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NEDERLANDS SECTORPLAN TER VERBETERING VAN VOORWAARDEN INZAKE DE
VERWERKING VAN EN HANDEL IN BIOLOGISGH-DYNAMISCHE EN EKOLOGISCHE LANDEN TUINBOUWPRODUCTEN (LOOOPTIJD 1991 T/M 1995)
1 INLEIDING

Dit sectorplan is opgesteld in het kader van Verordening (EG) 866/90
en is gericht op de verbetering van de voorwaardeb inzake de
verwerking van en handel in biologisch-dynamische (BD)..,. en
ekologische (EK0).. land- en tuinbouwprodukten.
De verwerking van en handel in BD- en EKO- land- en tuinbouwprodukten
verdient stimulering gelet op onderstaande 4 motieven.
- In de eerste plaats verdient zij stimulering gelet op de groeiende
vraag van de consument naar gezonde voeding en naar een breder
pakket (verwerkte) alternatieve produkten.
• Daarnaast verdient zij stimulering gelet op de veronderstelde lagere
milieubelasting in vergelijking met de gangbare land- en tuinbouw.
- Als derde motief kan worden genoemd dat de produktie in de BD- en
EKO- land- en tuinbouw op een fysiek lager niveau ligt dan in de
gangbare sector.
- Als vierde motief kan worden aangevoerd de in vergelijking met de
reguliere handel hogere maregs in verband met de negatieve
schaaleffecten.
Investeringen in de BD- en EKO-sector zijn gewenst gelet op de
aanwezige knelpunten welke leiden tot onder andere hoge
consumentenprijzen en situaties van seizoensmatige overschotten of
tekorten aan alternatieve produkten. Verbetering in de verwerkings- en
handelsfasen welke in een kostprijsverlagend effect, een betere
produktkwaliteit en een breder produktassortiment resulteren of een
beter inzicht in de marktsituatie geven zijn ons inziens zeker
mogelijk en komen derhalve in aanmerking voor stimulering.
Voor de gehele sector draagt dit sectorplan bij tot de mogelijke
opschaling van de nu veelal versnipperde verwerkings- en afzetactiviteiten en daardoor groeipotenties van de desbetreffende takken van de
primaire produktie. De sector kan worden onderverdeeld in een aantal
subsectoren elk met zijn eigen kenmerken en knelpunten.
Het plan wordt gezien de aard van de produktiemethode en de geringe
omvang van de alternatieve land- en tuinbouwsector als één
overkoepelend sectorplan gepresenteerd, waarin zowel plantaardige als
dierlijke verwerkingsactiviteiten zijn verdisconteerd.
Dit sectorplan heeft een looptijd van 5 jaar: 1991 t/m 1995.
De investeringen die dit sectorplan in deze periode me^zï^cïTV
meebrengt, worden geraamd op f 60 miljoen* Van deze fytfo mln^/zal naar
schatting f 46 min. valleit bintfëfide prioriteiten van^dtfr-sectorplan.
Bij vaststelling eïhd 1991 van het bij dit sectorplan behorende
communautair bestek - d.w.z. financiële kader - heeft de Europese
Commissie vooralsnog alleen voor 199^jerLl^^middeJ:eti_^ej«s^ex«Bexd.
Omgerekend naar guldens en^ó^l^~lnvesteringsomvang, betekent dat in
A??2LI.7x5 J»ln. en in.1993 f 7,74mln. ,aanjtams&^
y
aectorplan kan worden ondersteund,
__^ t/v;"" ^.{flo
Dit is minder dan wat op jaarbasis was geraamd (f 10 min. )L Dit ^
verschil duidt erop dat bij de uiteindelijke keuze van projecten die
voor ondersteuning bij de EC zullen worden voorgdragen een scherpe
selectie onontkoombaar zal zijn.

, -,
&#6't
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Voor de genoemde bedragen kunnen de volgende investeringsbronnen
worden genoemd:
- EOGFL
f 1,90 min.
12,5%
- Nationale lidstaat
- 0,76 min.
5,0%
- Particuliere sector
- 12,54 min.
82,5%
- Totaal

f 15,2 min.

100,0%

1) Onder biologisch-dynamische en ekologische prodükten worden die
prodükten verstaan die respectievelijk aan de BD-richtlijnen en
richtlijnen van de Stichting Ekomerk Controle (SEC) voldoen en ten
behoeve van de controle bij de Stichting Keur Alternatief
voortgebrachte Landbouwprodukten (SKAL) zijn aangemeld.
2) De in dit sectorplan vermelde structuurgegevens in hoofdstuk 2 zijn
afkomstig uit LEI-Mededeling 425: Produktie en afzet van BD- en
EKO-produkten (mei 1990).
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2
2.1

ANALYSE VAN DE UITGANGSSITUATIE IN DE BETSOKKEN SECTOR
Globaal

overzicht

primaire

sector

De biologisch-dynamische (BD) en de ekologische (EKO) land- en
tuinbouw in Nederland heeft een omvang in 1989 van 6.200 ha., waarvan
3.200 ha BD-produktie en 3.000 ha EKO-produktie. Bij vergelijking van
de omvang van de alternatieve produktie met het totale Nederlandse
land- en tuinbouwareaal, blijkt dat het alternatieve areaal 0,3% van
het totaal areaal landbouwgrond uitmaakt.
Het EKO-areaal vertoont de laatste jarn een sterke groei; zo is het
areaal in 1989 ten opzichte van 1987 toegenomen van 1.300 tot 3.000
ha; een toename van 140%. In dezelfde periode is het aantal bedrijven
toegenomen met 90% tot 130. In de BD-sector is in de jaren 1987 t/m
1989 het areaal gestegen van 2.100 tot 3.200 ha en het aantal
bedrijven met 55% tot 220 stuks.
In tabel 1 is een verdeling weergegeven van het teeltareaal per
produktietak voor de BD- en EKO- land- en tuinbouw in 1989.
Tabel 1. Verdeling teeltareaal per produktietak (in ha) in de gangbare, BD- en EKO- land- en tuinbouw in 1989 en procentuele
verdeling van het areaal.
Produktietak

BD
areaal
(ha) (in %)

Akkerbouwgewas sen
1.000
Vollegrondsgroenten
300
Fruit
100
Grasland/veehouderij 1.500
Overig
300
Totaal

3.200

EKO
areaal
(ha) (in %)

31
8
3
49
9

1.500

100

gangbaar
areaal
(ha)
(in %)
795.800
42.800
22.800
1.098.800
5.700

. 41

50

31
2
2
62
3

3.000

100

1,965.900

100

60
40
1.400

2
1
56
-

Bron: LEI, CBS
In de BD- en EKO- land- en tuinbouw zijn de vollegrondsgroententeelt,
fruitteelt en melkveehouderij ten opzichte van de gangbare land- en
tuinbouw relatief sterk vertegenwoordigd. Relatief minder nadruk ligt
op akkerbouwactiviteiten (met name teelt van hakvruchten, aardappelen
en suikerbleten).
De BD-produktiekernen bevinden zich in Noord-Holland, Friesland,
Drenthe en Flevoland. Het EKO-areaal is met name gesitueerd in de
provincies Friesland, Drenthe, Flevoland en Gelderland.
In tabel 2 is het gezamenlijke BD- en EKO-areaal voor de belangrijkste
gewassen weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat in de alternatieve
land- en tuinbouw met name granen en vollegrondsgroenten worden
geteeld. In de BD- en EKO-groententeelt is sprake van een
seizoensgebonden teelt, zonder seizoensverlenging.
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Tabel 2. Arealen van de belangrijkste BD- en EKO-gewassen in
Nederland in 1988 (in ha).
Gewas

BD (ha)

Akkerbouw
haver
gerst
tarwe
consumptieaardappelen
groenvoeders
wv. luzerne
snijmais

EKO (ha)

60
70
230
120

120
140
290
40

150
80

230
110

Vollegrondsgroenten
kroten
winterpeen
pompoen
bloemkool

40
30
30
30

10
10

Fruit
appelen
peren

30
10

20
10

Bron: LEI

2-2

Produktie

en omvanp

De BD- en EKO-land- en tuinbouw realiseerde in 1988 een omzet van
f 44 min.. Daarvan werd f 26 min. behaald in de BD- en f 18 min. in de
EKO-sector. De omzet van f 44 min. in de alternatieve land- en
tuinbouw komt neer op 0,14% van de totale Nederlandse land- en
tuinbouwproduktie. Het areaal aandeel ligt met 0,3% tweemaal zo hoog.
In tabel 3 is een globale verdeling weergegeven van de omzet in de BDen EKO- land- en tuinbouw van de produktietakken akkerbouw,
veehouderij, vollegrondsgroenten en fruit. Uit deze tabel blijkt dat,
gemeten naar omzet, veehouderij (melk, zuivel, vlees) zowel in de BDals in de EKO-sector het grootste aandeel inneemt.
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Tabel 3. Globale verdeling van de omzet (in f min.) in de BD- en
EKO-sector naar de produktletakken akkerbouw, veehouderij,
vollegrondsgroenten en fruit in 1988 en het aandeel in de
produktle per tak (in % ) .
EKO
% van totaal
Nederland

BD

Produktietak

% van totaal
Nederland

omzet

(f min.)

omzet
(f min.)

Akkerbouw
Melkveehouderij
Vollegrondsgroenten
Fruit

5
12
8
1

0,17
0,05
0,74
0,24

3
13
1
1

0,11
0,05
0,13
0,14

Totaal

26

0,08

18

0,06

Bron: LEI
Hierna zullen produktle en omzet per produktietak nader geanalyseerd
worden. In volgorde zullen worden beschreven: akkerbouw, veehouderij,
vollegrondsgroenten en fruit.
4JeJceyfrp^w
Het areaal alternatief geteelde akkerbouwgewassen bedroeg in 1989
2.500 ha, waarvan 1.000 in de BD- en 1.500 ha in de EKO-sector. De
omzet in deze gewassen bedroeg in de BD-sector f 5 min. en in de
EKO-sector f 3 min; totaal f 8 min.. De belangrijkste alternatieve
akkerbouwgewassen naar omzet gemeten zijn granen, (consumptie-)
aardappelen en groenvoedergewassen. In tabel 4 is een schatting
weergegeven van de totale produktle en omzet van BD- en EKOakkerbouwgewassen in 1988, met daarnaast het aandeel van de BD- en
EKO-produkten in de totale Nederlandse produktle van de desbetreffende
gewassen.
Tabel 4. Schatting van de totale produktle (in ton) en omzet (in
f 1.000,-) van de belangrijkste BD- en EKO-akkerbouwgewassen
in 1988 en het aandeel van desbetreffende gewassen in de
totale Nederlandse produktle (in % in 1988).

BD

Gewas

produk-' omzet

tle
(ton)
granen (mn tarwe) 1.600
peulvruchten
50
aardappelen
3.500
groenvoeders
(mn snijmais)
4.400
Bron: LEI

EKO
aandeel

(f 1.000, -)-"(%>
1.300

produk-

omzet

tle
(ton)

aandeel

(f 1.000, -) (%)

1.600

1.600

200

2.600

0,13
0,03
0,07

1.200

200
800

0,15
0,10
0,02

300

0,04

6.500

400

0,06

60

- 6-

Voor de BD- en EKO- akkerbouw zijn aardappelen en granen (mn tarwe) de
belangrijkste gewassen naar omzet.

Veehouder!f
Het areaal grasland ten behoeve van de alternatieve veehouderij
bedroeg in 1989 2.900 ha (BD: 1.500 ha, EKO: 1.400 ha). In de
alternatieve veehouderij is sprake van volledige grondgebondenheid. De
omzet in deze alternatieve sector bedroeg in 1988 f 25 min., waarvan f
12 min BD-veehouderij en f 13 min. EKO-veehouderij. Deze bedragen
hebben betrekking op zowel melk- als vleesproduktie.
In onderstaande tabel 5 is een overzicht gegeven van de melkproduktie
op de veehouderijbedrijven.
Tabel 5. Produktie (in ton) en omzet (in f 1.000,-) van BD- en
EKO-melk in 1988.

BD

Produkt
produktie
(ton)
Koemelk
Geitemeik
Schapemelk

EKO
omzet

(f 1.000,-)

6.700

7.800

200
100

400
300

produktie
(ton)

omzet
(f 1.000,-)

8.600
1.000

8.100
1.400

100

200

Bron: LEI

VoUeerondsfrroenten
Het areaal alternatief geteelde vollegrondsgroenten bedroeg in 1989
360 ha, waarvan 300 ha BD- groenten en 60 ha EKO-groenten. De omzet in
alternatieve vollegrondsgroenten bedroeg in 1988 f 9 min., met een
verdeling van f 8 min. BD^ en f 1 min. EKO-groenten.
Gelet op areaal en produktieomvang is de BD-vollegrondsgroententeelt
de belangrijkste. In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de
produktie en omzet van de belangrijkste BD-groenten.
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Tabel 6, Schatting van de totale produktie (ton) en omzet (f 1.000,-)
van de belangrijkste BD-vollegrondsgroenten en het aandeel
in de gangbare produktie en omzet in Nederland in 1988.
Gewas

produktie
(ton)

Kroten
Winterpeen
Pompoen
Bloemkool
Knolselderij
Rode kool
Prei
Witte kool

aandeel in gangbare
produktie
omzet

omzet
(f 1000,-)

900

1.400
1.500

1.000

800
400
400
700
300
700

900
700
500
700
700
400

(%)

(%)

6,6
1,2

14,2

2,6

-

-

0,9
1,0
1.4
0,4
0,8

1,1
4,5
4,7
1,0
1,2

Bron: LEI
De ÉKO-vollegrondsgroententeelt heeft maar een beperkte omvang en
daardoor een beperkt aanbod. De belangrijkste gewassen naar areaal
zijn winterpeen, kroten, prei en koolraap.

Fruitteelt
Het areaal alternatief geteeld fruit bedroeg in 1988 140 ha, waarvan
100 ha BD- en 40 ha EKO-fruitteelt. De omzet van alternatief geteeld
fruit bedroeg in 1988 f 2 min.. In tabel 7 zijn enkele produktie- en
omzetgegevens weergegeven.
Tabel 7. Schatting totale produktie (ton) en omzet (in £ 1.000,-) van
het belangrijkste BD- en EKO- fruit in 1988 en het aandeel
in de totale produktie en omzet in Nederland.
Produkt

omzet
produktie
(f 1.000,-)
(ton)

aandeel in gangbare
produktie
omzet
(%)

BD

EKO -

appelen
peren
aardbeien
appelen
peren

300
100
30
300
50

800
200
200
300
100

(%)

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

Bron: LEI
2.3 ffftrwtureje situatie in de SP- en EKO- land- en

tuinbouw

In totaal zijn er in Nederland 290 alternatieve land- en tuinbouwproduktiebedrijven. Deze zijn geconcentreerd in noord en midden Nederland
(Noord-Holland, Drenthe, Friesland, Flevoland en Gelderland). De
structuur van de bedrijven naar produktietak is weergegeven in tabel
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8.
Op BD- en EKO-bedrijven wordt een gedeelte van de arbeid verricht door
vrijwillgers, dit betreft met name akkerbouwbedrijven.
In vergelijking met de landelijk gemiddelde grootte (in ha.) van
gespecialiseerde gangbare bedrijven zijn de alternatieve gespecialiseerde bedrijven gemiddeld groter. Daarnaast zijn gespecialiseerde
EKO-bedrijven gemiddeld groter dan vergelijkbare BD-bedrljven.
Tabel 8. Verdeling van het aantal bedrijven naar produktletak en het
gemiddelde areaal per bedrijf voor BD- en EKO-bedrijven in
1989.
aantal
bedrijven

gespec. akkerbouw
gespec. veehouderij
gespec. vollegrondsgroenten
gespec. fruitteelt
overig
Totaal

EKO

BD

produktletak

gem.
areaal
(ha)

aantal
bedrijven

gem.
areaal
(ha)

10
50

37
33

20
50

39
38

60
20
40

5
5
20

20
10
10

6
6
47

180

19

110

30

Bron: LEI
Hierna zullen diverse structuurkenmerken per produktletak worden
beschreven.
Akkerbouw
Uit tabel 8 blijkt dat de gespecialiseerde BD- en EKO-bedrijven van
nagenoeg gelijke omvang zijn.
Indien ook gemengde bedrijven in de vergelijking worden meegenomen,
blijkt dat op BD-bedrijven in vergelijking met EKO-bedrijven meer
gewassen worden geteeld, respectievelijk 7 en 5. Ten opzichte van de
gangbare akkerbouw ligt de gemiddelde arbeidsinzet per ha bij BD- en
EKO- bedrijven 50% hoger (resp. BD: 90 en EKO: 100 uur/ha).
In tabel 4 is reeds een overzicht gegeven van de produktie en omzet
van de belangrijkste akkerbouwgewassen (granen, consumptieaardappelen,
peulvruchten en snij mals). In onderstaande tabel 9 zijn voor deze
gewassen de opbrengst en de omzet per ha weergegeven.
In vergelijking met de produktie in de gangbare akkerbouw, zijn in het
algemeen de kg-opbrengsten per hectare in de alternatieve akkerbouw
lager. Zo is de kg-opbrengst voor wintertarwe en zomergerst circa 62%
lager dan in de gangbare akkerbouw. De telersprijzen daarentegen zijn
aanzienlijk hoger dan in de gangbare akkerbouw. Hierdoor ligt de
bruto-geldopbrengst 13-36% hoger in de alternatieve akkerbouw. De
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meeste winst voor de producent ten opzichte van de gangbare akkerbouw
wordt echter op consumptieaardappelen gemaakt, respectievelijk BD:
215%, EKO: 185%.
Tabel 9. Kg-opbrengst per ha en omzet per ha (in fl.) van de
belangrijkste BD- en EKO-akkerbouwgewassen in vergelijking
met de gangbare akkerbouw (1988).
BD
kg/ha omzet/ha
(fl.)

EKO
kg/ha omzet/ha
(fl.)

gangbaar
kg/ha omzet/ha
(fl.)

4 .400
3 .400

4 200
2 300

4 300
2 600

3 500
2 500

7 400
4 700

2 100
3 600

Peulvruchten
-veldbonen
-capucijners 3.800

3.000

2.300

17.300

Consumptieaardappelen

27.700

20.500

23.200

17.600

48.800

9.500

Groenvoeders
-snljmais

38.000

2.700

44.000

2.600

Gewas

Granen
-tarwe
-gerst

Bron: LEI
Veehouder! 1
Uit tabel 8 is af te leiden dat de gespecialiseerde BD- en EKOveeteeltbedrijven gemiddeld 5 ha kleiner zijn dan vergelijkbare
gangbare bedrijven; respectievelijk oppervlak 50 en 55 ha.
Inclusief gemengde bedrijven is de gemiddelde bedrijfsomvang 30 ha
voor BD- en 23 ha voor EKO-veehouderijbedrijven. Op EKO-bedrijven
worden in vergelijking met BD-bedrijven meer schapen en geiten
gehouden. Dit verklaart de geringere omvang van deze bedrijven.
De respectievelijke percentages grasland voor deze bedrijven zijn 77
(BD) en 81% (EKO).
Tabel 10. Froduktiegegevens van BD-, EKO- en gangbare rundveemelkhouderij: produktie per koe, melkomzêt per bedrijf,
prijs boer per liter (per jaar) en aantal koeien per ha.
Kenmerk
Aantal liters/koe
Prijs/liter (fl.)
Melkomzet/bedrij f (f1.)
Aantal koeien/ha
Bron: LEI

BD

EKO

5.400
1,09
213.000

5.300
0,88
193.000

1,2

1,6

gangbaar
6.400
0,85
-
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De melkproduktie per 'alternatieve' koe bedraagt circa 5.400 1 per
jaar. In de gangbare rundmelkveehouderij ligt de produktle op circa
6.400 1., waarmee de alternatieve produktlvlteit 84% is van de
gangbare melkveehouderij.
De melkomzet per koe bedraagt in de BD-melkveehouderij £ 5.900,- en in
de EKO-melkveehouderij f 4.700,-. De prijs- en omzetverhouding ten
opzichte van de gangbare melkveehouderij is respectievelijk 108 en
87%. De lage melkomzet in de EKO-melkveehouderij wordt veroorzaakt
door de lage prijs; dit is het gevolg van de relatief gedwongen afzet
in het gangbare circuit.

Vollegrpflflsgrpeff £eff

Uit tabel 8 blijkt dat gespecialiseerde BD- en EKO- vollegrondsgroentenbedrijven een omvang hebben van respectievelijk 5 en 6 ha.
Inclusief gemengde bedrijven komt de omvang van groenteteeltbedrijven
op 6 ha (BD) en 4 ha (EKO). Bij de BD-bedrijven is daar het percentage
areaal vollegrondsgroenten 64% en bij EKO-bedrijven 55%.
Vollegrondsgroenten worden veelal op gemengde bedrijven geteeld en In
mindere mate op gespecialiseerde bedrijven. Het gemiddeld aantal
geteelde gewassen op BD- en EKO-bedrijven bedraagt 14.
In tabel 11 is een overzicht weergegeven van een aantal kenmerken van
de BD-vollegrondsgroententeelt. De EKO-groententeelt is van een te
geringe omvang om hier representatieve cijfers weer te kunnen geven.
Tabel 11. Omvang van de arealen (in ha) van de belangrijkste BDvollegrondsgroenten en opbrengst (in kg) en omzet (in fl.)
per ha. Daarnaast zijn de prijzen per kg opgenomen en de
velllngprljs van gangbare produkten (1988).
Gewas

areaal

opbrengst/ha

omzet/ha

(in ha)

(in kg.)

(in fl.)

39.100
48.100
25.000
16.500
39.500
19.000

24.600
31.700
30.000
27.200
40,700
41.800

Kroten
Winterpeen
Pompoen
Bloemkool
Rode kool
Prei

40
30
30
30
20
20

velllngprljs
gangbare produkten
(in fl.)
(in fl.)

prijs A g

0,63
0,66
1,20
1,65
1,03
2,20

0,42
0,42
-

1,42
0,45
0,85

Bron: LEI
De kg-opbrengst per ha BD-groenten ligt afhankelijk per gewas 5 tot
45% lager dan gemiddeld in de gangbare teelt. De prijs daarentegen
ligt 15 tot 50% hoger dan bij de gangbare teelt. De lagere
kg-opbrengst wordt meer dan gecompenseerd door de hogere prijs.
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2.5

Sociaal-economische

Economisch

situatie

belang

Zoals reeds blijkt uit voorgaande analyse ligt de fysieke opbrengst in
de BD- en EKO- land- en tuinbouw op een lager niveau dan in de
gangbare teelten; de geldelijke opbrengst ligt daarentegen op een
hoger niveau. Een aanzienlijk deel van de groei van de BD- en
EKO-sector wordt bereikt door overschakeling van gangbare producenten.
In het algemeen betekent de groei van de alternatieve sector voor de
totale land- en tuinbouw een lichte verbetering van de omzet (in fl.)
en een lichte toename van de werkgelegenheid.

Sociaal-economische

aspecten

Op dit moment is sprake van zo'n 300 primaire BD- en EKO- bedrijven;
met een werkgelegenheid voor 350-400 personen. Bij een toename van het
areaal wordt in 1995 het aantal bedrijven en de werkgelegenheid
geschat op circa 900 bedrijven en 1.000-1.200 arbeidsplaatsen. Terwijl
in de gangbare land- en tuinbouw de tendens zichtbaar is van een
dalende werkgelegenheid, is in de BD- en EKO-sector het
tegenovergestelde waarneembaar. Hierbij dient wel de kanttekening te
worden geplaatst dat het gaat om een geringe toename van de totale
landbouw-werkgelegenheid, daar in de meeste gevallen sprake is van
producenten die overschakelen.
De biologische-dynamische en ekologische land- en tuinbouw kent haar
eigen belangenorganisaties; deze opereren onafhankelijk van de
organisaties in de gangbare sector. De twee belangenorganisaties voor
de primaire producenten zijn de Vereniging tot Bevordering van de
Biologisch-Dynamische Landbouw (BD-vereniging) in Driebergen en de
Nederlandse Vereniging voor de Ekologische Landbouw (NVEL) in Zwolle.
Alle, respectievelijk, BD- en EKO-producenten zijn aangesloten bij
deze vereniging. Beide verenigingen richten zich onder andere op
afzetbevordering, promotie en voorlichting ten behoeve van de
producent tot consument. Naast deze verenigingen bestaan de
Nederlandse Vereniging van Natuurvoedingsproducenten (NVN) in
Veenendaal en de groothandelsvereniging Natuur Produkten Nederland
(N.P.N.).
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Fruitteelt
De 30 gespecialieerdë alternatieve fruitteeltbedrijven, BD: 20 en EKO:
10, hebben een gemiddelde omvang van 5 ha.
Inclusief de gemengde bedrijven ligt de gemiddelde bedrij fsomvang
circa 1 ha lager. Het areaal fruit op deze bedrijven ligt op
respectievelijk 80 (BD) en 83% (EKO) en het aantal gewassen per
bedrijf op 4 en 5. Er is dus sprake van in hoge mate gespecialiseerde
alternatieve fruitteeltbedrijven.
Tabel 12. Kg-opbrengst per ha en omzet per ha (in fl.) van de
belangrijkste BD- en EKO- fruitgewassen.

opbrengst/ha
(in kg)
Appelen
Peren
Aardbeien
Pruimen

EKO

BD

Gewas

12.500
8.600
1.700
9.800

omzet/ha
(in fl.)
17.900
15.200
4.000
54.600

opbrengst/ha
(in kg)
12.000
8.200
-

10.600

omzet/ha
(in fl.)
12.600
13.900
-

18.500

Bron: LEI
De gemiddelde kg-opbrengst per ha van appelen en peren, bij zowel BDals EKO- teelt, ligt 50% lager dan de gemiddelde opbrengst in de
gangbare fruitteelt. De gerealiseerde prijs voor BD-fruit ligt 75-100%
hoger dan bij gangbare teelt. Bij EKO-fruit is dit slechts 30-40%.

2.4

Verwachte ontwikkellneen
ten aanzien van de omvanf van het
en vroduktie
ti Idens de looptiid
van dit
sectorplan

areaal

Zoals reeds uit paragraaf 2.1 blijkt, is het areaal ten behoeve van de
BD- en EKO-land- en tuinbouw de afgelopen jaren sterk gestegen. Naar
verwachting zal deze groei de komende jaren doorzetten. Dit blijkt
onder andere uit het grote aantal bedrijven dat nog in omschakeling
is, het aantal primaire producenten dat wil omschakelen en de
verwachte groei van de consumptie voor de komende jaren van 30%.
Met enige voorzichtigheid kan in 1995 een EKO-areaal worden verwacht
van circa 9.000 ha en een BD-areaal van circa 8.000 ha; totaal 17.000
ha (circa 1% van het totaal areaal land- en tuinbouw in Nederland).
Het is niet mogelijk onderscheid in groei te maken naar produktietak;
de algemene indruk is dat alle produktietakken zullen groeien.
Naar verwachting zal de produktie per ha in de loop der jaren niet
wijzigen cq. toenemen. Daarnaast wordt uitgegaan van een
gelijkblijvende - tot licht dalende - opbrengst in fl. per ha. Dit
resulteert in een totaal verwachte opbrengst voor de alternatieve
land- en tuinbouw in 1995 van f 130 min..
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3

VERWERKING EN AFZET VAN BD- EN EKO-PRODUKTEN

3.1

Afzetmogelijkheden

voor agrarische

grondstoffen

en

verwerkte

ptTPfakten

In de afgelopen jaren is zowel de in- als uitvoer van natuurvoedingsprodukten in het algemeen en BD- en EKO- produkten in het bijzonder
snel toegenomen. De belangrijkste importprodukten zijn granen uit de
VS en Frankrijk en groente en fruit uit Middellandse Zeelanden
(Frankrijk, Italië, Spanje en Israël). Gegevens ten aanzien van de
geïmporteerde hoeveelheden zijn niet voorhanden.
De belangrijkste exportprodukten zijn groente, fruit en zuivelprodukten, met als belangrijkste exportlanden BRD, VK en de Scandinavische landen. Naast verse produkten worden be- en verwerkte groenteen fruitprodukten en graanprodukten geëxporteerd.
In onderstaande tabel 13 is een overzicht weergegeven van de export
van BD- en EKO-produkten (en reformprodukten) in 1988. Het betreft
hier een schatting.
Tabel 13. Geschatte waarde ( in fl. 1.000,-) van de export van BD- en
EKO- agf, zuivel, vlees en granen, totale exportwaarde per
produktgroep, de totale uitvoer door Nederland in 1988 en
het aandeel in de totale uitvoer (inclusief reform, in % ) .
Produktgroep

waarde
BD/EKO/
reform

totale waarde
(in fl. 1.000,-)

agf
Zuivel
Vlees
Granen
Overig
Totaal

12.500 - 13.000
3.400 - 4.30O

aandeel

(in %)
0,16-0,17
0,04-0,05

600 700
5.000 - 25.000

7.729.000
8.346.000
11.116.000
2.669.000
6.128.000

21.500 - 43.000

35,988.000

0,06-0,12

-

-

0,02-0,03
0,08-0,4

Bron: LEI
Uit deze tabel blijkt dat het aandeel van de alternatieve produkten in
de totale uitvoer zeer klein is (0,06-0,12%) en iets lager ligt dan
het aandeel in de produktie. Dit betekent dat de BD- en EKO-produktie
meer dan de gangbare produktie op de binnenlandse markt is gericht.
Verwer^jng

gronfatqffeft

De verwerking van BD- en EKO- land- en tuinbouwprodukten betreft met
name de dierlijke produkten vlees en melk en vanuit de plantaardige
hoek de granen. Aardappelen, groenten en fruit worden grotendeels vers
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afgezet en slechts voor een gering percentage be- of verwerkt.
Door de stijgende vraag naar BD- en EKO-produkten zal ook de vraag
naar BD- en EKO- be- en verwerkte produkten stijgen. Er zijn namelijk
nog niet veel alternatieve be- en verwerkte produkten op de markt,
terwijl bovendien de consument een met gangbaar assortiment
vergelijkbaar breed assortiment zal verlangen.

Verkoopbevordering

en marketing

In het algemeen wordt weinig aan promotie gedaan door de verwerkende
bedrijven en afzetorganisaties. Tot op heden wordt uitgegaan van het
produktconcept: de kwaliteit van het produkt en produktiemethode zijn
voldoende garantie en stimulans voor de afzet van het produkt.
De merknaam van de produkten is meestal de naam van het verwerkend
bedrijf of groothandelaar.
Voor zover aan reclame wordt gedaan betreft dit reclame door middel
van folders, advertenties, beurzen en winkeldemonstraties. Daarnaast
moet men het vooral hebben van mond tot mond reclame. In het algemeen
wordt 1 è 3 % van de omzet besteed aan reclame. In de reclame zijn de
belangrijkste thema's: milieu, gezondheid en de biologische
produktkwaliteit.

Verbruik ver inwoner
De totale marktomvang van BD- en EKO- produkten in Nederland wordt
geschat op f 182 k 335 min. op groothandelsniveau in 1988. In 1984 was
dit nog f 80 min.. Dit betekent dat in 4 jaar de omzet zeker
verdubbeld is. Voor de komende jaren wordt een omzetgroei verwacht van
circa 30% per jaar, hetgeen in 1995 een marktvolume betekent van
f 700 a 1.200 min.
Zo'n 3 a 4% van de bevolking koopt weleens alternatieve produkten. Van
de kopers van alternatieve produkten koopt zo'n 10 tot 20% meer dan
één keer per week deze produkten, zo'n 40 tot 50% meer dan één maal
per maand. Geschat wordt dat een koper van alternatieve
voedingsmiddelen gemiddeld 7% van zijn budget voor voedingsmiddelen
besteedt aan alternatieve voedingsmiddelen.

Kwaliteit

en

keuzemogelijkheid

De belangrijkste redenen voor de consument om alternatieve produkten
te kopen zijn de verwachte afwezigheid van residuen, gezondheidsaspecten en de afwezigheid van chemische toevoegingen. Daarnaast zijn de
versheid en kwaliteit van het produkt belangrijk.

Distributiekanalen

voor de produkten

De verkoop van BD-land- en tuinbouwprodukten aan de consument verloopt
voornamelijk via natuurvoedingswinkels (nvw's). Vlees en vleesprodukten worden met name afgezet via BD-slagers (op dit moment 18 die in
franchisevorm opereren onder de naam Groene Weg). Daarnaast wordt een
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klein deel afgezet via restaurants. In totaal zijn er in Nederland
zo'n 400 natuurvoedingswinkels, die zowel verse als gedroogde
produkten verkopen en een kleine 70 alternatieve restaurants. Een
groot deel van de natuurvoedingswinkels opereert vanuit een
franchise-opzet.
Ekologische land- en tuinbouwprodukten worden zowel via nvw's als via
het gangbare kanaal verkocht. Via het gangbare kanaal worden op dit
moment op grotere schaal uien, aardappelen en melkprodukten verkocht.

3.2

Situatie

inzake verwerkine

én afzet

In totaal zijn er in Nederland 4 verdeelcentra voor BD- en EKO
-produkten, deze vervullen een groothandelsfunctie tussen de boer en
de winkels. Vanuit deze verdeelcentra voor verse produkten wordt de
detailhandel bevoorraad.
Naast de verdeelcentra zijn zo'n 35, merendeels niet coöperatieve,
groothandelsbedrijven actief. In totaal zijn er bij de verdeelcentra
en groothandelaren ongeveer 800 mensen werkzaam.
In de alternatieve sector is sprake van een gesloten systeem van
produktie, verwerking en afzet. Dit betekent dat dat de alternatief
geproduceerde produkten buiten het gangbare circuit om worden verwerkt
en afgezet, maar via o.a. verdeelcentra en natuurvoedingswinkels.
In Nederland zijn 19 BD- en 47 EKO- verwerkende bedrijven, waarvan 4
met licentie voor zowel BD- als EKO- verwerking. In onderstaande tabel
14 is de regionale verdeling van deze verwerkende bedrijven en
groothandels weergegeven.
Tabel 14. Regionale verdeling van BD- en EKO-verwerkende bedrijven en
-groothandels in 1989 (in aantallen).
Regio
Noord
Oost
West
Zuid

BD

-

Totaal

EKO
verwerker
groothandel

verwerker

groothandel

4
5
3

T
5
4
-

"Ï3
15
8
11

*4
8
9
4

19

10

47

25

7

Bron: LEI
Hieronder wordt de verwerking en afzet per produktgroep beschreven.
Melk
In totaal zijn er 6 BD- en EKO -zuivelbedrijven, waarvan er 2 uit het
gangbare circuit. De 6 bedrijven verwerkten in 1989 circa 12 min.
liter koemelk (80% van de totale produktie van BD- en EKO-melk), welke
geheel afkomstig was uit Nederland. De verwerkte produkten (consumptiemelk, yoghurt, kaas en boter) worden zowel in Nederland (70-80%
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van de omzet) ook in het buitenland afgezet (20-30% van de omzet). De
overige 20% van de produktie wordt verwerkt en verkocht op het
primaire bedrijf.
De meeste BD- en EKO-zuivelbedrijven zijn evenals de gangbare zuivelbedrijven coöperaties.
Het belangrijkste verwerkte melkprodukt is volle consumptiemelk. In
tabel 15 is een vergelijking gemaakt van de kostenopbouw van BD, EKOen gangbare volle consumptiemelk. Uit deze vergelijking blijkt dat
zowel de prijs af boerderij als de detailhandelsmarge oorzaak zijn van
de hoge consumentenprijs voor BD- en EKO- consumptiemelk. De
verpakkingskosten voor EKO- melk zijn hoger dan die van gangbare en
BD- melk.
Tabel 15. Prijsopbouw van BD-, EKO- en gangbare volle consumptiemelk
per 1. in 1989 in guldens.
Factor

BD

EKO

gangbaar

(fl. per 1.)
prijs af boerderij
-transport
-verwerking
-verpakking
-netto marge verwerker
verkooprijs verwerker
detailhandelsmarge
BTW (6%)
af: opbrengst vrijgekomen
boter
Adviesprijs consumenten
Consumentenprij s

0,97
0,07
0,28
0,03
0,12
1,47
0,44 (30%)

0,95
0,02
0,27
0,17
0,19
1,60
0,65 (41%)

0,76
0,02
)

>0,36
-

-

1,26
0,20 (16%)
0,09

-

-

0,04
1,51

1,90

2,25

"

•

Bron: LEI

Vleps
De BD- en EKO-slachterijen kopen het vee rechtstreeks van de boer
(f 1,6 min.) of via de veehandel (f 1,5 min.).
Er zijn in Nederland twee BD/EKO-slachterijen, waarvan er één
uitsluitend BD-vee slacht en de andere slacht naast EKO- ook gangbaar
gefokt vee. Deze slachterijen hebben van te voren de prijs van het vee
afgesproken met de boer. Al het BD-vlees wordt afgezet via een
centrale slachterij en wordt afgezet door aan de slachterij verbonden
slagerswinkels. Daarnaast wordt aan honderd natuurvoedingswinkels
vaccüüm voorverpakt vlees verkocht.
Een groot deel van het EKO-vlees wordt afgezet in het gangbare kanaal
en is in vele gevallen derhalve niet verder traceerbaar als EKO-vlees;
hetgeen leidt tot iets lagere prijzen t.o.v. BD-vlees.
In 1989 zijn door de centrale BD-slachterij zo'n 1500 varkens, 750
runderen en 1250 schapen geslacht. De EKO-slachterij produceert 12 ton
varkensvlees, 12 ton rundvlees en 600 kg lamsvlees (verwachting 1990).
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Een BD-gebruiksrund kost per kg f 1,- meer dan een gangbaar rund
(prijs af boerderij), varkens zijn per stuk 5,00 tot f 5,50 duurder.
Slachtkosten zijn in de BD-sector niet hoger dan in de gangbare
bedrijven. De verkoopprijs ligt ongeveer op die van de slagers in de
gangbare sector die in het hogere prijssegment zitten.
De prijs af boerderij van een EKO-varken is f 8,60 (per kg geslacht
gewicht), van een rund f 12,50 per kg geslacht gewicht. Hiermee is de
prijs af boerderij van EKO-vlees veel hoger dan in de gangbare sector.
De slachtkosten van EKO-vlees zijn hoger dan bij het BD-vlees, omdat
er een lijn uit de gangbare sector voor vrijgemaakt moet worden.
In tabel 16 is een overzicht weergegeven van de prijsopbouw van BD-,
EKO- en gangbaar varkensvlees.
Tabel 16. Prijsopbouw van BD-, EKO- en gangbaar varkensvlees in fl.
per kg geslacht gewicht in 1988.
Factor

Prijs af boerderij
Marge slachterij
Transport, slacht- en
keuringskosten
Verwerkingswaarde
Verpakking
Rente, afschrijvingen en
marge slachterij
Inkoop winkelier
Marge winkelier
Consumentenprijs

BD
EKO
gangbaar
(fl. per kg. geslacht gewicht)
4,56
-

8,60
-

4,50
0,37

-

2,12
0,50

4,87

20,75

18,00

3,56
8,43
3,37 .
11,80

Bron: LEI
In totaal zijn er ruim 100
De omzet bedraagt ongeveer
vleessector in zijn geheel
duktie in Nederland die in
maar 0,02%.

mensen werkzaam in de BD-/EK0-vleessector.
9,4 min. gulden in 1989. De alternatieve
is erg klein, in de totale bruto-vleespro1986 2.426.000 ton bedroeg, is het aandeel

Gvrntn
In totaal werd in 1988 3.400 ton BD- en EKO-granen geproduceerd, vnl.
tarwe (ruim 2.000 ton).
Het graan wordt verwerkt door 11 graan- en meelverwerkende bedrijven
in Nederland, met een totale omzet van f 9 min.. De graanverwerkers
bevinden zich vooral in het noorden en zuiden van het land. In de
alternatieve produkten verwerkende sector is de graan- en
meelverwerking de grootste naar aantal bedrijven. Naar schatting zijn
ongeveer vijftig a zestig mensen werkzaam in de graanverwerking.
Het binnenlands aanbod blijkt niet tegemoet te kunnen komen aan de
vraag. Daarnaast wordt in Nederland bijna geen BD-graan geïmporteerd,
mede hierdoor is er een tekort aan BD-granen in Nederland.
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Van de ekologische baktarwe daarentegen wordt circa 80 a 90% geïmporteerd (uit Frankrijk).
De Nederlandse alternatieve graantelers leveren op contractbasis aan
graanverwerkers maar ook aan handelaren. Het assortiment graanprodukten is in de BD/EKO sector groter dan in de gangbare sector. Zo
worden de granen onder andere verwerkt tot vlokken, muesli,
kindervoeding, puddingpoeders en bakmeel.
De afzet van alternatieve graanprodukten vindt voor 95% plaats in
Nederland, de overige 5% gaat naar België.
In onderstaande tabel 17 is de prijsopbouw van BD/EKO- en gangbaar
tarwemeel weergegeven.
Tabel 17. Prijsopbouw van BD/EKO- en gangbaar tarwemeel (in fl. per
kg).
BD/EKO

Factor

gangbaar
(fl. per kg.)

telersprij s
vrachtkosten naar ]lakhuis
prijs franco fabriek
verwerkingskosten:
-schonen
-opslag
-maalloon
verkoopprijs
opbrengst:
-opbrengst 700 g meel
-afval ca. 250 g

0,90
-

0,15
0,15
0,16
1,35

-

0,40
0,01
0,44
0,27
-

0,02
-

0,63
0,07

Bron: LEI
Aardaooelen.

proen per1 er< fruit

Handel
In het gesloten circuit van produktie, verwerking, handel en
distributie (dit geldt voornamelijk voor BD-produkten) vindt verdeling
plaats via de verdeelcentra. Het handelscircuit is hierdoor kort.
Sinds kort worden EKO aardappelen en uien ook afgezet in het gangbare
kanaal (grootwinkelbedrijf).
Er worden ookBD/EKO- groenten en fruit verhandeld via enkele
veilingen. In het verleden werden alleen bij overschotten BD- en
EKO-groenten en fruit buiten het alternatieve afzetkanaal afgezet. Op
de veiling is de prijs voor BD- en EKO-produkten ongyeer gelijk aan
die van het gangbare produkt; deze prijs is lager dan vla afzet via de
verdeelcentra. Dit blijkt ook uit tabel 11.
Bij de afzet van deze tulnbouwprodukten is in de meeste gevallen (80%)
sprake van teeltafspraken. Hierin zijn hoeveelheid, minimale
kwaliteitseisen en levertijd afgesproken. Prijzen van BD- en EKO-
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tuinbouwproducten komen meestal tot stand door overleg met de teler en
verdeelcentrum/groothandelaar. Voor aardappelen geldt een poolprijs.
Verwerking
De groenten- en fruitverwerklng krijgt rond de 80% van zijn groenten
en fruit van tuinders door middel van contractteelt en voor enkele
procenten via de groothandel. Herkomstreglo's zijn vooral Flevoland en
de Betuwe. Tevens worden groenten en fruit geïmporteerd ten behoeve
van de verwerking.
De omzet in deze sector bedraagt f 4 a 8 min. en is minder omvangrijk
dan de verse afzet. In totaal worden circa 100 ton groenten en 500 ton
fruit verwerkt.
De grondstofkosten bedragen 50% van de prijs van het verwerkte
produkt. Belangrijk in de verwerkingskosten zijn de arbeidskosten, die
hier 50% van uitmaken. De consumentenprijs is aan de hoge kant, wat
wordt veroorzaakt door de hoge marges als gevolg van de lage
omzetsnelheid van de produkten.
3.3

Tendensen voor de middellange
yerwerkjng
en af$ep

termiin

op het

gebied

van

Naar verwachting zal de binnenlandse consumptie van BD- en EKO
-produkten de komende jaren stijgen met gemiddeld 30% per jaar. Dit
groeipercentage is gebaseerd op een aantal marktonderzoeken.
Bij deze toename van de vraag zal de nadruk liggen op be- of verwerkte
produkten.
Daarom zal ook het aanbod van alternatieve verwerkte produkten moeten
stijgen. Hiervoor dient de capaciteit te worden uitgebreid. De groei
van de capaciteit dient zowel gezocht te worden in het alternatieve
circuit als in het gangbare circuit.
Daarnaast zullen in de toekomst de produkten meer gespreid over het
jaar verkrijgbaar moeten zijn; de consument vraagt hierom.
Eveneens zal de consument in de toekomst vragen naar kwalitatieve,
homogene produkten. Steeds meer zal de consument BD- en EKO-produkten
gaan vergelijken met gangbare produkten. De consument zal aan de BDen EKO-produkten dezelfde kwaliteitseisen stellen als aan de gangbare
produkten.
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4 DOELSTELLINGEN
4.2

Belangrijkste
structurele
afzet en
verwerking

problemen

OP het

eebied

van

produktie.

De belangrijkste structurele problemen op het gebied van produktie,
verwerking en afzet van biologisch-dynamische en ekologische land- en
tuinbouwprodukten zijn de hoge consumentenprijs, de geringe afstemming
tussen vraag en aanbod, onvoldoende integratie in de gangbare afzet en
verwerking, de geringe toegevoegde waarde van de grondstof en de
versnipperde capaciteit in de handel en verwerking.
Deze structurele problemen zijn hieronder nader uitgewerkt.

Hoge

consumentennriis

De consumentenprijs van BD- en EKO-produkten is in vergelijking met
gangbare produkten veelal aanzienlijk hoger. Deze hogere prijs wordt
veroorzaakt door een aantal factoren, nl.:
1. de hogere telersprijs; deze is het gevolg van de arbeidsintensievere teeltmethode, de lagere fysieke opbrengst, grotere
teeltrisico's en de nadelen voor de primaire producent door de
geringe specialisatie (schaaleffect).
2. de hogere dlstrlbutlekosten door de slechte distributiestructuur en
daardoor hogere transportkosten.
3. hogere marges in de handel die nodig zijn als gevolg van de
negatieve schaaleffecten en de lage omloopsnelheid van de
produkten.

Afstemming

vraae

- aanbod

De primaire producent wordt geconfronteerd met sterk wisselende
prijzen voor zijn produkt. Deze prijsfluctaties zijn mede het gevolg
van de seizoensfluctaties in het aanbod binnen het 'eigen' gesloten
afzetsysteem en van de versnippering van de capaciteit in de handelsen verwerkingsondernemingen. Daarnaast is de hieruit volgende
onmogelijkheid tot onderlinge afstemming/coördinatie in de handels- en
verwerkingskanalen debet aan de prijsfluctuaties.
Overschotten worden, veelal tegen een lagere prijs, afgezet in de
gangbare kanalen. Tekorten worden gedekt door importen van BD- en
EKO-produkten.
Bovenstaande sitatie doet zich, in verschillende mate, voor bij alle
produktgroepen.
Integratie

in gangbare

kanalen

van verwerking

en

afzet

Met name de EKO-sector streeft naar een integratie in de gangbare
kanalen van verwerking en afzet. Om zo'n situatie te kunnen bereiken
zullen de BD/EKO-produkten en processingmethoden in verwerking en
handel meer moeten aansluiten bij de produkteisen die worden gesteld
in het gangbare circuit en door de consument.
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Geringe toegevoeede

waarde aan de BD/EKO-erondstof

Zoals blijkt uit de beschrijving van de situatie inzake verwerking en
afzet wordt het merendeel van de produkten vers afgezet. Slechts
enkele primaire produkten (m.n. vee en granen) worden be- of verwerkt
afgezet.
Uit het oogpunt van
- een gewenste assortimentsverbreding,
- de integratie in het gangbare circuit en
- het verbeteren/waarborgen van de kwaliteit van het produkt
is het gewenst om de toegevoegde waarde van de BD/EKO-grondstoffen te
verhogen.

Versnipperde

capaciteit

van verwerking en afzet

In de gesloten afzetkolom van BD- en EKO- land- en tuinbouwprodukten
is sprake van een in hoge mate versnipperde capaciteit in de handel en
verwerking. De structurele problemen die dat met zich meebrengt zijn
hierboven reeds beschreven: de hoge consumentenprijzen en de geringe
afstemming tussen vraag en aanbod.
Indien de primaire land- en tuinbouwprodukten worden verwerkt In het
gangbare kanaal geeft dit problemen, daar de verwerkingscapaciteit in
het gangbare circuit is ingesteld op buikpartijen. Eén en ander leidt
tot hogere kostprijzen voor verwerking en handel.

4.2

Structuurbehoeften

In de eerste plaats zijn die investeringen gewenst die een oplossing
bieden aan bovenstaande structurele problemen. Daarnaast wordt in het
algemeen een uitbreiding van de verwerkings- en handelscapaciteit
nagestreefd.
Per thema is een en ander uitgewerkt bij de prioriteiten in paragraaf
4.3.

Stijging

afzetvolume

Daarnaast wordt, ten aanzien van de verwachte produktie- en afzetont
wikkeling, uitgegaan van een stijgend afzetvolume van BD- en EKOprodukten. Om dit te bewerkstelligen is stimulering van de vraag
nodig; door middel van o.a. consumentenvoorlichting.
Een groter aanbod gaat samen met een groeiende vraag (en omgekeerd),
zodat er géén sprake hoeft te zijn van een te sterke druk op de
prijzen voor eindprodukten.

Uitbreiding

scala

produkten

In de produktie- en afzetontwikkeling dient het aantal be- en
verwerkte produkten in ogenschouw te worden genomen. Aan nieuwe

-• 22 -

produkten bestaat een duidelijke behoefte, zowel van de kant van de
consument als van de primaire producent. De consument wil een
uitbreiding van het aantal be- en verwerkte BD- en EKO-produkten,
zodat de keuzemogelijkheden vergelijkbaar zijn met het pakket gangbare
produkten. Dit geldt in mindere mate in de zuivel; er bestaat reeds
een breed assortiment BD/EKO-zuivelprodukten.
Voor de primaire producent is dit gewenst vanuit:
1. de optiek van een mogelijke groei van de vraag naar grondstoffen;
2. een bredere basis voor de afzet van produkten.

Vergroting/modernisering

verwerkingscapaciteit

Tevens is een uitbreiding van de handels- en verwerkingscapaciteit en
-activiteiten nodig om aan het stijgend afzetvolume tegemoet te komen.
Eén en ander kan leiden tot ondersteuning van investeringsprojecten
die in de gangbare sector niet worden ondersteund omdat daar - i.t.t.
de BD/EKO-sectoren - sprake is van voldoende verwérkings/handelscapaciteit. In de BD- en EKO-sector kunnen dergelijke investeringen
wel worden ondersteund, omdat daar sprake is van een additioneel
marktsegment.
Het is gewenst dat deze uitbreidingen van de capaciteit en
activiteiten technisch vergelijkbaar zijn met investeringen in de
gangbare sector, echter zodanig dat aan de SKAL -richtlijnen kan
blijven worden voldaan. De reden hiervoor is om aan te sturen op een
situatie waarin de verwerking en handel van BD/EKO-produkten technologisch parallel loopt aan die in de gangbare sector.
Hierbij gaat het om produktie/opslag/handling-technologieën.
Naast uitbreiding is ook modernisering en schaalvergroting van
produktie/opslag/handling- activiteiten gewenst. Dit is gewenst om de *
kostprij s te reduceren en om tegemoet te komen aan de veranderende
vraag van de consument naar produkten met een hoogwaardige kwaliteit.

4-3

prlc-rjpetpen

Evenals de structurele problemen dienen de structuurbehoeften en de
hieruit voortvloeiende prioriteiten in de verwerking en afzet te
worden onderscheiden in de BD/EKO-sector (het gesloten circuit) en
integratie in het gangbare circuit.
I

Ten behoeve van de verwerking en handel in de BD/EKO-sector
kunnen per produktietak de volgende investeringsprioriteiten
aangegeven worden:

Groente,

fruit

en

akkerbouwprodukten

1. Investeringen ten behoeve van het be- en verwerken van groente,
fruit en akkerbouwprodukten.
Met deze investeringen kunnen oplossingen worden geboden aan de
volgende structurele problemen: afstemming vraag-aanbod, de
geringe toegevoegde waarde van de grondstof en de te beperkte
capaciteit van verwerking. Hierbij dient gedacht te worden aan
sorteerinrichtingen, verwerkingslijnen en de hierbij benodigde
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geconditioneerde opslagcapaciteit.
2. Investeringen ten behoeve van kwaliteitscontroles bij de be- en
verwerking van groente, fruit en akkerbouwprodukten.
Hiermee wordt beoogd een oplossing te bieden aan de integratie in
de afzet in het gangbare circuit en tegemoet te komen aan de
vraag naar alternatieve produkten, die vergelijkbaar zijn met
gangbare produkten.
3. Investeringen in geconditioneerde opslagcapaciteit in de handelsen verwerkingsfase.
Uitbreiding van de opslagcapaciteit maakt een betere afztemming
tussen vraag en aanbod mogelijk. Hierdoor kan het aanbod beter in
de tijd worden gespreid.
Voor de primaire producent betekent dit dat zijn opbrengsten, en
dus zijn bedrijfsinkomen, minder zullen fluctueren. Daarnaast is
deze spreiding gewenst, daar de consument de voorkeur geeft aan
een jaarrond aanbod van produkten.
4. Investeringen die beogen de produktkwalltelt en homogeniteit van
de partijen te verhogen.
Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan investeringen t.b.v.
verpakking, nieuwe verwerkings- en verduurzamingstechnieken. Deze
investeringen kunnen leiden tot een substantiële verbetering van
de kwaliteit van het eindprodukt. Een verbeterde kwaliteit is op
zijn beurt van essentieel belang voor de afzet van de produkten.
5. Investeringen voortvloeiende uit de voortbrenging van nieuwe BDen EKO-produkten, met een hoge toegevoegde waarde.
Om de BD/EKO-consument goed te kunnen bedienen is assortimentsverbreding gewenst. Daarnaast is produktvernieuwing gewenst om de
concurrentiepositie van de Nederlandse BD- en EKO- verwerkende
industrie te verbeteren.
Bovendien zullen nieuwe BD/EKO-produkten de afzet van in
Nederland voortgebrachte primaire produkten duidelijk in
positieve zin beïnvloeden.
6. Üitbreidingsinvesteringen die voortvloeien uit fusies/samenwerking van veelal kleinschalige bedrijven.
Hierdoor is een betere afstemming tussen de schakels van de
produktie- en handelskolom onderling mogelijk.

Zuivel
1. Investeringen die beogen de produktkwalltelt te verhogen.
Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan investeringen t.b.v.
verpakking en nieuwe verwerkings- en verduurzamingstechnieken.
Deze investeringen kunnen leiden tot een substantiële verbetering
van de kwaliteit van het eindprodukt. Een verbeterde kwaliteit is
op zijn beurt van essentieel belang voor de afzet van de
produkten.
2. Investeringen voortvloeiende uit de voortbrenging van nieuwe BD-
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en EKO-produkten, met een hoge toegevoegde waarde.
Om de BD/EKO-consument goed te kunnen bedienen is assortimentsverbreding gewenst. Daarnaast is produktvernieuwing gewenst om de
concurrentiepositie van de Nederlandse BD- en EKO- verwerkende
industrie te verbeteren.
Bovendien zullen nieuwe BD/EKO-produkten de afzet van in
Nederland voortgebrachte primaire produkten duidelijk in
positieve zin beïnvloeden.
3. üitbreidingsinvesteringen die voortvloeien uit fusies/samenwerking tussen veelal kleinschalige bedrijven.
Hierdoor is een betere afstemming tussen de schakels van de
produktie- en handelskolom onderling mogelijk.

Vlees
Investeringen die leiden tot een rationalisering en/of modernisering van de slacht-, uitsnij- en vleeswarenproduktiecapaciteit van BD- en EKO-vleesverwerkende bedrijven. Deze
investeringen mogen niet leiden tot een substantiële vergroting
van de slachtcapaciteit.

II

Alle

Ten behoeve van verwerking en handel van BD/EKO-produkten in het
gangbare circuit kunnen per produktietak de volgende prioriteiten
worden aangegeven:

produktietakken

1. Investeringen voor gescheiden opslag, ontvangsten/of verwerking
van primaire BD- en EKO- land- en tuinbouwprodukten.
Deze capaciteit dient uitsluitend aangewend te worden voor BDen/of EKO-produkten.
2. Investeringen ten behoeve van kwaliteitscontroles bij de be- en
verwerking van BD- en EKO-produkten.
Hiermee wordt beoogd een oplossing te bieden bij de integratie in
de afzet in het gangbare circuit en tegemoet komen aan de vraag
nar alternatieve produkten, die vergelijkbaar zijn met gangbare
produkten, welke partijen homogeen van samenstelling zijn.
3. Investeringen die beogen de produktkwaliteit te verhogen.
Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan investeringen t.b.v.
verpakking en nieuwe verwerkings- en verduurzamingstechnieken.
4. Investeringen voortvloeiende uit de voortbrenging van nieuwe BDen EKO-produkten, met een hoge toegevoegde waarde.
Om de BD/EKO-consument goed te kunnen bedienen is assortimentsverbreding gewenst. Daarnaast is produktvernieuwing gewenst om de
concurrentiepositie van de Nederlandse BD- en EKO- verwerkende
industrie te verbeteren.
Bovendien zullen nieuwe BD/EKO-produkten de afzet van in
Nederland voortgebrachte primaire produkten duidelijk in
positieve zin beïnvloeden.

Investeringen door gangbare slachterijen, uitsnijderijen en vleeswarenbedrijven ten behoeve van BD- en/of EKO- verwerkingsactiviteiten
vallen niet binnen dit sectorplan. Hietoe wordt verwezen naar de
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andere sectorplannen.
Benevens bovengenoemde prioriteiten kunnen enkele zogenaamde
'voorkeurscriteria' t.a.v. bedrijevn worden geformuleerd. Zo hebben
die bedrijven de voorkeur waar:
- de implementatie van een systeem van Integrale Keten Beheersing,
en/of
- het opzetten van een Kwaliteitszorgsysteem, en/of
- het terugdringen van de Microbiële besmettingsproblematiek, en/of
- de implementatie van een Bedrijfsinterne Milieuzorg,
op basis van een structurele aanpak plaatsvinden en een aantoonbaar
integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfsfilosofie - danwei
aannemelijk te maken -.
Deze voorkeurscriteria kunnen een hulpmiddel zijn bij de beoordeling
van ingediende projecten. Namelijk daar waar proejcten passen binnen
de geformuleerde prioriteiten, maar waar - bijvoorbeeld wegens gebrek
aan middelen - toch een keuze tussen vergelijkbare projecten gemaakt
moet worden.
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5
5.1

GEPLANDE INVESTERINGEN
CFi,teF&ï

De investeringsprojecten moeten behalve binnen dit sectorplan passen,
ook voldoen aan de volgende eisen:
- het ingediende project moet een samenhangend geheel van investeringen vormen ('losse' vervangingsinvesteringen komen niet in
aanmerking);
- het bedrijf moet financieel gezond zijn;
- het project moet voldoende rentabiliteitswaarborgen bieden;
- het ingediende investeringsproject dient een minimale omvang te
hebben van f 150.000,-.
Bij projecten in de vlees-sector wordt de volgende aanvullende eis
gesteld:
- ter bevordering van de doelmatigheid en optimalisering van de
structuur van de verwerking en afzet van BD- en EKO- vee en vlees
dienen de voor ondersteuning in aanmerking komende bedrijven in het
jaar van indiening een verwachte input van ten minste 700 ton
vleesgrondstof te hebben (of aanvoer van levend vee op basis van
slachtgewicht).
Bij de beoordeling van de projecten zal de Stichting Keur Alternatief
geproduceerde Landbouwprodukten (SKAL) worden betrokken. Bedrijven
dienen reeds bij de SKAL te zijn aangesloten ten behoeve van de
controle of zich op korte termijn hiertoe aan dienen te melden bij de
SKAL.
Bij aanmelding van projecten dienen deze bedrijven schriftelijk te
verklaren dat de beoogde investeringen uitsluitend zullen worden benut
voor de verwerking en afzet van BD- en/of EKO-produkten.
Bij goedgekeurde projecten wordt pas tot definitieve subsidieuitkering
overgegaan 1 jaar na effectuering van het gesubsidieerde project. Dit
gebeurt in overleg met de SKAL en de Algemene Inspectie Dienst (AID).
Om voor aanmelding in het kader van het EOGFL in aanmerking te komen
moet een project een beoordelingscommissie doorlopen. Hierbij zal
rekening worden gehouden met subsidiemogelijkheden uit andere bron.
Indien blijkt dat een project een subsidie krachtens de Investeringspremieregeling Regionale Projecten (IPR) of de Premieregeling
Stimulering ontwikkeling Lelystad (PS0L) heeft aangevraagd danwei
achteraf heeft ontvangen, zal de goedkeuring voor dit project worden
onthouden, respectievelijk worden teruggedraaid.
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5.2

Verwerking

In concreto zullen binnen het kader van dit sectorplan onderstaande
investeringscategorieën in de verwerking van BD-en EKO- land- en
tuinbouwprodukten worden gestimuleerd.
Investerfogscategorie

Geraamde
investeringskosten
(1990/1995)

Natuurvoedingssector
Algemeen (excl.
vlees)
1. Rationalisatie van de structuur van de
verwerkende sector; fusies en samenwerking tussen bedrijven.

f

3 min.

f

3 min.

f

2 min.

f

5 min.

f

2 min.

f

3 min.

f

1 min.

Groente, fruit en akfcerbouwprodukten
2. Capaciteit voor het snijden en bewerken van primaire produkten en bij
behorende opslagcapaciteit.
3. Kwaliteitscontroles bij het be- en
verwerken van de primaire produkten.
4. Verbeteren van de produktkwaliteit; nieuwe verduurzamings- en verwerkingstechnieken en verpakking.
5. Voortbrengen van nieuwe produkten
met een hoge toegevoegde waarde.
Zuivel
6. Verhogen van de produktkwaliteit;
nieuwe verduurzamings- en verwerkingstechnieken en verpakking.
7. Voortbrengen van nieuwe produkten
met een hoge toegevoegde waarde.
Vlees
8. Uitbreiding/ rationalisatie van de
BD- en EKO- slacht-, uitsnij- en vleeswarenproduktie -bedrijven.
Gangbare

f

6 min.

circuit

Algemeen
9. Gescheiden ontvangst en verwerking
BD- en EKO-produkten.
10. Verhogen van meerwaarde van BD- en
EKO•produkten;
verpakking en nieuwe verwerkings- en
verduurzamingstechnieken.
11. Voortbrengen van nieuwe produkten.
12. Totaal verwerking

f

8 min.

f
£

3 min.
2 min.

f 38 ffiln,
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5.3

MSSt/hmdel

In concreto zullen binnen het kader van dit sectorplan onderstaande
investeringscategorieën in de handelen afzet van BD-en EKO- land- en
tuinbouwprodukten worden gestimuleerd.
Investerinpscateporie

(geraamde
investeringskosten
(1990/1995)

Watuurvoedinfrs- en gangbare sector
13. Rationalisatie van de structuur van de
handel; fusies en samenwerking
tussen bedrijven.
14. Geconditioneerde moderne opslagcapaciteit.

f

3 min.

f

5 min.

15. Totaal afzet/handel

f

8 min.

16. Totaal verwerking en handel

f 46 min,

5.4

Tijdschema

Dit sectorplan heeft een looptijd van 5 jaar, d.w.z. 1991 t/m 1995.
Naar verwachting belopen de investeringen die in dit kader worden
ingediend ca. f 46 min..

- 29 -

6

VERWACHTE CONSEQUENTIES VOOR DE PRIMAIRE PRODUCENTEN

De consequenties van dit plan zijn voor de primaire producenten
tweeledig.
Ten eerste betekent een verbetering in de structuur van de verwerking
en in de afzet van produkten minder fluctuaties in de afzet, zowel in
hoeveelheden als in de prijs.
Daarnaast kan een capaciteitsuitbreiding en -verbetering in de verwerking en afzet de verwachte extra aanvoer van BD- en EKO-grondstoffen
'verwerken'.

7 mm m-m pf m Ttmw yw w- w sw- awa- w mwow
Door het Ministrie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt een
aantal activiteiten op het terrein van de BD- en EKO- land- en
tuinbouw ondersteund:
- het Ministerie heeft in 1990 f 82.600,- bijgedragen aan een
marktstructuuronderzoek naar de produktle en afzet van BD- en
EKO-produkten;
- het Ministrie subsidieert de helft van de keurings- en controlekosten van de BD-vereniging, de Stichting Ekomerk Controle en SKAL.
In 1989 omvatte deze bijdrage f 380.400,-;
- vijf directies van het Ministrie subsidieren in 1991 voor 50% (max.
f 30.000,-) de secretariaatskosten van het Platform Biologische
Landbouw: de belangenbehartigingsorganisatie van de biologische
telers;
- de Dienst Landbouw Voorlichting te Dronten heeft vier mensen in
dienst die zich bezig houden met voorlichting aan BD- en EKOproducenten;
- door de overheid worden een aantal opleidingen en cursussen op het
terrein van BD- en EKO-land- en tuinbouw gefinancierd;
- het Ministrie van Landbouw heeft in oktober 1989 een bedrag van
f 1.220.000,- beschikbaar gesteld voor een projectplan ter ondersteuning van de omschakeling naar biologisch geteelde produkten;
- in Vo. (EEG) 1094/88 werd onder meer een titel 02 geïntroduceerd
strekkende tot de invoering van een steunmaatregel ter bevordering
van de extensivering van de produktle van overschotprodukten.
Voor akker- en tuinbouwproducten is dit door het Ministerie van
Landbouw ingevuld ten behoeve van de overschakeling van de gangbare
naar biologisch-dynamische en ekologische teeltmethode. De bijdrage
bedraagt f 475,- per jaar voor elke hectare overschotgewas waarop de
BD- of EKO-landbouwmethode wordt toegepast.
Deze extensiveringsregeling ligt ter goedkeuring in Brussel.

