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'Milieu vervuilen goedkoper da 
milieu minder belasten' 

Van de akker tot de klant worden biologische producten gevolgd 

door Biologica, een overkoepelende organisatie voor de biologi

sche landbouw en handel. Deze organisatie zet zich in voor de af

zetbevordering van en voorlichting over biologische producten. 

Volgens directeur Jan Wieringa is het milieu vervuilen momenteel 

goedkoper dan het milieu minder belasten. 

B 
iologische producten zijn qua 

prijsniveau duurder tot vee! 

duurdcr dan 'gcwonc' produc

ten. Volgens Jan Wieringa is 

het dan ook "te zot voor woorden dat 

consumenten mecr moeten hetalcn 

voor milieuvriendelijke producten ., De 

consument zou juist beloond moeten 

worden voor hct kopen van biologische 

producten door middel van fiscale prik

kels als accijns- en llTW.-verlaging 

Wieringa: "De consument moet het zo 

makkelijk mogelijk gemaakt worden 

om milieuvriendelijk te handelen. Dit 

onrslaat de overheid en wie dan ook 

van het absurde idee dat dcrgelijke pro

ducten aangeprezen moeten worden." 

]an Wieringa vergelijkt het met de ver

koop van loodvrijc benzine: "Die wordt 

toch ook niet aangeprezenJ'" 

Natuurvocdingswinkels zijn de grootste 

aanbieders van biologische producten. 

Het aandcel van de <,upermarkten op 

dat gebied is nog steed., groeicnde. Het 

marktaandeel van biologische produc

ten is slcchts I'){,, maar groeit met zo'n 

20 tot 30% per· jaar Van de bcvolking 

is zo'n 70 tot 80% procent hekend met 

het EKO-kcurmerk, het keurmerk van 

biologische producten "En dat lerwijl 

er vee! mindcr geld heschikbaar is voor 

rnarkcting-activiteiten dan bijvoorbeeld 

in de autohranche voor een rcclame

campagne van l\1ercede.,." 

Het paarse belcid heeft voor deze voe

dingshranche gcen verandering ge

bracht. Wieringa heeft echter wei de 

indruk dat "de huidige rnini<;ter van 

Landbouw rnecr minister is voor 15 

rniljoen rnensen, dan aileen voor de 

groep boercn. Wellicht heeft de libe

ralc dcnkwijze hieraan ten grondslag 

gelcgen " 

Gevolgen Europees beleid 
Het Europesc bcleid bcrnvlocdt de vcr

koop van hiologische voedingsproduc

ten op po'>itieve en negalieve wijze: 

"Aan de ene kant suhsidreert hct de ge

wonc voeding, aan de andere kant 

wordt de biologische landbouw nauwe

li)ks gcsuhsidieerd." Verder heelt het 

Furopcsc helcid cr ook voor gezorgd 

dat de voorwaardcn voor biologische 
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Wieringa geeft voorlichting over hiologische producten in een supermarkt. 

producten overal het zelfdc zijn: gecn 

gebruik van bc<;trijdingsmiddelen en 

kun<,tmest. 

lan Wieringa is ervan overtuigd dat er 

mogcliJkhcdcn zijn de vcrkoop van 

hiologi<;chc producten te <;timuleren 

zonder dat de internationale verhou

dingen aangeta<,t worden. hijvoorbeeld 

door de BTW op biologischc katoen en 

linnen te vcrlagen naar 6%. Dit zou 

gcen gevolgcn hebhen voor de export 

van Nederland. 

)an Wicringa zict zcker tockomst voor 

de hiologische producten. Wieringa 

"De corv,umcnt vraagt steeds meer om 

milieuvriendelijkc producten, men wil 

steeds mecr van overschotten af en het 

'milicu-hcwust toepasscn' van fiscalc in

strumenten wordt ook steed' mecr hc

spreckbaar." Duurzame ontwikkeling 

zou bercikt zijn wanneer in de wercld

markt het milieu a\, hct gewilde gocd 
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zou zijn. Volgens Jan Wieringa hoeft 

hct slecht<; nog cnkcle jarcn te durcn 

voor duurzamc producten gemcengoed 

zijn geworden. 

Fajari Thcllll 


