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Bio consumptie in Vlaanderen en Europa
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Omzet bio in enkele Europese landen
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Europa
52,1 miljard euro

EU-27
44,9 miljard euro



Frankrijk
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Duitsland
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Nederland
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Michaël Wilde (directeur Bionext):

Men verwacht dat de inflatie zal leiden tot een overstap van consumenten vanuit de 
natuurvoedingswinkel naar de supermarkt (want goedkoper).

Maar in de supermarkten ziet men tot nu toe niet dat er minder biologisch wordt 
gekocht. Door inflatie wordt gangbaar ook wat duurder dus het prijsverschil met 
bio wordt dan wat kleiner.

Het AH premium abonnement (10% korting op bio producten) wordt nu gebruikt 
door 400.000 consumenten en AH ziet heel duidelijk dat door die consumenten veel 
meer bio wordt gekocht.



Oostenrijkers besteden nog steeds meer aan bio
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Omzet bio in België – per distributiekanaal
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Inflatie in België
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Prijs melk aan melkveehouder in België
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Gangbaar



Prijs melk aan consument in België
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Gangbare melk - huismerkBio - huismerk



Prijs melk aan consument in België
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Gangbaar

Prijs melkveehouder



Bio productie in Vlaanderen
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Situatie tot en met 2021

• Jarenlange stabiele groei in productie

• Omschakeling in golven = uitdaging

• Verdubbeling in aantal producenten op 
10 jaar tijd

• Correct prijsvorming voor de meeste 
sectoren 
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Groei in areaal en producenten
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Groei in areaal en producenten Wallonië - Vlaanderen
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Groei in aantal marktdeelnemers bio
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Situatie eind 2021
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2022: standstill in omschakeling

• Crisis = marktvraag is gedaald

• Negatief effect op stimulans voor omschakeling

• Voor veel producten is er geen ruimte meer in 
de markt voor extra omschakelaars

• Marktprijs staat voor een aantal sectoren sterk 
onder druk met alle gevolgen van dien

• BzB: +- 110 adviesvragen per jaar

• In 2022 amper 57 adviesvragen

• Dezelfde verwachtingen voor 2023
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Stimulans vanuit EU

• Europa wil sterke groei in bioproductie én 
in bioconsumptie

• Boosting consumer demand

• Stimulating production and processing

• Strengthening environmental sustainability
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Van EU naar lokaal beleid

• Strategisch plan bio 2023-2027

• Ambitie in Vlaanderen, mede onder 
impuls van het voorstel van de 
landbouworganisaties: 5x5 tegen 2027

• 5 % bio-areaal

• 5 % omzetwaarde in dierlijke producties

• 5% biobedrijven

• 5% volume bioconsumptie

• 5% bio-aandeel in overheidscatering
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