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Masterplan voor bio broodnodig
In goed overleg en samenspraak met de biosector
had de Vlaamse overheid in 2000 een 19-puntenplan (het Actieplan Biologische Landbouw) klaar
gesteund op drie peilers:
-maximale ondersteuning en ontwikke
lingskansen bieden met de bestaande beleids
instrumenten (investeringsfonds, vormingsbesluiten, bio-ambtenaren e.d.)
-stimuleren van de omschakeling door subsidies (hectaresteun, subsidies omschakelingsplannen)
-stimuleren van de markt door informeren
(o.a. de Biotheek van BioForum)
De evolutie op het terrein laat vooral op het vlak
van handel & verwerking kwantitatieve vooruitgang zien. Areaaluitbreiding bij de boeren en
tuinders is vooralsnog niet veel groter, ondanks
het Vlaams actieplan bio. Mist het actieplan haar
doel en zo ja, waarom?

Risicobeleving is te groot
Het ondernemingskader voor de nieuwe
biologische boer en de overweger naar
omschakeling is erg onzeker. Niet omdat
er geen maatschappelijke waardering is of
omdat allerlei mest- en milieumaatregelen
hen in hun vrijheid beperken. De grote
struikelblokken worden gevormd door
het ontbreken van ervaringskennis in de
teelttechnische methode en de onstabiele
pioniersmarkt die biologisch produceren
met zich mee brengen.
Wat vooral ontbreekt is een programmagericht ontwikkelingsplan voor de biologische landbouwmethode in Vlaanderen met
een duidelijke visie, waarbinnen realistische
keuzen, consequenties en stappen genomen
kunnen worden.
Te weinig adviseurs met bagage
Als we in Vlaanderen bijvoorbeeld 2%
bioareaal tegen 2005 willen bereiken, dan
betekent dit ongeveer 150 bedrijfsomschakelingen per jaar. Met een startpercentage van 66% zijn dat 225 omschakelingsplannen en 150 bedrijfsbegeleidingen.
Voor de uitvoering van dit werk zijn 5 tot 6
voltijdse bedrijfsadviseurs nodig, sectorspecialisten met ervaring en die zijn er niet. Er
is geen opleiding of vorming voor adviseurs
voorzien. Zonder deze ontbrekende schakel
mist de maatregel een groot deel van zijn
potentiële uitwerking op de landbouwsector,
nl. het versneld omschakelen naar biologische landbouw.
Kwaliteitsbehoud door integere prijspolitiek
Opschaling van de biologische sector gaat
gepaard met kwaliteitsrisicos die inher-

ent zijn aan snelle groei. De ervaring leert
dat overtredingen van de regels meestal
hun oorsprong kennen in een economisch
kader dat respect voor de regels bemoeilijkt. Fraudebestrijding door strenge con
trole en certificering is daardoor nodig.
Fraudevoorkoming door een integere prijszetting is echter noodzakelijk voor behoud
van de biokwaliteit en -garantie.
De ketenmanagers die de overheid wenst
aan te werven hebben een koffer nodig
met het basisgereedschap voor ketenontwikkeling: calculatiemodellen voor kostprijzen. De sector (inclusief de distributie)
moet het uitgangsmateriaal voor korte- en
lange ketenvermarkting aanleveren. Er moet
worden gewerkt aan het verbeteren van de
bedrijfszekerheid en het terugdringen van de
risico's en de risicobeleving bij de ketenpartners door het integer verdelen van het rendement over de gehele biologische bedrijfstak en een eerlijke prijs voor de consument.

08

Onderzoek zonder middelen
Het is een schande dat nog steeds structurele
ondersteuning ontbreekt voor onderzoek en
vorming. Geen enkel meerjarig bedrijfssystemisch onderzoek, voorlichtings- en opleidingsprogramma kan worden opgezet.
Bio staat ondermeer voor dierenwelzijn,
integere veredeling, milieuresultaten, traceerbare voedselveiligheid. Dit vergt permanent onderhoud van de wetgeving door
standpuntbepaling met argumentatie. Ook
dat is werk in de vorm van inventariseren en
communiceren .
Dat is allemaal niet slim, maar het komt
nog goed
Concreet knopen doorhakken op actieterreinen die stil blijven liggen is nog
niet echt gebeurd en gebeurt te weinig in
samenspraak. De behoefte aan een globaal
en samenhangend ontwikkelingsprogramma
voor bio is echt heel erg groot. Hierin vervult BioForum Vlaanderen een essentiële rol.
Vanaf 2002 wordt ons landbouwbeleid bijna
volledig de bevoegdheid van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. Momenteel
inventariseren we de krachtlijnen bij onze
leden sectororganisaties voor de tweede
versie van het Vlaams actieplan biologische
landbouw. Ook de Vlaamse overheid maakt
zich klaar: binnen de Administratie Land
en Tuinbouw (ALT) zijn reeds nieuwe en
enthousiaste ingenieurs aangeworven die
gaan werken binnen een nog te installeren
beleidscel biologische landbouw. Ten laatste
midden volgend jaar zal het nieuwe actiepd e c 2001
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