
Geen prijscompensatie voor biologische diepvries erwten en bonentelers 

voor inflatie en hogere loonkosten! 

 

Prijsstagnatie in de biologische conserven diepvriesteelt werkt transitie naar 

biologische landbouw tegen 

In het kort: 

 Verduurzaming akkerbouw in volle gang 

 Biologische akkerbouw heeft een voortrekkers rol  

 Prijs ontwikkeling stagneert. 

 

Op dit moment worden de nieuwe prijsafspraken gemaakt tussen de biologische akkerbouwers 

en de conserven-diepvries-industrie voor het komend jaar. Een belangrijk moment om de 

inkomsten in de keten te verdelen. Helaas zijn de signalen op dit moment dat de contractprijzen 

voor telers niet verhoogd gaan worden. In tegenstelling tot schakels elders in de keten kunnen zij 

hun stijgende kosten dit jaar niet doorberekenen. Naast een correctie van de inflatie heeft de 

biologische landbouw ook te maken met hogere arbeidskosten door krapte op de arbeidsmarkt 

en hogere energiekosten waardoor de teeltkosten van de boer enorm gestegen zijn.  

Het biologische landbouwsysteem levert een belangrijke bijdrage aan de transitie naar een 

duurzame samenleving waarin biodiversiteit, klimaat en grondstofgebruik centraal staan. 

Biologische akkerbouwers willen deze rol graag blijven spelen. Dit is ook verwoord in de Farm To 

Fork strategie die vanuit Brussel is ingezet. Dit biedt kansen voor boer, handel, verwerker en 

retailer, die op deze manier de kans krijgt om op basis van een sterk Europees keurmerk 

duurzame ketens te ontwikkelen.  

Binnen deze transitie heeft de conservenindustrie een belangrijke rol. De conserventeelt vormt 

een essentieel onderdeel in het vruchtwisselingsschema van telers en is daarmee een 

belangrijke basis voor het inkomen van de biologische boer.  De teelt van de conservengewassen 

(denk aan erwten, bonen, spinazie of suikermais) leveren een belangrijke bijdrage aan het 

realiseren van de transitie naar een duurzame samenleving. 

Op dit moment neemt echter het aantal bedrijven dat wil en kan omschakelen naar de biologische 

akkerbouw af. De tegenvallende prijsontwikkeling is een belangrijk signaal dat het verdienmodel 

van de boer wordt aangetast. Juist op een moment dat de groei naar biologisch in Europa vol 

wordt ingezet. De biologische landbouw kenmerkt zich traditioneel door de goede samenwerking 

van de gehele keten, van telers, handel en verwerkers tot en met de retail en consument.  

Een goede prijsstelling is noodzakelijk en daarmee een verantwoordelijkheid van alle 

ketenpartijen!! 

 

We roepen ketenpartijen, consument, teler en ook de overheid op om dit moment aan te grijpen  

om duurzame afspraken te maken voor de biologisch teelt : 

- Aan ketenpartijen (handel, verwerking, retail): biedt ook boeren de ruimte om 

stijgende kosten in de prijs door te berekenen en de verkoopprijzen te verhogen en 

zo de gewenste transitie verder vorm te kunnen geven. 

- Aan de consument: heb begrip voor de hogere prijs van de biologische producten en 

werk mee aan een duurzamere wereld. 



- Aan de telers: ga in gesprek met je afnemers en maak de noodzaak voor 

prijsverhoging bespreekbaar. 

- Aan de overheid: om een langjarig consequent beleid te voeren wat inzet op de 

stimulering van de vraag naar biologische producten. 

-  

Wij nodigen graag alle vertegenwoordigers van de in deze brief genoemde organisaties uit 

voor een gesprek. 
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