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Waar spreken we over

Achtergrond
Afrekenbare mineralenketen
Mogelijkheden



Who is Foodinsights

Industry veterans in the food & agri market, highly experienced on 
food supply chains, business- & data analysis and IT-infrastructure

Dataplatforms & apps for visible 
supply chains

Datadriven storytelling
Datadriven planning & 
benchmarking
Datadriven finance



Why people work with us

Reducing complexity of  food supply chains in a fast changing
world with increasing regulatory demands

Giving room for specialisation in food supply chains, without 
losing efficiency

Bridging gaps between the data-silo’s of entities within food 
supply chains with limited windows of opportunity



Most clients work with End2End dataplatform to
enhance (food) supply chains

Why: improve
product quality and
increase supply 
chain efficiency 

What: transparency
for monitoring 
quality, planning, 
benchmarking

Who: government/ 
regulatory
authorities/traders



Waar lopen we tegenaan



Huidige mest- en datastromen



Problemen die nu ervaren worden

Boeren:
• Complexiteit zorgt voor beperkte grip en basis voor “over de schutting” 

gevoel
• Spanning tussen kunstmestgebruik en beperkte toelating 

mestconcentraten
Intermediairs:
• Administratieve last
• Druk om “creatief” te werken

Overheid:
• Handhaafbaarheid is moeizaam (capaciteit!)
• Mineralenonbalans, zeker geen kringlooplandbouw



Knelpunten in systeem

Geen (eco)systeemadministratie
Negatieve waarde mest
Gebrek aan consensus in sector zet RVO “in de lead” (tegen wil 
en dank)
Gebruik kunstmest vergroot probleem a.g.v. “weeffout” 
mineralenconcentraat status
Onbekendheid met werking en gehaltes in mestproducten bij 
akkerbouwers remt acceptatie



Afrekenbare stoffenbalans



Voorzichtig enthousiasme over afrekenbare 
stoffenbalans



Hoe kunnen we daar geraken

Kringloopwijzer voor varkens en 
pluimvee introduceren in navolging van 
melkvee en rechten vervallen, dit leidt 
tot minder frictie
Ketenverantwoordelijkheid 
introduceren: +1 of +2 schakels
Mineralenconcentraten toelaten om 
mineralengat te verkleinen
Datahubs creëren om kosteneffectief 
administratie te kunnen voeren
Koppelingen maken met bestaande 
systemen om administratieve last te 
beperken



Clusters van gebruikers ontstaan
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Afrekenbare cluster

• Intermediairs
• (Cooperatieve) datahubs
• Leveranciers van 

akkerbouwers
• Voerleveranciers
• Accountants (?)
• Boeren zelf

Binnen datahub kloppen de 
balansen



Decentraal netwerk zorgt voor efficiency, 
massabalans moet kloppen, service centre is 
facilitator

Sector 
service 
centre

Netwerk + optioneel service centre

Netwerk van datahubs:
• Erkenning hub
• RVO als administrateur 

controleur
• Service centre als ontzorger

(verlaging administratieve 
lasten)

• Uniforme standaard
• Massabalansen die 

handhaafbaar zijn
Sector service centre wordt gevoed 
door RVO en krijgt ruimte om als 
competence centre te ontwikkelen 



Hoe nu verder



Hoe nu verder

Accoord op hoofdlijnen tussen partijen
Ruimte om pilot op te kunnen zetten

• Afrekenbare stofbalans op bedrijfsniveau
o Akkerbouw
o Veehouderij

• Gebruik maken digitale transportoplossing
• Gebruik mineralenconcentraat op land

Datahub om te faciliteren in bijhouden balansen en om 
beslisondersteuning te geven (prognoses geven inzicht)
Sector service centre als 

• Verbindende schakel binnen netwerk van hubs en naar RVO
• Competence centre



Basis voor excellente 
versketens
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Nieuw beleidsroute…. Meningen zijn verdeeld



Maar…..

Toch een aantal beren op de weg
Afrekenbare stoffenbalans zit erin
Belang van de bodem zit erin
Mestverwerker kan als kanaal worden beschouwd
• Uniformering
• Registratie

Verbeterpunt: samenwerking met de sector… maar dat kan 
opgelost worden


