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Financieel gesteund door de Vlaamse overheid 

Stimuleren van de omschakeling van gangbare 
land- en tuinbouwers naar de biologische productie 
 
 

 
Stimuleren van de afzet van biologische producten 
door het afstemmen van vraag en aanbod  
 
 



Omschakeling = meerjarenproces 

• Van informatie verzamelen tot effectief omschakelen kan enkele jaren 
duren 
• Advisering: biedt vrij snel zicht op technisch en economisch luik 

• Mentaal proces neemt tijd 

• Timing: op kantelpunt in bedrijfsvoering 

 

• Omschakelen? Gun jezelf wat tijd! 
• Kennis en visie opbouwen 

• Goed stappenplan uitwerken 

• Gefaseerd omschakelen 

 

 





Wettelijke normen teelten 

• Geen kunstmest 
• Enkel organische mest, compost, organische korrel, enz. 

• Geen herbiciden en synthetische insecticiden of fungiciden 
• Mechanische / thermische onkruidbestrijding 

• Geen of enkel natuurlijke insecticiden en fungiciden 

• Biologisch zaaigoed 
• Uitzonderingen mogelijk 



• Mechanische onkruidbestrijding 
• Eenvoudig: maaiteelten (gras, grasklaver, luzerne, graansilage…), granen, …  

• Moeilijk: open gewas zoals maïs, voederbieten, … 

 

• Diverse teelten – oogstperiodes – bewaring 

 

Rundveehouder = akkerbouwer? 
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Wettelijke normen vee 

• Mestafzet: bio mest naar bio grond 

• Uitloop: toegang tot weide tijdens graasseizoen 

• Stalvloer: max 50% rooster 

• Ingestrooide ligruimtes 

• Rantsoen 100% bio, met > 60% ruwvoeder 

• Antibiotica beperkt toegestaan, maar niet preventief 

• Ontworming en vaccinaties toegestaan 



Wettelijke normen vee 

 Diersoort m² binnen per dier m² buiten per dier 

Runderen en paarden < 100kg 1,5 1,1 

Runderen en paarden < 200kg 2,5 1,9 

Runderen en paarden < 350 kg 4,0 3 

Runderen en paarden > 350kg 5,0 en 1m²/100 kg 3,7 en 0,75m²/100kg 

Melkkoeien 6 4,5 

Fokstieren 10 30 

Ooien en geiten 1,5 2,5 

Lammeren 0,35 0,5 

Zeugen met biggen 7,5 2,5 

Slachtvarkens tot 50kg 0,8 0,6 

Slachtvarkens tot 85kg 1,1 0,8 

Slachtvarkens tot 110 1,3 1 



Wettelijke normen vleesvee 

• Keizersnedes beperkt  
• Na drie jaar omschakeling maximaal 70% en na 5 jaar maximaal 20% 

• Afmest kan binnen: max 3 maanden of 1/5de van hun leven 

• Stieren ouder dan 1 jaar: toegang tot weide of uitloop 

 

 



Aandachtspunten 

• Voldoende huiskavel voor begrazing? 

• Focus op eigen voederwinning 
• Bio voeders zijn duur 

• Teel zoveel mogelijk eiwit 

• Tekort aan ruwvoeder? Maak vooraf afspraken met collega bioboer! 

• Kies de juiste rassen: 
• Plantaardig: ziekteresistent, snelle opkomst, productie 

• Dierlijk: robuust, hoog of laag productief? 

 

 

 



Omschakelperiode 

• Omschakelperiode grond 
• voor eenjarige gewassen en grasland: 2 jaar 

• Melkvee: 6 maanden 

• Vleesvee: 12 maanden (Bio? 3/4de van hun leven in bio of omsch) 

 

• Vleesvee: grond + dieren samen omschakelen = 2 jaar 

• Melkvee: gefaseerd 

 

 

 

 
 

 



Omschakelperiode 

• Melkvee: gefaseerd 
• Gronden omschakelen kan in stappen 

• Starten met weilanden 

• Akkers: huidige teelt? Voedervoorziening in de toekomst? 

• Na 12 maanden: dieren aanmelden 

• Dieren omgeschakeld op 6 maanden 

= Biologische melk na 18 maanden vanaf de start 

 

• Laat je begeleiden door een gespecialiseerde adviseur 
• Vooraf, tijdens en na de omschakeling 

 



 

Omschakelperiode 



Concrete acties 

• Stap 1 
• Informatie, advies, inspiratie, afzet, investeringen, 
• Stappenplan uitwerken 

• Stap 2 
• Aanmelden bij controle-instantie 

• Contract  
• Ontvangen van kennisgeving  

• Datum naar keuze 

• Stap 3 
• Verzamelaanvraag correct invullen (21/4) 

• Aanvragen van de biohectarepremie 



Controle-instanties 

 



Ondersteuning 

 • Financiële ondersteuning tijdens omschakeling / bio productie 

• Bovenop de standaard premies Hectarepremie 

• Subsidiëring opmaak biobedrijfsplan (omschakeling)  

• Subsidiëring bedrijfsadvisering Subsidie advies 

•  Steun van 30% voor investeringen in bio 

VLIF 

• BZB biedt ondersteuning en verwijst door naar specialisten 

• BZK gaat mee op zoek naar een afzetmarkt en geeft aan waar er 
marktopportuniteiten zijn 

BZB - BZK 

• Op zoek gaan naar biobedrijven in jouw regio? 

• Contacten leggen voor mestafzet, begrazing, voeder, enz. Biobedrijvengids 

• Biobedrijfsnetwerken (BBN): 

• Zorgen voor een kennisnetwerk tussen de biologische land- en 
tuinbouwers 

BBN 



Hectaresteun 

 



Rendabiliteit -  marktvraag bio? 

• Wereldwijd omzet x 6 sinds 2000 

• België 
• omzet x 2 in 10 jaar 

• Marktaandeel zuivel 3,5% 
• Denemarken: 30% 

• Marktaandeel vlees 2% 

 

 

 

 



Rendabiliteit melkvee 

 



Rendabiliteit melkvee 

 



Rendabiliteit vleesvee 

• Meerprijs lange keten: ± 15%  
• Welke kwaliteit vraagt afnemer? 

• Afzet via korte keten: arbeidsintensief 

 

• Rendabiliteit bekomen door: 
• Low cost veehouderij 
• Robuuste dieren 
• Omzetting van ruwvoeder 
• Weinig dierenartskosten 
• Eiwitrijke teelten zetten 
• Krachtvoeder beperken 
• Geen zware investeringen (stal)  
• Goedkope gronden 

 



Bio, iets voor mij? 

• Kan ik omschakelen? 
• Omschakelen is niet voor elk bedrijf haalbaar. Laat je vooraf goed adviseren: 

technisch, economisch, arbeid, afzet, enz. 
• Het advies vormt een objectief beeld van de mogelijkheden op je bedrijf 

 

• Wil ik omschakelen? 
• Omschakelen vraagt volharding. Zorg dat je overtuigd aan de start staat! 

Verdiep je in de visie en het waarom achter de biologische productie. 
 

“Ik kan minstens 10 redenen opsommen waarom je niet naar bio zou moeten 
omschakelen. En minstens 11 waarom je het wél moet doen.” 



Meer info en advies via www.biozoektboer.be  

 

http://www.biozoektboer.be/

