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Motie leden Bromet (GL) en Van der Plas (BBB) inzake 

de afname van Nederlandse biologische producten door 

de Rijksoverheid 

Aanleiding 

Tijdens de behandeling van de BZK-begroting voor het jaar 2022 is de motie van 

de leden Bromet (GroenLinks) en Van der Plas (BBB) aangenomen (Kamerstuk 35 

925 VII, nr. 21). In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe de 

Rijksoverheid de afname van biologische producten van Nederlandse boeren en 

tuinders kan vergroten en daarbij te kijken naar de aanbestedingseisen. 

Geadviseerd besluit 

Versturen van de bijgevoegde Kamerbrief, mede namens de minister van LNV, 

met het onderzoeksrapport als bijlage. 

Kern 

Om de motie te kunnen beantwoorden is door DGDOO/IFHR in de periode 

december 2021 tot maart 2022 onderzoek verricht dat heeft geresulteerd in 

mogelijke handelingsperspectieven om het vergroten van de afname van 

biologische producten binnen het Rijk mogelijk te maken. Op basis van deze 

perspectieven is in afstemming met het ministerie van LNV een reactie 

geformuleerd over de beoogde beleidsinzet. Dit betreft onder meer het stellen van 

minimumeisen aan het percentage biologische producten (zoveel mogelijk uit 

Nederland afkomstig) in aanbestedingen.  

 

Na afronding van het genoemde onderzoek heeft zich een aantal ontwikkelingen 

voorgedaan, zoals de sterk gestegen inflatie, die betrokken moeten worden bij het 

nemen van vervolgstappen. Met inachtneming van de motie heeft u derhalve 

aangegeven bij voorkeur eerst de uitvoerbaarheid vast te stellen op basis van een 

gerichte en in financiële omvang niet te grote pilot, inclusief monitoring en 

evaluatie. De minister van LNV heeft aangegeven deze lijn te steunen. Daarbij 

heeft hij aangegeven in de pilot ook specifiek te willen leren over het realistische 

minimumpercentage biologische inkoop voor de toekomst realistisch en wenselijk 

is en hoe deze zoveel mogelijk uit Nederland kan komen. 

Toelichting 

In het kader van het onderzoek is het inkopen van (duurzaam) voedsel binnen 

het Rijk in kaart gebracht en er zijn gegevens over afname van biologische 

producten door de jaren heen opgevraagd. Verder zijn interviews gehouden met 
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vertegenwoordigers van organisaties buiten het Rijk. Binnen het Rijk is onder 

meer een enquête uitgezet onder rijksambtenaren, die een representatief beeld 

geven van de zelfbenoemde bereidheid op kantoorlocaties meer biologisch 

voedsel te consumeren en daar eventueel meer voor te betalen.  

 

Er is momentum om de afname van biologische producten binnen het Rijk te 

vergroten. Dit past binnen de inzet van het kabinet op groei van biologische 

landbouw. Uit het onderzoek blijkt dat marktpartijen mogelijkheden zien en 

bovendien is er onder rijksambtenaren draagvlak. Veel rijksambtenaren lijken 

bereid meer biologische producten te kopen en ook bereid er meer voor te 

betalen. Tijdens de gecontroleerde pilot wordt onder meer verkend hoe groot de 

daadwerkelijke vraag thans is, welke eisen we kunnen stellen in een aanbesteding 

om Nederlandse biologische producten te leveren en of een cateraar de herkomst 

van zijn producten weet.   

Politieke context 

In het coalitieakkoord staat aangegeven dat de overheid zich bij haar inkoop 

committeert aan duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. In de Kamerbrief 

over het voedselbeleid van afgelopen maart (Kamerstuk 31 532 nr. 271) wordt al 

aangegeven dat het stimuleren van de consumptie van biologische producten 

binnen het Rijk hier goed in past. In het kader van het stimuleren van de 

biologische landbouw is op 19 december 2022 het Nederlands actieplan voor groei 

van biologische productie en consumptie uitgebracht (Kamerstuk 30 252 nr. 78). 

Financiële/juridische overwegingen 

Het uitvragen van biologische producten van Nederlandse bodem kent een aantal 

juridische uitdagingen. De mogelijkheden om lokaal en regionaal binnen 

Nederland te kopen, om zodoende de afname van biologische producten in 

Nederland te kunnen versterken, zijn juridisch getoetst bij EZK/RVO, waar ook de 

inkoopcategorie Consumptieve Dienstverlening is ondergebracht. In de pilot wordt 

verkend in hoeverre het mogelijk is om bij komende aanbestedingen aan een 

hoger percentage biologische producten van Nederlandse boeren en tuinders 

meer punten toe te kennen dan aan buitenlandse producten vanwege de kortere 

transportafstand en geringere milieubelasting.   

Biologische producten zijn op dit moment vaak nog (enigszins) duurder dan het 

huidige assortiment. Het vergroten van het biologisch assortiment kan derhalve 

financiële gevolgen hebben, maar hoe dit uitvalt moet ook uit de pilot blijken. 

Communicatie 

Er is actieve communicatie binnen en buiten het Rijk voorzien door het 

beschikbaar stellen van het rapport aan marktpartijen alsmede door de inzet van 

het communicatieteam DenkDoeDuurzaam. Waar nodig wordt ook afgestemd met 

Woordvoering.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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