
Vlaamse biosector gaat voor 
Europese Farm to Fork ambities  
met 5 doelstellingen op maat
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Vlaamse biosector formuleert ambities 
voor de ‘Farm to Fork’-strategie

In het kader van de ‘Farm to Fork’-strategie heeft Europa voor de biosector de ambi-

tieuze doelstelling van 25% van het Europese areaal als bio te exploiteren tegen 2030. 

Deze algemene doelstelling houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden 

en eigenheid van de landbouw in de individuele lidstaten. Uit een studie die IFOAM liet 

opmaken blijkt duidelijk dat niet iedere lidstaat in staat is om het doel van 25% bio-

areaal te halen in 2030. Voor Vlaanderen formuleren de  organisaties die actief zijn in 

de bioketen een alternatieve, gelijkwaardige doelstelling, vertrekkende van meerdere 

deelaspecten. 

Kadering

In het najaar van 2020 bevroeg de EU de 
biostakeholders over de belangrijke punten 
die een nieuw EU-bioactieplan zou moeten 
bevatten. Op basis van deze input en de eigen 
inzichten werd een EU-bioactieplan opge-
bouwd en voorgesteld op 24 maart 2021. 
Daarna werd in Vlaanderen het proces op 
gang getrokken om een nieuw Strategisch 
Plan Bio 2023-2027 op te stellen. De betrok-
ken organisaties, zoals ABS, BioForum en 
Boerenbond, leverden geregeld input. Een 
eerste stap werd gezet door het opmaken van 
een SWOT-analyse per organisatie, die in 
oktober 2021 werd overgemaakt aan de 
administratie van de Vlaamse overheid. Hier-
uit werd een overzicht gemaakt en kwamen 
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigin-
gen naar boven. Deze SWOT-analyse vormt 
de basis voor het verder voorbereiden van het 
nieuwe plan. Tijdens de stuurgroep van het 
SPB (strategisch plan bio)werd de sector 

gevraagd om doelstellingen te formuleren. 
Met deze nota willen ABS, BioForum en Boe-
renbond een gezamenlijk voorstel brengen.

Link naar het EU-bioactieplan 
en de ‘Farm to Fork’-strategie

Diverse organisaties gaven in het najaar van 
2020 al input aan de Europese Commissie 
voor de opmaakt van het Europese bioactie-
plan. Hierin werd o.a. aandacht gegeven aan 
het belang van een waardig inkomen voor de 
biotelers, voorrang voor lokale bioproductie, 
aandacht voor de generieke promotie, meer 
bio in catering, meer inzetten op onderzoek 
en kennisdeling rond bio en ondersteuning 
tijdens de omschakelingsperiode. In het EU-
bioactieplan werden veel zaken hiervan 
opgenomen. Nu moeten we dit opnieuw ver-
talen naar de Vlaamse situatie en in een 
nieuw SPB, dat impact zal hebben op de 
ontwikkeling van de biologische sector.
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5 doelstellingen  
van 5%  
vormen samen  
25% ambitie 

We richten onze ambities op eind 2027, 
het einde van het nieuwe SPB. Dan heb-
ben we nog 3 jaar om verder door te 
groeien in de richting van de Europese 
doelstellingen.

1 We willen groeien naar 5% bio 
areaal of 30.000 ha.

2 We groeien naar 5% omzetwaarde  
in de gezamenlijke dierlijke 
producties.

3 We willen minimaal 5% 
biobedrijven hebben tegen eind 
2027.

4 We zien het volume van de 
bioconsumptie groeien naar 5% van 
de totale consumptie.

5 Ten slotte willen we minimaal 5% 
bioaandeel in de overheidscatering 
tegen eind 2027. 

5

Europa heeft als doelstelling gesteld dat 
tegen 2030 in de EU 25% van het landbouw-
areaal biologisch bewerkt wordt. De cijfers  
leren ons dat er tussen de lidstaten en 
regio’s grote verschillen zijn in het huidige 
percentage bio van het landbouwareaal. Dit 
gaat van meer dan 25% in Oostenrijk tot 
nauwelijks 0,5% in Malta. Vlaanderen zit 
hier in de staart van het peloton met nauwe-
lijks 1,5%. Daartegenover staat dat Wallonië 
ondertussen al meer dan 10% heeft bereikt. 
Het is duidelijk dat we in Vlaanderen in het 
ontwikkelingstempo dat we nu kennen nooit 
de doelstelling van 25% kunnen halen (zie 
ook de studie die IFOAM liet uitvoeren over 
dit thema). We zijn er ons wel van bewust 
dat we moeten groeien, ook in het belang 
van de landbouw in zijn geheel en de markt-
kansen die er zijn en nog zullen komen. 
Daarom stellen we voor om de doelstelling 
van 25% op te splitsen in 5 doelstellingen 
van elk 5%, die samen de 25% vormen.

Vraag stimuleren en verder 
inzetten op de ontwikkeling van 
de lokale bioproductie

De bestaande primaire biosector vreest dat 
een geforceerde groei van de bioproductie 
zal leiden tot een prijsdaling en dus ook een 
rendementsdaling van de biobedrijven. Dat 
kan geenszins de bedoeling zijn. Daarom is 
het voor ons duidelijk dat een groei van de 
biologische productie er alleen maar kan 
komen door een groeiende vraag naar bio-
producten. Dit moet dus het eerste uit-
gangspunt zijn bij het opstellen van het 
nieuwe SPB. Het is duidelijk dat er dan ook 
in voldoende middelen voorzien moet wor-
den om de markt te begeleiden naar een 
grotere vraag naar bioproducten.  
De vraag kan ook sterk groeien als we cate-
ring meer in het verhaal kunnen betrekken. 
Door het opstellen van regels voor bio in 

catering en een stimulans van de Vlaamse 
overheid om zelf bio op te nemen in haar 
catering kunnen we belangrijke stappen 
vooruit zetten en de vraag naar bioproduc-
ten sterk laten groeien. 
Om de stijgende vraag goed te kunnen invul-
len, hebben we nood aan de ontwikkeling 
van de biologische productie. Onderzoek 
heeft de biologische productie tot op van-
daag al een heel eind vooruit geholpen. 
Iedereen is er zich echter van bewust dat er 
nog flinke stappen vooruitgezet kunnen wor-
den door verder onderzoek binnen de biolo-
gische productie. Dit onderzoek moet ook 
uitgebouwd worden op de verschillende 
niveaus: fundamenteel, toegepast en prak-
tijk. De opgedane kennis moet dan verder de 
sector bereiken. Dit kan door de klassieke 
weg van het landbouwonderwijs, maar 
tevens via het niet-landbouwonderwijs. De 
vorming van bedrijfsleiders via bv. groeps-
vorming of individueel advies, vormt hier 
een belangrijke aanvulling op.
Jammer genoeg ondervindt de primaire bio-
productie vaak wettelijke remmen om de 
bioproductie rond te kunnen krijgen en om 
nieuwe bedrijven te kunnen opstarten. Het 
is dan ook van uitzonderlijk belang dat de 
remmen in de wetgeving voor de ontwikke-
ling van de biologische primaire productie 
zoveel mogelijk worden weggewerkt. Zo 
niet, dan zal er in de primaire biologische 
productie geen duidelijke groei mogelijk zijn 
en zullen we de groeiende consumptie moe-
ten invullen met importproducten –  wat 
helemaal niet gewenst is als wij de produc-
ten in Vlaanderen zelf kunnen telen. Daarom 
is het ook belangrijk dat de handel en de 
verwerkende industrie mee kiezen voor 
Vlaamse bioproducten. Wij willen dan ook 
dat de handel en de verwerkende industrie 
mee in het nieuwe SPB stappen en zich uit-
drukkelijk engageren om aan de slag te 
gaan met Vlaamse bioproducten uit de 
Vlaamse primaire bioproductie. 
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Hefbomen/handvaten/ 
instrumenten
Om de doelstellingen te kunnen bereiken, 
moeten een aantal cruciale hefbomen deel 
uitmaken van het nieuwe SPB. 

1 Er moet een uitgebreide actie 
ondernomen worden in de promotie 
van bioproducten in Vlaanderen. VLAM 
moet de nodige middelen krijgen om 
dat uit te voeren. Naast deze promotie 
via VLAM, moet ook werk gemaakt 
worden van een regelgeving voor bio in 
catering.  Van onderwijs, bedrijven, 
zorginstellingen, ziekenhuizen en de 
overheid kan geëist worden dat ze met 
bio aan de slag gaan. In het lopende 
actieplan ‘Voedsel verbindt boer en 
burger’ kunnen specifieke acties voor 
bioproducten uitgewerkt worden. 
Daarnaast kan minister Crevits in de 
aangekondigde Vlaamse voedseltop 
voorzien in ook specifieke bioacties.

2 Bioproducten moeten de weg vinden 
van producent tot consument via o.a. 
handel, verwerking, retail en 
voedingsindustrie. Goede, faire ketens, 
met respect voor iedere partij in de 
keten, moeten verder ontwikkeld 
worden. De aangehaalde ketenpartijen 
moeten zelf initiatief nemen om met de 
lokale productie aan de slag te gaan.

3 Coöperaties en producentenorgani
saties kunnen een belangrijke speler 
zijn in de bioketens. Hun aandacht voor 
bio moet verder uitgebouwd worden of 
opgestart worden. Zij kunnen een taak 
vervullen om producenten in de 
omschakeling te ondersteunen en hun 
afzet te vergemakkelijken. Anderzijds 
kunnen ze specifieke behoeftes en 
vragen van afnemers detecteren en 
invullen met lokaal product.

4 De overheid is een erg belangrijke 
speler in heel dit gebeuren. Ze heeft 
voor heel wat aspecten zelf de sleutel 
in handen. Daarom is het noodzakelijk 
dat de overheid het voorbeeld geeft in 
de inbedding van bio in haar werking,  
op het vlak van regelgeving en 
aandacht voor de randeffecten van 
regelgeving naar de biologische sector 
toe zowel als op het vlak van 
voorbeelden stellen hoe je bio kan 
implementeren. Daarnaast moeten er 
nieuwe regels komen om bio in 
catering te regelen en moeten er 
afspraken gemaakt worden met de 
retail en de verwerkers om de 
zelfvoorzieningsgraad van bio in 
Vlaanderen te verhogen. En ten slotte 
is het ook aan de overheid om de 
financiële middelen voor bio minimaal 
te verdubbelen om het gehele 
biogebeuren vooruit te stuwen: 
omschakeling, onderzoek, advies, 
lerende netwerken, onderwijs, 
promotie … 
Europa erkent de biologische productie 
als een duurzame landbouwmethode. 
Wij verwachten van de Vlaamse 
overheid minstens hetzelfde. 
Bij de verdere uitrol en de uitwerking 
van de verschillende acties van de 
Vlaamse eiwitstrategie en -transitie 
moet er ook aandacht zijn voor de 
productie van lokale biologische 
eiwitgrondstoffen en voor kansen voor 
de biologische productie.

5 Onderzoek naar de mogelijkheden ter 
verbetering van de biologische productie 
is noodzakelijk om de sector verder te 
verbeteren. Dit onderzoek kan niet alleen 
praktijkonderzoek zijn, maar moet ook 
toegepast en fundamenteel onderzoek 

inhouden. De kennis die voortvloeit uit 
onderzoek in functie van de bioproductie 
wordt vaak afgedaan als niet bruikbaar 
voor de grote groep van landbouwers, 
maar niets is minder waar. De resultaten 
van dit bio-onderzoek kunnen zeker ook 
voor de gangbare landbouw voordelen 
opleveren. Wie de bedoeling heeft om de 
bioproductie te doen groeien, moet 
minstens even ambitieus zijn in het bio-
onderzoek en hierin duidelijk meer 
investeren. Wij verwachten ook dat bio 
meegenomen wordt als onderdeel bij het 
uitschrijven van projecten in de gangbare 
landbouw. Hierdoor kan er nog meer 
vooruitgang geboekt worden in het 
onderzoek voor de biologische productie. 
Het onderzoek moet gevoed worden 
vanuit de praktijk en zijn weg vinden naar 
de praktijk. Het kennisnetwerk – met de 
driehoek van lerende netwerken, 
prarktijkonderzoek en fundamenteel 
onderzoek – en het advies aan de 
biolandbouwers is daarbij essentieel. 

6 Ook in het onderwijs moet beduidend 
meer aandacht besteed worden aan het 
hele biogebeuren. Als wij een 
belangrijkere plaats willen toewijzen 
aan bio, moeten we ervoor zorgen dat 
de bioproductie voldoende onderwezen 
wordt op alle niveaus van onderwijs: 
lager, secundair, hoger, universitair,en 
in het landbouwonderwijs zowel als in 
het algemeen onderwijs. Iedereen moet 
kennismaken met de achtergrond van 
de biologische productie. Ook in het 
hoger onderwijs moeten we het niet 
alleen in de landbouwrichtingen hebben 
over bio, maar ook in andere richtingen, 
waaronder niet het minst de 
economische richtingen.
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