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Beste
bio-ondernemer
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Voor jou ligt het vijfjarenplan (2019–2024) van
BioForum Vlaanderen, de sectororganisatie van de
biologische landbouw- en voedingssector.
Elke dag ondersteunen we biologische boeren,
verwerkers, winkels en verkooppunten in hun
bedrijfsvoering. We geven hen advies, verdedigen de
sectorbelangen bij de overheid en zorgen er zo voor
dat de ondernemers zich met de kern van de zaak
kunnen bezighouden: kwaliteitsvolle biologische
voeding produceren en verkopen.
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Maar soms is het verstandig om als
sectororganisatie ook het grotere plaatje te bekijken
en te bepalen waar we met de sector naartoe willen.
Welke ambities heeft de biosector? Waar moet
de focus liggen? Over die vragen hebben we het
afgelopen jaar nagedacht, samen met de sector.
Het resultaat daarvan is dit vijfjarenplan.
Daarin staan vijf ijzersterke ambities die we
tegen 2024 willen realiseren.
Hoe we dat zullen doen? We formuleerden per
ambitie concrete doelstellingen. Maar er is nog een
belangrijk element: dit plan kan alleen maar slagen
met de hulp van jou als biologisch ondernemer. Laat
je inspireren. Laten we samen de Vlaamse biosector
de volgende jaren op de kaart zetten!

Hoe kwam
dit vijfjarenplan
tot stand?
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Het afgelopen jaar gingen we samenzitten
met bestuur en personeel van BioForum
Vlaanderen en de sector. We geven een
overzicht van hoe dit tot stand kwam.

A PR I L 2 0 1 8

Het team en de Raad van Bestuur
van BioForum Vlaanderen maken
een omgevingsanalyse. Zo sluiten
de ambities zeker aan op wat er leeft
in de maatschappij en op de markt.
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MEI– OKTOBER 2 0 18

BioForum Vlaanderen polst bij de
sector wat zij verwachten van hun
sectororganisatie.

N OVEM B ER 2 0 1 8

Tijdens een tweedaagse brainstormen het team en de Raad van
Bestuur van BioForum Vlaanderen
over de inhoud van het vijfjarenplan.
J ANUARI– MAART 2019

Al het denkwerk van de tweedaagse
leidt tot concrete ambities en doelstellingen.
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BioForum
Vlaanderen is het
aanspreekpunt voor
alles over bio
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B I O FO RUM VLAAND ER E N

“BioForum
Vlaanderen is de
enige organisatie
die uitsluitend de
belangen van de
biosector voor
ogen heeft”
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V IJ FJ ARE N PL AN 2019–2024

WAT IS O N ZE A M B I TI E?

Tegen 2024 komen pers, publiek, overheid en wetenschappers met hun vragen
over bio of voor input vanuit de biosector
in de eerste plaats terecht bij BioForum
Vlaanderen.

VA N WAA R K O MT D EZE A M B I TI E?

Dat de biologische sector groeit, valt
ook andere sectororganisaties op. Ook
voor hen is de biosector interessant.
Maar BioForum Vlaanderen is de enige
organisatie die uitsluitend de belangen van de biosector voor ogen heeft en
die bio over alle sectoren heen verenigt.
Daarom willen wij het aanspreekpunt
voor bio blijven.

H OE W IL L EN WE D EZE A M B I TI E
RE A L ISER EN ?

++ We bouwen onze perswerking
verder uit
++ De website Bio Mijn Natuur blijft
voor consumenten de plaats voor
alle basisinformatie over biolandbouw en –voeding.
++ We sturen mee het wetenschappelijk onderzoek rond bio aan
++ We doen beleidswerk op het vlak
van biowetgeving en landbouw- en
subsidiebeleid.

2
Elke bioondernemer voelt
zich deel van de
biocommunity
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B I O FO RUM VLAAND ER E N

“Uitwisseling tussen
bedrijven over de
hele keten heen
is een belangrijke
bron van inspiratie
en van innovatie”
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WAT IS ONZE AMB IT IE ?

Tegen 2024 heeft elke (toekomstige)
biologisch ondernemer contact met
BioForum Vlaanderen en met andere
biologische ondernemers. BioForum
Vlaanderen verwelkomt elke (toekomstige) bio-ondernemer als deel van de
biocommunity, ook door de keten heen.

V IJ FJ ARE N PL AN 2019–2024

VA N WAA R K O MT D EZE A M B I TI E?

De biosector is erg divers: van zeer
kleine bedrijven met een lokale en artisanale productie die 100% bio is tot
multinationals die in hun uitgebreide
assortiment maar een paar bio
referenties hebben. Sommige bedrijven
kiezen voor bio uit overtuiging, andere
omdat ze zien dat er een markt voor is
of een klant hebben die er naar vraagt.
BioForum Vlaanderen wil de sector
organisatie zijn voor al deze bedrijven
en hen zoveel mogelijk betrekken bij
de biocommunity. Uitwisseling t ussen
bedrijven over de hele keten heen is
immers een belangrijke bron van inspiratie en van innovatie.

H OE W IL L EN WE D EZE A M B I TI E
RE A L ISER EN ?

+ We organiseren ontmoetings
momenten voor de biosector
+ We verlenen informatie en
advies aan elk bedrijf dat wil
starten met bio, maar ook aan
gevestigde biobedrijven.
+ We nodigen biobedrijven uit
om lid te worden van BioForum
Vlaanderen, om zo een deel te
worden van de biocommunity.

3
Biolandbouw en
-voeding wordt
erkend als meest
duurzame landbouwen voedingsmethode
in Vlaanderen
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B I O FO RUM VLAAND ER E N

“De biologische
productiemethode
is een holistisch
systeem”
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WAT IS ONZE AMB IT IE ?

Tegen 2024 wordt biolandbouw en
-voeding volgens de IFOAM-principes
algemeen erkend als de meest duurzame
landbouw- en voedingsmethode in
Vlaanderen.

V IJ FJ ARE N PL AN 2019–2024

VA N WAA R K O MT D EZE A M B I TI E?

De biologische productiemethode is een
holistisch systeem. Dat wil zeggen dat
het in zijn geheel enorm goed scoort op
een groot aantal duurzaamheidsindicatoren. Toch bestaat er de tendens om
bio af te rekenen op aparte parameters.
Biologische productie scoort bijvoorbeeld goed op CO2-uitstoot, maar niet
per se als beste. De alternatieven die
naar voren geschoven worden scoren
dan weer goed op één parameter, maar
scoren minder goed als er naar het
volledige plaatje gekeken wordt.
BioForum Vlaanderen wil meer erkenning voor de holistische benadering van
duurzaamheid en zou graag zien dat
duurzaamheid niet wordt beoordeeld
op één of twee parameters.

H OE W IL L EN WE D EZE A M B I TI E
RE A L ISER EN ?

+ We werken samen met andere
organisaties aan dit draagvlak, via
Voedsel Anders
+ We communiceren actief over de
meerwaarde van bio in de pers
+ We stimuleren onderzoek naar een
systeemaanpak van duurzaamheid
+ We beklemtonen in onze publiekscommunicatie de waarden van bio
+ We toetsen onze standpunten af
aan de principes van bio

4
Elke bio-onder
nemer handelt
vanuit de waarden
van bio: ecologie,
zorg, gezondheid
en billijkheid
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B I O FO RUM VLAAND ER E N

“Bio moet bio
blijven is een van
de meest gehoorde
verzuchtingen”

HOE WILLEN WE D E Z E A MBIT IE
REALIS EREN?
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+ We communiceren meer over hoe
de 4 biologische principes in de
praktijk gebracht worden
+ Via projecten inspireren we
ondernemers en ondersteunen we
hen om vanuit de waarden van bio
te handelen
+ We denken in de Biobedrijfs
netwerken na over hoe de sector
verder kan evolueren richting
biologische principes
+ We brengen kleine groepen bio-
ondernemers samen rond thema’s
die aansluiten bij biologische
principes, met het idee dat ze daar
samen mee aan de slag gaan
+ We gaan verder met het ontwikkelen van het lastenboek van
Biogarantie

V IJ FJ ARE N PL AN 2019–2024

WAT IS O N ZE A M B I TI E?

Tegen 2024 hebben minstens de helft
van de gecertificeerde bedrijven uit
verschillende sectoren aantoonbaar
vooruitgang geboekt op een aantal
afgesproken kritische punten. Die kritische punten bouwen voort op de
principes van bio die niet weerspiegeld
zijn in het lastenboek.

VA N WAA R K O MT D EZE A M B I TI E?

Bio gaat als waardengedreven productiemethode uit van 4 principes: ecologie,
gezondheid, zorg en billijkheid. Alleen herleidt de bestaande biowetgeving dat tot
een ecologische manier om voedsel te
produceren. En op het vlak van duurzame
voedselproductie ondervindt bio steeds
meer concurrentie. De groei van de sector
leidt bovendien tot een grote bezorgdheid bij bestaande biobedrijven: Zal bio
niet afglijden tot puur een marketing
verhaal? Bio moet bio blijven is een van
de meest gehoorde verzuchtingen.
Willen we als biosector ons onderscheidend vermogen behouden en relevant
blijven, dan moeten we dus aan het werk.
Het antwoord is duidelijk: we moeten
nog meer evolueren in de richting van de
vier principes. Als BioForum Vlaanderen
willen we dan ook inzetten op het verder
toepassen en verspreiden van de biologische principes.

5
Biologische
bedrijven
hanteren faire
handelsrelaties
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B I O FO RUM VLAAND ER E N

“Er is vanuit de
sector een heel
duidelijke vraag
naar eerlijke
handelsrelaties”

V IJ FJ ARE N PL AN 2019–2024

VA N WAA R K O MT D EZE A M B I TI E?

Fairness is een van de 4 basisprincipes van bio, maar in de biowetgeving
wordt dit principe niet vermeld. Hoewel
biologische ondernemers over het algemeen een goede prijs krijgen voor hun
producten, bestaat er met name bij producenten de bezorgdheid dat dit niet
zal blijven duren. Zij zien supermarkten en ondernemingen groeien en ook
de concurrentiestrijd tussen die spelers
toenemen. Dat leidt tot ongerustheid
over de prijsevolutie. Er is vanuit de
sector een heel duidelijke vraag naar
eerlijke handelsrelaties.
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WAT IS ONZE AMB IT IE ?

Tegen 2024 krijgen biologische boeren
voor hun producten een gemiddelde
prijs die de volledige kostprijs van de
productie dekt.

H OE W IL L EN WE D EZE A M B I TI E
RE A L ISER EN ?

+ We willen samen met boeren
inzicht krijgen in hun kostprijs
+ We ontwikkelen een prijsvolg
systeem voor de biosector
+ We organiseren overleg en samenwerking in de hele keten
+ Biogarantie Belgisch wordt de
tool om een eerlijke prijs in bio
concreet en zichtbaar te maken

