbouw en voeding
• Algemene belangenbehartiging
EU Wetgeving en lobby
Onderzoek
PR / communicatie / 

crisiscommunicatie

• B2B
Beurzen en handelsmissies

• Keteninnovatie
ketengroepen per sector
keteninnovatie projecten (bijv. 

convenant robuuste aardappelrassen) 

• Consumentenprojecten
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Biologisch areaal en markt



Omzet waar ?   Omzet 2019 
(€ , x 1mln)

Groei 2019 (%) Marktaandeel (%)

Supermarkten* 884 4,9 3,21

Speciaalzaken 327 1,8

Foodservice 330 3,0 1,6

Overige (2018) 123 20,6

AGF* 181 4,3 4,4

Eieren* 50 14 16,6

Vlees** 151 6,1 3,7

Zuivel* 159 4 4,1

Houdbaar (DKW)* 312 4,3 2,5

Totaal (2018) 1.638 8,4 4,7

*alleen supermarkten ** idem, incl. vleesvervangers
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Europa

Farm to fork: 25 % biologisch areaal en consumptieaandeel in 2030

‘Nederland moet forse stappen zetten om mee te komen met EU-ambities.’



Hoe verder?
10 puntenplan:

1.Publieksvoorlichting moet er voor zorgen dat de kennis over biologisch veel groter wordt. 

2.Schaf de 9% btw op voedingsmiddelen af voor biologisch.

3.Invoeren van een zogenoemde ‘true cost’ beprijzing, 

4.In 2026 alle publiek gefinancierde maaltijden biologisch;

5.Barrières bij omschakelen wegnemen, 

6.Nieuwe regels voor de landbouw moeten een ‘Bio-check’krijgen. 

7.Extra inspanningen op het gebied van bodembeheer en biodiversiteit moet onderdeel worden GLB in Nederland;

8.Het pachtbeleid moet meer recht doen aan behoefte aan lange termijn overeenkomsten vanuit de bio-landbouw;

9.Er mogen geen patenten komen op natuurlijke eigenschappen van rassen;

10.Er moet een veel groter deel van het odderzoeksbudget van de overheid naar biologische landbouw.
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