Voedselbewustzijn Japanse consument stimuleert groei

De Japanse markt voor biologische
biologische producten afgeremd. De Japanse
consument besteedde in 2007 omgerekend
gemiddeld circa € 3 per persoon per jaar (!)
aan de aanschaf van biologische producten.
Ter vergelijking: de Nederlandse consument
besteedde ongeveer € 26,5 per persoon
per jaar. In 2007 bedroeg de omzet van biologische levensmiddelen in Japan € 379,9
miljoen, minder dan 1 procent van de totale
markt voor levensmiddelen.
Slechts 0,6% van de Japanse landbouwgrond
- circa 12.500 hectare - is biologisch
gecertificeerd. 0,18% van de landbouw
productie is biologisch; dit betreft
voornamelijk groene thee. Het laagste
percentage in een ontwikkeld land. Dit
lage percentage wordt toegeschreven
aan het hete, vochtige Japanse klimaat,
waardoor traditioneel meer kunstmest
en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt
dan bijvoorbeeld in Nederland. Een
tweede factor is de kleinschaligheid van de
landbouw en het daarmee samenhangende
risico van economische schade door
vermenging van gewassen via naburige
landbouwgronden. Dit maakt het voor

Japan is na de Verenigde Staten en Europa een belangrijke
afzetmarkt voor biologische producten. Dit vanwege het grote
aantal consumenten, het hoge inkomensniveau en de belangstelling
voor gezond voedsel. Verder is de afhankelijkheid van importen
om in de levensbehoefte te kunnen voorzien hoog. Japan kent
wet- en regelgeving voor biologische productie en etikettering die
min of meer aansluit bij de vereisten in Westerse landen. Dit biedt
marktperspectief.

de Japanse boer moeilijk en vooral ook
kostbaar om aan de strenge biologische
standaarden te voldoen. Bovendien voelen
veel boeren zich simpelweg te oud om
zich nieuwe teelttechnieken en de daarbij
behorende ingewikkelde boekhoudkundige
administratie eigen te maken. Dit
betekent dat Japan voor een groot deel
afhankelijk is van de import van biologische
landbouwproducten of voedingsmiddelen.
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De overheid
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland
heeft de Japanse overheid pas in 2007 een
actief beleid ingevoerd om de biologische
landbouw te stimuleren. Dat jaar stelde het
ministerie van Landbouw een financieel en
beleidskader voor de periode tot en met 2011
op en stelde daarvoor in 2007 ruim € 400.000
en in 2008 € 3,4 miljoen beschikbaar.

Perspectief
Welke ontwikkelingen ondersteunen de verwachting dat het aandeel biologisch geproduceerd in de voedingsmiddelenindustrie de
komende jaren verder zal groeien tot circa
2% van de totale voedingsmarkt.
Het vertrouwen van de Japanse consument
Japans restaurant dat zich aanprijst met ‘De noedels die hier geserveerd worden zijn goed voor

in voedselveiligheid is de afgelopen jaren

hart, lichaam en geest’ (tekst op bord).

enkele malen ernstig beschadigd. Dit geldt in
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“

Japan: gezond voedsel
als preventief medicijn

”

Groente-afzet op de Ota-veiling in Tokyo.

Kansen
Zoals hierboven aangegeven, is er ruimte
voor groei in de markt voor biologische
producten. Gezien de beperkingen van de
eigen landbouwproductie, is de verwachting
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Carla Boonstra, LNV-Raad Tokyo

supermarkten en voedingsverwerkende
producenten en het restaurant- en cateringwezen handig in op de groeiende bezorgd-

Websites

heid van consumenten over veilig en gezond

• Japanse regelgeving: http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/organic.html

voedsel. Toch is de ruimte in het schap voor

• Japan Organic & Natural Foods Association (JONA):

bijvoorbeeld biologische groenten nog altijd
klein.

http://www.jona-japan.org/english.html
• Control Union World Group: http://certification.controlunion.com/certification/
program/subprogram/Subprogram.aspx?Subprogram_ID=13&Program_ID=000001

Een negentiental voedselverwerkende
fabrikanten waaronder Itoham Foods,

Beurzen

Nippon Flour Mills en Calbee Foods ont-

• BioFach Japan (Tokyo, 07-09.10.2009) http://www.biofach-japan.com/en/default.ashx

wikkelde in 2007 gezamenlijk het ‘Organic
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