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1. INLEIDING 

De huidige waarde van de bio-productenmarkt in Polen wordt geschat op ca. 1 - 1,1 miljard PLN. In de 

afgelopen vier jaar (2014-2018) is de gemiddelde jaarlijkse omzetgroei in de industrie op een niveau met 

dubbele cijfers gebleven en er zijn geen aanwijzingen dat de groei in de nabije toekomst zal vertragen. 

Volgens schattingen van experts zou de verkoop van biologische producten de komende 5-10 jaar moeten 

verdrievoudigen. 

Volgens het IMAS-rapport 'Organic food in Poland 2017', groeit dit marktsegment in Polen met een snelheid 

van 10-20 procent per jaar. Volgens de gegevens van de NIK (Het Hoogste Auditkantoor) geeft een 

gemiddelde Pool 7 euro uit aan biologisch voedsel. Ter vergelijking: in Duitsland is het ongeveer 100 euro 

en in Denemarken zelfs 200 euro per jaar, de verkoop stijgt en dit is een optimistische voorspelling voor 

de toekomst. 

2. FACTOREN DIE DE BIO-PRODUCTENMARKT BEÏNVLOEDEN 

De markt van bio-voedsel is de meest dynamisch ontwikkelende voedselproductiesector ter wereld. Dit 

wordt bevorderd door de toenemende welvaart en het groeiende bewustzijn van consumenten met 

betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van voedsel en de impact ervan op de menselijke gezondheid. 1 

De vraag naar bio-voeding groeit al twintig jaar continu. Dit komt door trends in consumentengedrag als 

gevolg van een groter bewustzijn en kwaliteitsgerichtheid. De kwaliteit van bio-voeding maakt hem 

concurrentieel ten opzichte van de conventionele voeding2. In 2015 werd de wereldmarkt voor 

gecertificeerd biologisch voedsel en dranken geschat op 77,4 miljard $. De handel in biologische producten 

is sinds 1999 meer dan vijf keer toegenomen. Als gevolg van de wereldwijde economische crisis in 2009 

vertraagde deze markt in veel landen tijdelijk. In volgende jaren nam de vraag weer systematisch toe. De 

wereldwijde markt voor biologisch voedsel en dranken zal naar verwachting 320,5 miljard $ bereiken in 

2025, volgens een rapport van Grand View Research, Inc. 3  

Het bestedingsniveau voor biologische voeding is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder: 

inkomensniveau, opleiding en ecologisch bewustzijn van consumenten alsook marketingstrategieën van 

producenten. In sterk ontwikkelde landen zijn de uitgaven voor biologisch voedsel het hoogst (ongeveer 

100 euro per jaar). Landen in Centraal- en Oost-Europa hebben het kleinste aandeel in de consumptie van 

bio-voeding in Europa4.  

                                              
1 Kwasek M. (red.) (2013), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21). Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i 
certyfikacji, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.  
2 Kowalska A. (2010), Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa. 
3 Meer info: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-foods-beverages-market. 
4 Kwasek M. op.cit. 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-foods-beverages-market


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 4 van 12 De markt van bio-producten in Polen 21.11.2019 
 

In Polen spelen sociale factoren een belangrijke rol bij de groei van producten uit de BIO-sector: Polen 

worden zich steeds meer bewust van de nadelige effecten van slechte voeding; intolerantie voor 

voedselproducten en maag- en darmziekten worden steeds vaker gediagnosticeerd. Vergelijkende 

onderzoeken (bio-voeding versus conventionele voeding) tonen aan dat bio-voeding ongeveer 20-30% 

meer vitamines en micro-elementen bevat, die ook beter worden opgenomen door menselijke en dierlijke 

organismen dan uit conventionele voeding. De veranderende voorkeur van de consument in Polen wordt 

ook door de media beïnvloed – campagnes ter promotie van bio-voeding en gezond eten, culinaire 

blogs/vlogs, etc.. 

 

Consumentenvraag naar individuele bio-producten: 

 

Bron: Kwasek M. (red.) (2013), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21). Żywność ekologiczna - regulacje prawne, 

system kontroli i certyfikacji, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, 

Warszawa. 

 

De belangrijkste factor in de ontwikkeling van de markt van bio-producten in Polen is voornamelijk de 

steeds hogere beschikbaarheid van bio-producten in toonaangevende winkelketens. De tweecijferige 

verkoopdynamiek in dit segment spoort distributeurs aan om steeds meer dergelijke producten in hun 

aanbod op te nemen. De klanten van grootformaatwinkels reiken niet alleen graag naar bio-voedsel, maar 

ook naar bio huishoudelijke chemische producten. Er moet echter worden benadrukt dat het aandeel van 

dit soort producten in de verkoop in de afgelopen 12 maanden (september 2018 - september 2019) niet 

hoger was dan 6% (bron: onderzoek van Nielsen). 

Ongeveer 600 winkels en winkelketens zijn gespecialiseerd in de verkoop van de bio-voeding en -

producten, waarvan de grootste zijn: 
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• Bio Planet S.A., 

• Organic Farma Zdrowia S.A., 

• Symbio Polska S.A. 

 

Sinds enkele jaren introduceren verschillende Poolse winkelketens hun eigen bio-merken om biologische 

producten gemakkelijk beschikbaar voor consumenten te maken. Daarom koopt ongeveer 30% van de 

Poolse consumenten biologische producten. Dit is de trend in deze sector in Polen: consumenten eten 

graag lokaal en hun voorkeur gaat naar seizoengroenten en -fruit, wat in overeenstemming is met de 

filosofie van een ecologische levensstijl5. 

Carrefour en E.Leclerc zijn de leiders wat het bio-aanbod betreft (Carrefour heeft in 11/2019 de eerste BIO-

winkel in Warschau geopend, waar uitsluitend bio-producten worden verkocht Eerste Carrefour bio-

winkel in Polen), Auchan staat op de derde plaats. Hypermarktketens kunnen effectief grotere delen van 

hun winkels gebruiken om klanten meer keuze te bieden dan concurrenten. De discountketens Lidl, 

Biedronka en Netto richten zich ook sterk op de ontwikkeling van het biologische segment, inclusief onder 

eigen merk, waardoor ze de prijzen verlagen en hun winstmarge verhogen. 

Dit marktsegment wordt ondersteund door de Coalitie voor Ontwikkeling van de Bio-voedingmarkt 

(Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio), een vereniging opgericht eind 2018 door de Poolse Kamer 

van Bio-Voeding, Warsaw University of Life Sciences SGGW, de vereniging EKOŁAN (vereniging ter 

promotie van de biologische landbouw) en Carrefour Polska. De Coalitie heeft tot doel de markt van de 

bio-voeding te versterken door doelmatige infocampagnes en door het verhogen van 

consumentenbewustzijn. 

Het bewustzijn van de doorsnee Poolse consument groeit maar de bio-teeltoppervlakte is helaas nog 

steeds klein. De Poolse bio-boeren en -producenten hebben met veel obstakels te kampen die hun 

ontwikkeling remmen. Daarom ontstaan initiatieven zoals ‘BIO Democratisering’ (in het Pools: 

‘Demokratyzacja bio’).Het was een project van de stichting AgriNatura dat tot doel had het aanbod van 

bio-groenten te verhogen door steun aan familieboerderijen te verlenen. Aan het project hebben 20 

boerderijen van 7 woiwodschappen deelgenomen. 

De Carrefour Stichting heeft een subsidie ter waarde van 184 000 euro toegekend die in het kader van 

‘BIO Democratisering’ als ontwikkelingssteun werd gebruikt voor Poolse bio-boerderijen alsook als steun 

van het project ‘Go Agri Bio’. De secretaris-generaal en vicepresident van Carrefour Polska, mevr. Justyna 

Orzeł, heeft over de beweegredenen van de keten gesproken – ‘De Poolse bio-landbouw is een van onze 

strategische sectoren waar we actief willen zijn. Het is voor ons van groot belang om een duurzame 

samenwerking met Poolse boeren op te bouwen want we willen biologische en lokale producten in ons 

                                              
5 Meer info: https://www.freshplaza.com/article/9087206/organic-farming-in-poland/ 

http://www.carrefour.com/current-news/opening-of-the-first-carrefour-bio-store-in-poland-in-warsaw
http://www.carrefour.com/current-news/opening-of-the-first-carrefour-bio-store-in-poland-in-warsaw
https://www.freshplaza.com/article/9087206/organic-farming-in-poland/
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aanbod hebben. We streven ernaar dat onze klanten gezonde, niet verwerkte producten van hoogste 

kwaliteit krijgen. 

In het kader van ‘BIO Democratisering’ werd 120 000 euro voor verwezenlijking van bepaalde 

deelprojecten uitbetaald. Elke deelnemer (boer) heeft een financiële steun ontvangen voor realisatie van 

zijn investeringen. De belangrijkste investeringen waren: bouw van opslagplaatsen en vrieskamers, 

aankoop van transportmiddelen, gespecialiseerde apparatuur, uitrusting voor voorbereiding en 

verwerking, aanleggen van irrigatiesystemen alsook bouw en verwarming van tunnels. 

Het resultaat van de doorgevoerde projecten was o.a. vergroting van groenteteeltoppervlakte bij ¾ van 

de boerderijen (in sommige boerderijen – zelfs dubbele vergroting). De groentekwekers hebben meer dan 

1800 ton biologische groenten geproduceerd (ter vergelijking: 1300 ton in 2018). 

3. UITDAGINGEN VAN DE BIO-SECTOR IN POLEN 

Ondanks goede perspectieven staat de sector van biologische producten voor een grote uitdaging. De 

aankoop van biologische producten is nog steeds gering vanwege: 

➢ aan de kant van de consument: 

• hoge prijs (66%), 

• slechte toegankelijkheid (18%), 

• problemen om de bio producten van de conventionele te onderscheiden (16%) 

 

➢ aan de kant van de producent: 

• grote bureaucratie i.v.m. biologische teelt - het aantal grote bio boerderijen, die ondanks 

ingewikkelde wetgeving en dure procedures winst kunnen maken, is gering; kleinere boerderijen 

zijn daardoor niet rendabel; 

• bio-distributeurs en bio-producenten die op de beurs New Connect genoteerd zijn (Organic Farma 

Zdrowia, BioPlanet en Symbio), krijgen kleine marges. Zelfs indien ze steeds meer omzet genereren, 

hebben ze geen winst die hun ontwikkeling kan bevorderen. 

• de grootste bio-keten – Organic Farma Zdrowia – heeft de laatste jaren verlies genoteerd, zelfs 

op het operationele niveau. De voornaamste redenen ervan waren: hoge tewerkstellingskosten, 

hoge winkelhuurkosten en transportkosten.  

Wat betere resultaten heeft BioPlanet behaald maar zelfs daar hebben we met een kleine netto 

winst marge te maken (minder dan 1%). Gelijkaardige financiële situatie heeft de firma Symbio.  
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• Poolse bio-boeren hebben probleem met afzet van hun producten. Het resultaat ervan is dat veel 

van hen van de biologische productie afzien. Andere verkopen hun producten in het buitenland 

waar ze verwerkt worden en terug in Polen als eindproduct verkocht worden. 

Om activiteiten in de bio-teeltsector op te starten moet men volgende stappen nemen: 

1. Aanmelding bij instellingen die voor de certificatie verantwoordelijk zijn6. 

Activiteiten die onder de biologische teelt vallen: 

a) biologische planten- en dierenteelt 

b) oogst van wild groeiende planten 

c) bijenteelt 

d) producten van aquacultuur en zeewier 

e) verwerking van biologische producten en productie van veevoeder en gist 

f) op de markt brengen van biologische producten ingevoerd van derde landen  

2. Aanmeldingsformulier invullen en bij de bevoegde instelling afgeven. Het is raadzaam de 

aanmelding in twee exemplaren op te stellen of er een kopie van te maken (het tweede exemplaar 

of de kopie wordt bij de firma bijgehouden)7.  

Op de biologische plantenteelt wordt een convergentieperiode toegepast die op het moment van de 

aanmelding begint. Tijdens de convergentieperiode zijn de bepalingen van de verordening van de raad 

(EG) nr. 834/2007 van toepassing. 

Om de planten of plantenproducten als biologisch te mogen beschouwen, moet men op de gronden tijdens 

de convergentieperiode voorschriften toepassen van de art. 9, 10, 11 en 12 van de Verordening (EG) van de 

Raad nr. 834/2007 en van deel I van de Verordening (EG) van de Commissie nr. 889/208. 

Daar waar het van toepassing is, moet men voorschriften hanteren van buitengewone 

productievoorwaarden bepaald in deel 6 van de Verordening (EG) van de Commissie nr. 889/2008, voor 

ten minste twee jaar vóór het zaaien of, in het geval van weidegewassen of meerjarige gewassen, 

gedurende ten minste twee jaar vóór het gebruik ervan als voeder van de biologische landbouw, of in 

het geval van meerjarige gewassen andere dan voedergewassen, gedurende ten minste 3 jaar vóór de 

eerste oogst van biologische producten8. 

Bio-producten in Polen worden volgens de EU-normen geëtiketteerd en dragen het symbool  

                                              
6 Lijst van certificerende instellingen: zie bijlage, bron : https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace. 
7 De procedure is kosteloos indien het door de firma zelf wordt gedaan. Bijkomende kosten worden aangerekend indien de firma door een 
volmachthouder vertegenwoordigd wordt. 
8 Meer informatie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_358-
dzialalnosc-w-zakresie-rolnictwa-ekologicznego. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_358-dzialalnosc-w-zakresie-rolnictwa-ekologicznego
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_358-dzialalnosc-w-zakresie-rolnictwa-ekologicznego
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De markt van de biologische voeding in Polen is zeer gefragmenteerd. Volgens de Inspectie voor Kwaliteit 

van de landbouw- en voedingsproducten, waren er in 2015 23 000 biologische producenten geregistreerd 

en de oppervlakte van de biologische landbouwgronden bedroeg 670 000 ha. 

In 2016 bestonden er 24 000 biologische producenten. Biologische voeding wordt door boerderijen 

geproduceerd die maar liefst 2% van alle landbouwgronden innemen. Ondanks het geringe areaal staat 

Polen op de zevende plaats in de lijst van de EU-landen wat het aantal biologische boerderijen betreft. 

 

Eigen studie op basis van ‘Statistisch Jaarboek Landbouw’ (‘Rocznik statystyczny rolnictwa’) van GUS (Centraal Bureau voor 
Statistiek), Warschau, 2018.  

Ondanks een ononderbroken ontwikkeling heeft de markt van de biologische voeding nog steeds een 

klein aandeel in de algemene voedingsmarkt. De ontwikkeling wordt door verschillende factoren 

belemmerd, o.a. territoriale verspreiding van landbouwbedrijven, lage productie, laag 

consumenteninkomen, onvoldoende bewustzijn. 
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Na 2004 vond een enorm snelle groei plaats van het aantal bio-boerderijen en de oppervlakte van 

biologische landbouwteelt. De reden ervoor waren de toegekende EU-fondsen 9.  

Op 15 maart 2019 heeft in de Senaat (de tweede kamer van het Poolse parlement) een conferentie over de 

biologische landbouw plaatsgevonden waar de voorlopige gegevens van de biologische sector door het 

Ministerie van Landbouw voorgesteld werden. 

In 2018 bestonden er 20 500 biologische bedrijven in Polen waarvan ongeveer 900 verwerkende bedrijven 

en meer dan 200 invoerders. De oppervlakte van biologische landbouwteelt bedroeg 500 000 ha. Het 

wordt verwacht dat 2019 een doorbrekend jaar voor de biologische landbouw zal zijn vanwege de in 

werking tredende Verordening van het Europees Parlement en de Raad 2018/848 van 30 mei 2018 met 

betrekking tot de productie van biologische voeding en de etikettering van biologische producten. 

De belangrijkste veranderingen betreffen de groepscertificatie voor kleinere producenten, uitbreiding van  

de geldigheidsduur van controles tot 24 maanden voor kleine bio-producenten, wijziging van de 

voorschriften voor de invoer van biologische producten uit landen buiten de EU, invoering van 

voorschriften met betrekking tot minimummaatregelen ter voorkoming van verontreiniging van de 

biologische landbouw, uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening inzake biologische 

productie, o.a. voor zeezout en andere soorten zout gebruikt in voedsel en voer, bijenwas, wol en leer. 

Het Ministerie van Landbouw plant een informatiecampagne over nieuwe voorschriften voor bio-boeren, 

adviescentra en certificatie-instellingen. Er is ook een nieuwe lijst met gewasbeschermingsmiddelen voor 

biologische productie opgesteld. Financiering van onderzoek voor biologische landbouw is ook 

gehandhaafd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                              
9 Ibidem. 
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studie 
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van  

‘Statistisch Jaarboek Landbouw’ („Rocznik statystyczny rolnictwa”) van GUS (Centraal Bureau voor Statistiek), Warschau, 2018.  
 

Ondanks het grote verschil tussen de prijzen van de conventionele en van de biologische voeding alsook 

de beperkte beschikbaarheid van de biologische voeding buiten de grote steden, zijn de voorspellingen 

van economen voor het segment van bio-producten zeer optimistisch. Er is zelfs sprake van een doorbraak 

in deze sector. 

Aan de ene kant hebben we een groep landen met sterk ontwikkelde biologische voedingsmarkten, waar 

de consument aanzienlijke bedragen uitgeeft aan speciaal voedsel en waar de lokale productie er niet aan 

kan voldoen. Aan de andere kant hebben we landen die hun potentieel in deze sector eerst aan het 

ontwikkelen zijn. Tot de tweede groep behoort Polen met een grote biologische landbouwoppervlakte en 

een grote groeicapaciteit. 

Een belangrijk element dat tot de verdere ontwikkeling van de biologische sector bijdragen kan, is de 

educatie en de promotie. De biologische voedingsindustrie probeert haar activiteiten te integreren door 

aan regionale beurzen deel te nemen, evenementen met deelname van experts te organiseren, biologische 

producten in schoolkantines te promoten e.d. Biologische bedrijven vestigen hun aandacht steeds meer 

op de doeltreffende marketing en de juiste presentatie van hun producten in de winkels. Een grote rol 
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spelen educatieve campagnes zoals ‘Eko jemy – nie marnujemy’ (wij eten bio – wij verspillen geen voeding) 

die zowel aan de producenten als ook aan de consumenten gericht zijn10. 

4. TRENDS IN DE VRAAG EN HET AANBOD VAN BIO-
PRODUCTEN 

Volgens de president van Świętokrzyska Farm, een producent van biologisch voedsel, is de efficiëntie van 

bio- en conventionele voedselproductie vergelijkbaar, vandaar de hoge schatting dat het zich verder zal 

ontwikkelen met een tweecijferig tempo. Een andere reden voor de ontwikkeling van de biologische markt 

is de hierboven genoemde obesitas van de samenleving. Mensen voeden zich met minderwaardige maar 

toch calorierijke producten, en in tijden van toenemend publiek bewustzijn, worden gezonde 

alternatieven gezocht. 

Uit het rapport van IMAS International blijkt dat er in Midden- en Oost-Europa veel grond beschikbaar is 

voor de omschakeling naar biologische landbouw - 108,6 duizend. ha. In tegenstelling tot West-Europese 

landen groeit de consumptie in Polen langzamer, maar er zijn hier meer boeren en exporteurs van 

biologische producten. 

Bovendien heeft de eerder genoemde toename van het consumentenbewustzijn, de mode voor bio-

producten (zowel voedsel als cosmetica) en het vergroten van de beschikbaarheid ervan tijdens het 

dagelijkse winkelen geresulteerd in een drievoudige toename van de waarde ervan op de Poolse markt. 

Consumenten richten zich vooral op de kwaliteit van de producten die ze kopen. 

Boeren, groothandelaren, detailhandelaren en consumenten nemen deel aan de distributiekanalen van 

bio-producten. In de beginperiode van ontwikkeling was het aanbod zelf en de toegang tot de aangeboden 

producten niet erg gevarieerd en werd de distributie via afzonderlijke kanalen uitgevoerd. Met de huidige 

verkoop en de mate van consumenteninteresse in biologische producten, is er een diversiteit aan 

distributiekanalen (niet alleen gespecialiseerde winkels, maar ook populaire grootschalige netwerken en 

discounters). 

 

  

                                              
10 Meer informatie: http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/rynek-eko-w-polsce-czy-sa-perspektywy-na-
rozwoj,176071_1.html. 

http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/rynek-eko-w-polsce-czy-sa-perspektywy-na-rozwoj,176071_1.html
http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/rynek-eko-w-polsce-czy-sa-perspektywy-na-rozwoj,176071_1.html
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Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 
kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. 
De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen 
bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou 
kunnen teweegbrengen. 
 
Datum van publicatie: december 2019. 

 


