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Europese definitie

▪ ‘Korte toeleveringsketen: een toeleveringsketen 
bestaande uit een beperkt aantal marktdeelnemers die 
streven naar samenwerking, plaatselijke economische 
ontwikkeling en nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten, verwerkers en 
consumenten’ (Verordening (EU) nr. 1305/2013, artikel 2 
m). 

Later werd de EU-definitie verder aangescherpt naar:

▪ ‘geen of maximaal één ketenpartij tussen de 
landbouwpartij en de consument aanwezig’ (Commission
2014, Article 11). 
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Nederlandse realiteit

‘Korte toeleveringsketen: 

een toeleveringsketen bestaande uit een beperkt 
aantal marktdeelnemers die streven naar 
samenwerking, plaatselijke economische 
ontwikkeling en nauwe geografische en sociale 
betrekkingen tussen producenten, verwerkers en 
consumenten, waarbij er geen of maximaal twee 
ketenpartijen tussen de boer en de consument 
aanwezig zijn en waarbij de boer als leverancier van 
het product herkenbaar is voor de consument.’

7



Beleid afnemers op korte keten producten

Afdeling inkoop Duurzaamheid

Korte keten

Versus

Stafafdeling duurzaamheid Korte keten
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Geschatte marktaandeel korte keten
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Waar lopen aanbieders tegenaan? (1)

▪ Een retailer, een horecaketen of cateraar die zich tegen
alles indekt met procedures

▪ Vraag naar een 24/7 bestelsysteem dat professioneel
moet zijn met professionele facturering

▪ Logistieke slots bij distributiecentra of afleveradressen

▪ Alle marketing en storytelling 

is voor rekening van de 

aanbieder
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Waar lopen aanbieders tegenaan? (2)

▪ Afnemers vinden het product nog niet klaar voor verkoop

▪ Mismatch in volume

▪ Jaarrond leveren

▪ Marketing en storytelling is duur

▪ Bewijs maar eens dat jou product duurzamer, kwalitatief
beter of verser is dan reguliere producten
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Waar lopen aanbieders tegenaan? (3)

▪ Verbinding met de regio is erg belangrijk, maar verkleint
je afzetgebied

▪ Motieven afnemer en aanbieder zijn verschillend: 
kostenbesparen vs meer opbrengst

▪ Centrale aansturing vs regionale behoeften

▪ Definitie lokaal is niet altijd gelijk: supermarkten zien NL 
al als lokaal, toeleverancier regio of provincie
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Waar lopen aanbieders tegenaan? (4)

▪ Lokaal is er persoonlijke verbinding tussen boer en 
afnemer, landelijk veel minder

▪ Gelderland heeft veel franchisenemers in supermarkten
en zelfstandig ondernemers in de horeca

▪ Gelderland heeft veel verblijfsrecreatie

▪ Gelderland heeft tussenpartijen die de gewenste
professionalisering kunnen bieden
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3 belangrijke stappen te zetten

• Aanbieders kunnen zich verder professionaliseren 

• Consumenten aansporen in Nederland beschikbare 
seizoensgebonden producten. 

• Bewustwording van verkoopkanalen over hoe zij 
korte ketens kunnen integreren in hun bestaande 
systemen en manier van werken. 
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Hartelijk dank 

voor jullie

aandacht

Victor, Lusine, Patricia, 
Joris en Gemma

Meer informatie:

gemma.tacken@wur.nl
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