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1.1. De paradox
• Biologisch is een aanpak die anticipeert op de 

uitdagingen van vandaag

• Als de uitdagingen onoverkomelijk worden, is
biologisch ongetwijfeld de beste optie...

maar….

• De biologische landbouw vertraagt en wordt
niet de belangrijkste optie voor de toekomst
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1.2. Elementen die dit scenario moeilijker maken

• Extern: verzet van het economisch en cultureel dominante systeem
• Intern: groeicrisis
• Een combinatie van interne en externe drivers
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1.2.1. Extern: verzet van het economisch en 
cultureel dominante systeem

• Financiële belangen
• Vooruitgangsgedachte met de dominantie van het 

rendement als maatstaf
• Landbouwadvies is gefocust op het model van de 

“groene revolutie”
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1.2.2. Intern: groeicrisis

• Conventionalisering van een deel van de 
biologische sector en zéér harde marktlogica
• Verlies van de status van kleinschalig, leuk, 

alternatief …
• Diversifiëring van het aanbod van biologische

producten die de verwarring versterken
• Evolutie van de regelgeving
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1.2.3. Intern & extern

Opkomst van nieuwe concepten: agro-ecologie, 
regeneratieve landbouw
De komst van nieuwe spelers, soms tijdelijk en 
vluchtig
Hogere eisen van sommige consumenten
Interesse voor lokale productie
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The crisis
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2.1. A poly-crisis

• COVID : fase 1 and fase 2
• De oorlog in Oekraine
• De energie crisis
• Inflatie

• -> terugkeer van oude modellen
• -> terugkeer van oude indicatoren
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2.2. Onbeantwoorde vragen

Hoe functioneert de consument?
• Segmentatie
• Effect van reclame
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2.2. Onbeantwoorde vragen
Hoe functioneert de consument?
• Segmentatie
• Effect van reclame

Hoe werkt de politiek?
• Noodsituatie als voorwendsel om terug te 

krabbelen
• Het gewicht van het conservatisme?
• Besluitvorming op basis van peilingen -> 

versterking van meerderheidsstandpunten
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3. Oplossingen ?
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3.1 Beter begrip van wat er gebeurt

• Prijsobservatorium en vooral prijsmechanismen

• Meer onderzoek naar de werking van het 
voedselsysteem

• Geheimhouding komt bio niet ten goede -> 
meer transparantie
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3.2 Diversiteit intern organiseren

• Micro-concurrentie
op straatniveau

• Meso-concurrentie
tussen biologisch, biologisch + en biologisch ++, permacultuur,lokaal

• Macro-concurrentie
tussen de grote supermarkten waar biologisch een pion in het bredere
spel is.
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3.3 Het lokale kader herzien

• Waarom lokaal zo belangrijk is geworden ? 
• De niet-gevalideerde claims van lokaal
• Lokaal vanuit het oogpunt van andere actoren in de keten

• Lokaal op de markt
• Lokaal in de supermarket
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3.3. De niet-gevalideerde claims van lokaal (1)
1. Lokaal en korte keten vergroten de toegang van 

consumenten tot gezond voedsel
2. Consumenten zijn bereid meer te betalen voor lokaal

voedsel dan voor niet-lokaal voedsel.
3. Boeren hebben een sterk gevoel van sociale erkenning in 

korte keten
4. Deelname aan lokale korte keten levert de landbouwers

economische voordelen op
5. Lokale korte keten versterkt de banden met lokale

gemeenschappen
6. Lokale korte keten komt de lokale economie ten goede
7. Lokale korte keten bevordert milieuvriendelijke

productiepraktijken
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3.3. De niet-gevalideerde claims van lokaal (2)
Consumenten die deelnemen aan lokale korte keten hebben een betere gezondheidstoestand als gevolg van een hogere
consumptie van vers, onbewerkt voedsel - voornamelijk groenten en fruit - zonder dat een causaal verband is aangetoond.

Consumenten zijn bereid meer te betalen voor lokaal voedsel dan voor niet-lokaal voedsel

Boeren lijken zich erkend te voelen voor hun werk in lokale korte ketens. 

De mate waarin de landbouwers al dan niet voordeel halen uit deze afzetkeuze hangt af van een groot aantal factoren en is
zeer specifiek voor elk geval. 

De sociale band houdt slechts stand zolang aan hun respectieve belangen wordt voldaan (d.w.z. winstgevendheid en controle
voor de landbouwers, en toegang tot gezond en betaalbaar voedsel voor de consumenten). 

Studies naar het effect van lokale korte ketens op lokale economieën verschaffen een beperkt inzicht in de geldigheid van deze
bewering door een gebrek aan consistentie in de methodologische aanpak.

Lokale korte ketens worden in de meeste gevallen in verband gebracht met milieuvriendelijke productiepraktijken (waaronder
biologische landbouw), maar met verschillen tussen landen. 

Het feit dat lokale korte ketens kunnen bijdragen tot de beperking van de klimaatverandering door het aantal
voedselkilometers te verminderen, wordt niet gestaafd door wetenschappelijk bewijs,
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En de lange keten ?
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Photo de Markus Spiske sur Unsplash
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Een onderzoek door Le Basic
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Cocoa keten
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Value    38 %    

Margin 25 %
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Conclusies van de cacaostudie (1)

• Het grootste deel van de waardecreatie in de keten

• houdt verband met immateriële hefbomen
(marketingsegmentering, merkreputatie, enz.) die hoofdzakelijk
worden beheerd door merken en detailhandelaren en

• die grotendeels meer doorwegen dan de oorsprong/het terroir 
en het specifieke werk van de landbouwers, die zelden worden
gewaardeerd aan de consumentzijde van de keten.
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Conclusies van de cacaostudie (2)

1. Een permanent "waarnemingsinstrument" voor de 
verdeling van waarde en kosten te ontwikkelen

2. De ontwikkeling van tripartiete overeenkomsten tussen
boerenorganisaties, industriële spelers en 
detailhandelaren veiligstellen en bevorderen, 

3. De organisaties van landbouwers in de producerende
landen bevorderen en versterken en hen helpen hun 
capaciteit
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Hoe te onderhandelen fair price ?

met Lieven Delanote & An Jamart
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Lijst van criteria voor het bepalen van een ”fair price”

2. Prijs moet de productiekosten dekken

1. Hoger dan een minimumprijs

3. Een goed inkomstenniveau mogelijk
maken

4. Aandacht voor de toegevoegde 
waarde ten opzichte van andere 
gewassen

5. Een eerlijke prijs moet voor de 
consument aanvaardbaar zijn

6. Een eerlijke prijs moet
investeringen mogelijk maken

7. Risicodeling en premie voor
innovatie of het nemen van 
risico's

8. Stabiliteit en/of 
herwaardering van de prijs

9. Transparantiebeginselen

10. Verdeling van de reële waarde

11. Engagement van de actoren
op lange termijn

12. Gezamenlijke inspanning van 
alle actoren om commerciële
afzetmogelijkheden te
garanderen

13. Eerlijke bestuursmechanismen

14. Betaling binnen een redelijke
termijn.

Productie en markt criteria Criteria voor ketenontwikkeling Relatie tussen actoren
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Hoe gebruik je de lijst met criteria?

Actoren kunnen
enkele (of, zelden, 
alle) criteria 
selecteren om hun
eigen definitie van 
een eerlijke prijs vast 
te stellen, die 
relevant is voor hun
context

Definieer
De lijst van criteria kan
worden gebruikt om een
eerdere definitie van 
een eerlijke prijs te
betwisten/bij te stellen, 
door suggesties te doen
voor belangrijke
aspecten waarmee nog
geen rekening is 
gehouden

Update

De definitie van de 
"eerlijke prijs" zal
waarschijnlijk evolueren
tijdens de ontwikkeling van 
het gewasdiversificatie-
project; de keuze van de 
criteria die in de definitie
zijn opgenomen, kan
worden aangepast.

Aanpassen
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Concept van ‘eerlijke prijs’ tijdens het innovatieproces
Voorbeeld CS18 – België – oude graanvariëteiten

Eerste fase
Landbouwers beginnen met 

de productie van oude
graanvariëteiten en 

organiseren de waardeketen
(graanmeel)

Verstoring
Verwerkingsfaciliteiten

verschuiven van een gratis 
openbare dienst (de molen

werkte als regionaal erfgoed) 
naar een particulier 

bedrijfsmodel

Reorganisatie van de 
waardeketen

De waarde van het product
en de verwerkingsstappen

worden opnieuw beoordeeld.

Co
nt

ex
t

Prepared by T5.3 (Riera A., Antier C.) and CS18 leaders (Delanote L., Jamart A.)

Twee boeren

Lokale bakkerijen
Fijne boodschappen

Openbare molen
(vrije verwerking)

Twee boeren

Particuliere molen
(nieuwe verwerkingskosten)
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Lokale bakkerijen
Fijne boodschappen



Begrip ‘eerlijke prijs’ tijdens het innovatieproces
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Boeren bepalen de prijs Nieuwe actoren die de 
waardeketen betreden

Er moeten nieuwe relaties en 
deals tussen actoren worden

gemaaktPr
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e 
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1 3 4 5 2
1 3 4 5 2

6 10 11 8 12 
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Eerste fase
Landbouwers beginnen met 

de productie van oude
graanvariëteiten en 

organiseren de waardeketen
(graanmeel)

Verstoring
Verwerkingsfaciliteiten

verschuiven van een gratis 
openbare dienst (de molen

werkte als regionaal erfgoed) 
naar een particulier 

bedrijfsmodel

Reorganisatie van de 
waardeketen

De waarde van het product
en de verwerkingsstappen

worden opnieuw beoordeeld.



Voorbeeld: in overeenstemming brengen van CS18 met de  criteria 
Voorlopige beoordeling

Hoge  
implementatie van  
criteria

Medium 
implementatie van  
criteria 

Lage / geen
implementatie van 
criteria

Productie en markt criteria Ketenontwikkeling criteria Relatie tussen actoren

1 3 4 5 2 6 10 11 8 12 13 14 7 9

Prepared by T5.3 (Riera A., Antier C.) and CS18 leaders (Delanote L., Jamart A.)
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Erkenning van de inbedding van de biologische
landbouw in het mondiale voedselsysteem

• Biologisch is niet langer een eiland of een
archipel
• Denk biologisch binnen het systeem en niet 

buiten het systeem
• De toekomst van het food system is biologisch
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Farm2Fork European strategy
31



Systeemdenken
• Biologisch is goed voor de individuele

gezondheid, maar vooral voor de collectieve
gezondheid.

• Neem deel aan het debat over pesticiden

• Bestrijdingsmiddelen en biodiversiteit moeten
samen met het klimaat op de politieke en 
publieke agenda komen.
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Vertrouwen op duurzame structuren

• De waardeketen volstaat niet langer
• Allianties creëren

Op lokale schaal: Flanders Food, Food Wallonia, eiwitstrategie, 
... Met NGO's: Greenpeace, WWF hebben begrepen dat de 
landbouwomschakeling de sleutel is tot de aanpak van klimaat- en 
milieuproblemen.
De band met Wallonië, Frankrijk, versterken...
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Neem je plaats in het media-discours

• Uit de paradox geraken: 
• te groot om alternatief te zijn, 
• te klein om een alternatief optie te zijn
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Onderhandelingen in een lange waardeketen

• Vier elementen
- Transparantie
- Tripartiete onderhandelingen
- Regelgevende ondersteuning
- Meer waarde creëren
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Waardeketen voor granen in Wallonië
36

Cereal farmers & 
Production systems

Conservation

Conventional

Others

Organic

PESTICIDES

SEEDS

FERTILISERS

CEREALS 
PRICE

Collectors

SCAM ARVESTA

FARMER 
INCOME

OTHER INPUTS
(land, energy, labour…)

World market IMPORTED 
CEREALS

KNOWLEDGE & 
ADVICE

‘LOW QUALITY’ 
CEREALS

‘HIGH QUALITY’ 
CEREALS

Produce

Provide

Inputs & Knowledge providers

Technical 
advisors*

Research & 
Education

Input providers*

Produce

ANIMAL FEED

BAKING FLOUR & 
CEREAL-BASED 

FOOD

BIOETHANOL

*i.a. ARVESTA & SCAM

CEREALS

quality criteria
determine

Collect, sort & 
store, depending on 

quality criteria

Processing actors

Malting Plants

Feed & Mixed Mills*

Refineries

Food & Mixed Mills*

1st transformation

Food industries*

Breweries

2nd transformation
*i.a. ARVESTA & SCAM

Distribution 
actors

Fuel providers

Feed providers*

Food retail

*i.a. ARVESTA & SCAM

LIVESTOCK 
PRODUCTS

End users

Livestock 
farmers

Consumers 
(food & fuel)

Produce

Big groups integrate several activities, 
which gives them a big leverage to 

influence the organisation of the sector
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Conclusies
• Convergentie tussen korte- en langetermijninstrumenten
• Transparentie

• om te begrijpen
• om de machtsverhoudingen te verminderen

• Allianties
• het aantal actoren verhogen
• nieuwe bondgenoten opnemen

• Anticiper
• denken over horizonten en trajecten
• om de concurrentie te verminderen
• om de onzekerheid te verminderen
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Biologisch heeft diepe wortels, 
het is geen blad in de wind
maar een boom in de storm.

Photo de Fabrice Villard sur Unsplash

https://unsplash.com/@fabulu75?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/fr/photos/Du41jIaI5Ww?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Dank voor jullie aandacht
39

philippe.baret@uclouvain.be


