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Biologische landbouw - Stand van zaken
Met de Farm-to-Forkstrategie heeft de Europese Commissie het voornemen uitgesproken
om de landbouw te verduurzamen. Op 3 mei 2021 stemde het Europees Parlement voor
een marktgestuurde stimulering van biolandbouw. Het parlement keurde een 25puntenplan goed dat geldt als een uitwerking van het door de Europese Commissie
opgestelde Organic Action Plan. Het streefcijfer van 25 procent biologische landbouw in
2030 stond bij de stemming niet ter discussie, maar zou nog steeds het vertrekpunt zijn.
Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski is alvast van mening dat
biolandbouw zeker voor de kleine landbouwbedrijven een toekomst biedt. Hij beschouwt
biolandbouw “voor veel van de resterende kleine landbouwers de laatste kans om de stiel
te kunnen blijven beoefenen”. In België wordt momenteel 7% van de landbouwgrond
gebruikt voor biologische landbouw, waarvan 91% van de biologische landbouwgrond in
Wallonië ligt en de overige 9% in Vlaanderen.
1.

Hoe kijkt de minister naar biologische landbouw? Is hij, net als Eurocommissaris
Wojciechowski, van mening dat dit een laatste kans is voor onze kleinere Vlaamse
landbouwbedrijven om te overleven?

2.

Het streefcijfer van 25% biolandbouw stond niet in de goedgekeurde resolutie, maar
is nog steeds waarop de Europese Commissie hoopt.
Welk streefcijfer voor biolandbouw hoopt de minister in Vlaanderen tegen 2030 te
behalen? Hoeveel procent van de Belgische biologische landbouwgrond is dat?

3.

Welke initiatieven werden in deze legislatuur al genomen om biolandbouw in
Vlaanderen te promoten, en hoe wil de minister eventueel nog meer landbouwers
overtuigen om de stap te zetten naar biolandbouwer?

4.

Kan de minister een overzicht geven van het aantal biolandbouwers, de gebruikte
oppervlakte biologische landbouwgrond en het percentage van de biologische
landbouwgrond in vergelijking met de totale oppervlakte landbouwgrond in
Vlaanderen sinds 2010?
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1. De afweging of een bedrijf geschikt is voor omschakeling naar bio, of een
omschakelingstraject geschikt is voor een bedrijf, gaat over veel meer dan enkel
bedrijfsgrootte. Andere zaken die meespelen in de afweging zijn reeds lopende
investeringen, voldoende huiskavel bij bedrijven met dieren, financiële toestand van
het bedrijf, mogelijkheid van de bedrijfsleider om te investeren in het vergaren van
nieuwe kennis, motivatie … De ervaring leert dat deze factoren doordacht moeten
bekeken worden vooraleer een bedrijf zou omschakelen naar bio.
2. Als onderdeel van het nieuwe Vlaamse strategische plan biologische landbouw zal ook
een kwantitatieve ambitie voor de Vlaamse biosector opgenomen worden. Maar met de
ambitie in het nieuwe strategische plan wil Vlaanderen breder gaan dan enkel een
areaal-doelstelling.
3. Deze legislatuur lopen verschillende initiatieven om de biolandbouw in Vlaanderen te
promoten. Zo hebben we het infopunt ‘Bio zoekt Boer’ dat eerstelijns advies geeft voor
landbouwers die geïnteresseerd zijn in omschakeling. Daarnaast bestaat een subsidie
voor biobedrijfsadvies in de biologische landbouw voor meer diepgaand advies.
Potentiële omschakelaars en geïnteresseerde landbouwers worden samengebracht via
de bioclusters, verschillende vormingen en bedrijfsbezoeken om kennis uit te wisselen.
Daarnaast krijgt BioForum Vlaanderen ook een werkingssubsidie voor de acties gericht
op de bestaande biolandbouwers. De landbouwer kan een beroep doen op de
hectaresteun voor de biologische productiemethode, de subsidie voor de controlekosten
op de biologische (primaire) productiemethode, en op specifieke steun vanuit het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Voor meer informatie verwijs ik naar het
strategisch plan biologische landbouw 2018-2022.
4. Tabel 1. Overzicht van het aantal biolandbouwbedrijven, de totale bio-oppervlakte in
hectare (inclusief areaal in omschakeling) en het aandeel ervan in de totale oppervlakte
cultuurgrond in Vlaanderen volgens de landbouwtellingen van Statbel voor de periode
2010-2021
jaar

aantal
biolandbouwers

aantal hectare
bioareaal

aandeel bio in totale opp.
cultuurgrond

2010

256

3 890

0,6%

2011

282

4 563

0,7%

2012

299

4 939

0,8%

2013

319

5 065

0,8%

2014

343

5 042

0,8%

2015

370

5 343

0,9%

2016

430

6 960

1,1%

2017

468

7 367

1,2%

2018

514

7 913

1,3%

2019

562

8 677

1,4%

2020

593

9 124

1,5%

2021

621

9 823

(*)

(*) De definitieve resultaten van de landbouwtelling 2021 zijn nog niet beschikbaar
Bron: Departement Landbouw en Visserij o.b.v. Certisys, TÜV Nord Integra, Inscert
Partner en Statbel (landbouwtelling)

