
Het biologische 10 punten plan 

In deze onrustige tijden staat de wereld, Europa en dus ook Nederland aan de vooravond van een 

ander voedsel- en landbouwsysteem. Het is nu echt tijd voor biologische landbouw, waarbij samen 

wordt gewerkt met de natuur. Waar boeren onderdeel zijn van de oplossing in plaats van het 

probleem en klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, bodemverarming en watervervuiling eindelijk 

wordt aangepakt. 

Het goede nieuws is dat wij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Sterker nog, onze biologische 

boeren bouwen iedere dag hard aan deze vorm van voedselproductie. Ze laten zien dat biologisch 

een vorm van landbouw is die werkt, waarbij een bewezen meerprijs wordt ondersteund door 

Europese wetgeving, strenge controles en het vertrouwen van steeds meer consumenten.    

Niet voor niets heeft de Europese Commissie de biologische landbouw centraal gesteld in haar 

ambitieuze Green Deal / Farm to Fork plannen en zet Brussel in op 25%  biologisch landbouw areaal 

in 2030. De stap naar 25% is erg ambitieus, Nederland, met een gemiddeld biologisch landbouw 

areaal van 4,1%, moet grote sprongen maken. Dat betekent dat er een forse groei gerealiseerd moet 

worden als het gaat om vraag en aanbod.  De biologische sector wil graag een actieve bijdrage 

leveren aan de transitie van de Nederlandse landbouw naar biologische kringlooplandbouw. We 

willen ons, samen met de overheid, onze stakeholders en de consument richten op verbreding, 

verdieping en verbinding. 

• Verbreden, niet alleen om te groeien, maar vooral om Nederlandse boeren die de transitie 

naar biologische willen maken perspectief te bieden.  

• Verdiepen, omdat duurzaamheid een continu ontwikkelingsproces is en de biologische 

landbouw koploper wil blijven. 

•  Verbinden, omdat wij pas echt stappen maken als wij samen het nieuwe landbouw en 

voedselsysteem inrichten. Samen met alle ketenpartners inclusief de overheid, 

onderwijsinstellingen, natuurorganisaties en uiteraard de consument. 

Voor een gezond, groen, eerlijk en duurzaam landbouw- en voedselsysteem dat zich richt op 

toekomstige generaties en aansluit bij de plannen van Europese commissie en onze buurlanden, 

hebben wij een sterk beleid nodig gericht op zowel productie als consumptie.  Wij roepen daarom de 

politiek op om samen met ons een nieuwe Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw en 

Voeding op te richten en te komen tot een sterk biologisch stimuleringsplan inclusief:  

1. Publieksvoorlichting over de betekenis en waarden van de biologische landbouw 

2. Geen BTW op biologische producten om de vraag te stimuleren 

3. Implementatie van “true cost accounting”  voor een echte, eerlijke prijs in de keten 

4. In 2026 zijn alle publiek gefinancierde maaltijden biologisch 

5. Stimuleren van het biologisch areaal door barrières voor weg te nemen 

6. “Bio-Check” in de wetgeving – Regelgeving moet de groei bevorderen. Het moet gaan om 

doelvoorschriften. 

7. Hectare ondersteuning voor ecosysteemdiensten – opgenomen in het GLB 

8. Pachtbeleid dat inzet op langdurig en duurzaam grondgebruik 

9. Geen patent op leven én beleid dat zorgt dat biologisch gentech vrij kan blijven 

10. 25% onderzoekbudget naar de biologische landbouw en voeding 


