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Introductie
OPTA Europe

� Jonge netwerkvereniging voor biologische processing en trade 
bedrijven in de EU

� Doel: de stem van biologische handel en verwerking verheffen in 
Brussel

� Kern gebieden:
� EU F2F strategy en OPTA Actie Plan voor groei biologisch
� Harmonisatie residuebeleid in de EU en speciale residue topics, zoals

Phosphonic Acid, Chlorate, Ethylene, etc.
� Import-export
� Organic regulation, labelling regulation
� Careful organic processing
� Biologisch en het klimaat
� True  & fair pricing
� And others…

� 32 leden uit 8 landen met vestigingen in circa 20 landen



Warming up

Effecten van 
landbouw en 
voeding

A. Biodiversiteit
Volgens het WNF Living Planet Report 2020 is de 
biodiversiteit met 68% afgenomen sinds 1970.

Bron: 
https://www.pbl.nl/nieuws/2020/wereldwijde-
afname-van-biodiversiteit-kan-worden-gestopt



Warming up

Effecten van 
landbouw en 
voeding

B. Gezondheid
Tweederde van de producten in de Nederlandse 
supermarkten passen niet in het officiële gezonde 
voedingspatroon.  (Bron: Questionmark Superlijst Gezondheid 2020)



Warming up

Effecten van 
landbouw en 
voeding

C. Bodemvruchtbaarheid
Er leven meer organismen in een hand vruchtbare bodem dan 
mensen op aarde. (Bron: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/bodems-in-kaart/)

Bron:



Warming up

Effecten van 
landbouw en 
voeding

D. Klimaat

https://www.ipcc.ch/re
port/ar5/wg3/



Waarden van biologisch

Biologische 
landbouw en 
voeding

Bodemvruchtbaarheid – Biodiversiteit – Klimaat -
Circulair – Dierenwelzijn – Gezondheid – Fair 



Urgent voor de toekomst

Biologische 
landbouw en 
voeding



Farm to Fork

EU in actie voor landbouw en voeding



Cijfers biologische landbouw en markt

1985-2030



Ontwikkeling biologisch 1985-2030

Source: FiBL 2021

Groei
landbouw
areaal EU



Grote verschillen per land

Groei
landbouw
areaal



Grote verschillen per teelt

Source: FiBL

Groei
landbouw
teelten



Verwachte ontwikkeling
biologische markt 2020-2030%

Source: Own calculations based on Fibl and
internet research
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Vraag en aanbod balans op weg naar
25% organic in 2030?

OPTA Farm to Fork Action Plan



De vier
transities



From cost-
efficiency 
to organic 
farming

� Biologische landbouw is het enig EU wettelijk verankerd 
landbouw en voedingssysteem dat systematisch 
externaliteiten reduceert. Stimuleren van biologische 
landbouw is dus een heel logische strategie.

� Omschakeling naar biologisch begint bij versterking van de 
vraag naar biologisch in de markt. 

� Versterking onderzoekbudget voor innovaties uit de 
biologische landbouw zoals strokenteelt en carbonfarming. 

� Herstructurering GLB-budget.



From fast food 
to healthy food 

Source: Soil Association report - “Ultra-processed Foods: The case for re-balancing the UK diet” 2020

� Ongezonde voeding in NL afgewend naar nationale budget 
voor zorgkosten = 100 miljard Euro

� Grote educatieve en promotionele inspanning nodig om 
ongezonde voedingspatronen te doorbreken.



From max 
profits to 
max values

1. Voorkomen van externaliteiten is goedkoper dan herstellen. Tel de 
geexternaliseerde kosten bij de marktprijs op en gangbaar is nu al duurder 
dan biologisch.

2. Alleen slimme belastingmaatregelen die een prijs zetten op 
geexternaliseerde kosten (en een vrijstelling of verlaging voor afwezige of 
gereduceerde externaliteiten) zullen versneld leiden tot het bereiken van 
de F2F doelen voor duurzame en gezonde landbouw en voeding. 



From 
anonymous to 
transparent 
and fair price 
distribution

• True pricing is a goede start, maar geen garantie 
voor eerlijke prijzen in de hele keten.
• Financiële opbrengst moet ook eerlijk verdeeld 

worden van boer tot consument. 
• “Als boeren rood staan kan je niet verwachten dat 

ze groen handelen.”



The right 
instruments in 
the right order

• Groei van de biologische landbouw begint bij een
marktgerichte pull strategie, een stimulerend
fiscaal speelveld en de koppeling van de GLB 
miljarden aan biologische productie.
• Wat er politiek aan instrumenten wordt ingezet, 

zal de mate van het groeitempo bepalen. 



Can the 
organic sector
succeed?

�Auto industrie

�Energie industrie



Dank voor u aandacht

www.opta.bio
bavo@opta-eu.org

http://www.opta.bio/

