
 

 

“Bijmengen” als niet-vrijblijvende bijdrage  
 

Door de denktank Regie op Ruimte is in de notitie Toekomst zoekt Boer voorgesteld de 
voedingsindustrie die producten bij boeren inkoopt te verplichten een bepaald percentage 

duurzame producten in te kopen, ook bekend als “verplichte bijmenging”. Eerder was een 
dergelijk advies ook al uitgebracht door de EEAC bij de Europese Kaderrichtlijn Duurzame 
Voedselsystemen en door de Raad voor de Leefomgeving in het advies Boeren met Toekomst. 
Het voorstel houdt in dat de voedselindustrie en eventueel supermarkten worden verplicht een 
bepaald percentage van hun grondstof of producten tegen meerprijs in te kopen bij boeren die 
aan de hoge, in het NPLG geformuleerde, eisen voor bijvoorbeeld klimaat, water, biodiversiteit 
en stikstof voldoen. Eisen die overeenkomen met de doelen die hiervoor in 2030, 2035 en 2040 
gelden en in 2023 in het Nationaal Programma Landelijk Gebied worden vastgesteld. De eisen 
kunnen in maximale emissies of in een systematiek met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) 
worden vastgesteld.  

Door de verplichting tot duurzaam inkopen (“bijmengen”) worden boeren die hun bedrijf 
versneld aan die eisen aanpassen door de industrie betaald voor hun duurzamere 
landbouwproducten. Aldus levert dit voorstel een structurele bijdrage aan het versterken van het 
verdienvermogen van boeren die verduurzamen conform de eisen die de overheid in de komende 
jaren aan de landbouw stelt. Daarmee wordt de omslag naar een duurzame en 
toekomstbestendige landbouw versneld. Het geeft ook een impuls aan de verkoop en consumptie 
van duurzaam geproduceerd en gezond voedsel. Het voorstel lijkt op de praktijk in de markt voor 
benzine waar al jaren een verplichting tot bijmenging van bio-ethanol geldt. 

Bijmengen ondervangt een aantal beperkingen van de huidige labels voor duurzaamheid. 
Immers, daar is sprake van [1] een beperkte markt en [2] te lichte eisen in relatie tot de 
problematiek. Daardoor is overheidsingrijpen via het NPLG nodig, waarmee de overheid 
miljarden investeert om de voedselketens te verduurzamen. Dit is echter ook niet zonder 
problemen doordat [3] deze opgave met name bij boeren wordt neergelegd en een verdienmodel 
voor boeren die aan de eisen van de toekomst voldoen, niet gegarandeerd is.  Bij deze 
bijmengverplichting kan de verwerkende industrie kiezen voor kanalisatie van de duurzame 
producten in bestaande of nieuwe keurmerken, of ze niet onderscheidend verkopen (bijmengen 
in het gangbare product. In de eerste variant komt de meerprijs voor de boer deels of geheel uit 
de uit de hogere consumentenprijs. In de tweede variant komt de meerprijs ten laste van het 
gemiddeld minder-duurzamere product. Verplicht duurzaam inkopen leidt ertoe dat de 
voedingsmiddelenindustrie ‘niet-vrijblijvend’ gaat bijdragen aan de verduurzaming van de 
Nederlandse landbouw.  

Door het duurzaam inkopen ontstaat er een prikkel voor de verwerkende industrie en exporteurs 
om – bij een teruglopende productie als gevolg van het NPLG – de meest duurzame segmenten in 
de Europese markt te bedienen. En daar een meerprijs te realiseren. Bovendien wordt deze 
meerprijs en de prijsstijging als gevolg van het afstoten van de minst rendabele klanten 



 

 

doorgesluisd naar de duurzamere boeren die aan de NPLG-eisen voldoen en niet in de 
gemiddelde productprijs voor alle boeren verwerkt. Ook als die duurzame segmenten maar klein 
zouden zijn, helpt het systeem om de productieomvang te bepalen waar de klant nog voor 
emissiereductie wil betalen en waar dat niet het geval is. Waar dat, nadat de overheid 24 miljard 
aan het NPLG en emissiereductie heeft besteed, niet het geval is, is verdere emissiereductie 
onrendabeler dan het stoppen van de productie.   

Dit idee vraagt om nadere studie om tot een afgewogen besluit te komen. De Tweede Kamer 
heeft in de motie Boswijk et al. gevraagd om zo’n studie. Hiervoor zijn diverse studievragen 
opgezet voor nadere analyse van de economische impact, voor de juridische aspecten en voor de 
commerciële aspecten in de keten breed (met de boeren als uitgangspunt). Naast natuurlijk de 
nodige praktische aspecten die nog moeten worden uitgewerkt, zoals de keuze van welke 
grondstofketens, de uitwerking van de exacte criteria, de wijze van certificering en 
invoeringsaspecten. Bij het opstellen van deze vragen is dankbaar gebruik gemaakt van de input 
vanuit de denktank Regie op Ruimte en van discussies die we hadden met een groep deskundigen 
bijeengebracht door de Transitiecoalitie Voedsel ten kantore van LTO Wageningen, met een 
groep bijeengebracht door adviesbureau Het Portaal in Rotterdam, met Royal Friesland 
Campina, met het Biohuis en met Pieter Winsemius en Rudy Rabbinge van het aanvalsplan 
Grutto. De uiteindelijke formulering en keuze is die van de auteur, Krijn Poppe.  

 

  


