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Samen de schouders onder biologische productie
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producten de voorkeur te geven, maar
ook door producten van bedrijven in
omschakeling beter te waarderen.
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Kennis uitwisselen op
basis van cijfers
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De toekomstuitdagingen voor de
Vlaamse land- en tuinbouwsector zijn
immens. Voor sommige boeren en
tuinders kan bioproductie wel degelijk
een volwaardig verdienmodel zijn. Een
goed overwogen omschakelingsplan en
keuzes die onderbouwd zijn met cijfers
bieden de beste kans op slagen. Een
heikel punt daarbij blijft de beschik
baarheid van betrouwbare bedrijfseco
nomische cijfers en marktinformatie.
Bij de uitwerking van het volgende
strategisch plan Bio moet hier meer
aandacht aan worden besteed. Enkel
op basis van bedrijfseigen cijfers kan
een correcte kostprijs worden bere
kend, wat de basis vormt om de renta
biliteit op de bedrijven te verbeteren.
Ervaringen uit de analyses van
bedrijfseconomische boekhoudingen
op gangbare bedrijven leren dat die
rentabiliteit heel erg uiteenloopt. Als je
niet beschikt over bedrijfseconomische
cijfers blijft het ‘blind boeren’, of het nu
gangbaar of bio is … Samen met Biofo
rum wil Boerenbond werk maken om
voldoende representatieve cijfers voor
de biosector te verzamelen. Bedrijven
die geïnteresseerd zijn in omschakeling
moeten hierop kunnen terugvallen om
hun eigen bedrijfsplannen door te
rekenen. n
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Op het biopluimveebedrijf van Johan Martens in Oostkamp vond een overleg
plaats tussen Bioforum en Boerenbond.

baten houdt geen rekening met de
diversiteit van de Europese landbouw.
In Oostenrijk of Finland zal je veel
makkelijker die doelstelling halen dan
in gebieden met intensievere teelten.
Oostenrijk heeft vandaag al een aan
deel van meer dan 20% biologische
productie. Maar de voornaamste kant
tekeningen bij de Farm to Fork komen
vanuit het ondernemersperspectief.
Massaal overschakelen op bioproduc
tie zonder dat hiervoor afzet- of ver
werkingsmogelijkheden zijn, is zeer
riskant. Het is niet realistisch om te
rekenen op een jaarlijkse groei van de
productie met 10% om tegen 2030 de
doelstelling te halen. Vanuit het beleid
moet er worden ingezet om de con
sumptie aan te wakkeren. Er kan enkel
meer bio worden geproduceerd als
daarvoor ook een afzetmarkt is. Bio
bereikt nu slechts een beperkte groep
van consumenten. Daarnaast moet de
omschakeling binnen het nieuwe GLB
nog meer worden gestimuleerd. Ook
het totale handelskanaal heeft een
belangrijke taak te vervullen. Niet
alleen door eigen Vlaamse biologische
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omschakeling Het biopluimveebe
drijf van Johan Martens in Oostkamp
was de ideale locatie voor een overleg
tussen Bioforum en Boerenbond. Bio
forum is de sectororganisatie voor de
biologische landbouw- en voedingske
ten. Binnen Boerenbond wordt de bio
sector opgevolgd vanuit een werk
groep, waarin een heel diverse waaier
van biobedrijven is vertegenwoordigd.
Afspraken werden gemaakt om samen
de schouders te zetten onder de bio
productie in Vlaanderen, om die zo
verder te laten groeien.
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Farm to Fork-doelstellingen
geen oplossing
Over de doelstelling die de Europese
Farm to Fork-strategie poneert om tegen
2030 25% van de oppervlakte biolo
gisch te hebben, was er tijdens het
overleg minder enthousiasme. Boeren
bond én Bioforum vinden die doelstel
ling eerder bedreigend dan wel een
hulpmiddel. In de eerste plaats is het
onrealistisch om één uniforme doel
stelling te formuleren. In heel Europa
25% van de oppervlakte biologisch uit
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“Er kan enkel meer bio
worden geproduceerd
als daarvoor ook een
afzetmarkt is.”

