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Paper startbijeenkomst Voedselplatform 
 
TAPP Coalitie, Jeroom Remmers, directeur 

 

Discussiethema: “ Kopen met een goed geweten; eerlijke prijzen voor eerlijke producten” 

 

Stellingen van TAPP Coalitie: 

 

Stelling 1:  Meerkosten voor dier- en milieuvriendelijke veehouderij moeten voortaan door de 

overheid betaald worden. 

 

Stelling 2:   Door een verbruiksbelasting op vleesprijzen te heffen, kunnen uit deze gelden 

duurzame veehouderij en lagere groente en fruitprijzen worden gerealiseerd. 

 

Visie TAPP Coalitie 

 

Korte introductie eerlijke vleesprijs 

Het draagvlak voor het instellen van een hogere, eerlijke vleesprijs waarin ook de milieukosten zijn 

verrekend, groeit. Zowel onder consumenten (52-63% meerderheid)  als bij politieke partijen in 

Nederland (CU, D66, GL, PvdD noemen het in hun verkiezingsprogramma). Goed voor het milieu en 

het klimaat, voor de volksgezondheid en voor het verlagen van de zorgkosten. En last but not least 

helpt het boeren te belonen voor vergroening. 

In de EU Green Deal (Farm to Fork Strategy) staat nu dat supermarkten moeten stoppen met stunten 

met te lage vleesprijzen en dat milieukosten moeten worden opgenomen in voedselprijzen en fiscale 

stelsels. Dat hoeft niet nadelig te zijn voor veehouders, als heffingsinkomsten maar (grotendeels) 

teruggesluisd worden naar de sector. De Duitse Landbouwminister wil bijvoorbeeld een heffing op 

vlees, zuivel en eieren invoeren, wat jaarlijks 3,6 miljard euro oplevert voor veehouders, beter 

dierenwelzijn en milieu. 

 

Missie 

De TAPP Coalitie wil een positieve impact maken op mens, milieu en dier in Nederland en de EU. Dit 

doet zij door mensen in Nederland en de EU op een concrete manier bewust te maken van de 

noodzaak voor een eerlijke prijs, inclusief milieukosten, op producten zoals vlees en zuivel. Dit leidt 

tot een lagere consumptie van vlees en zuivel, wat een positieve impact heeft op o.a. het milieu.  
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Beleidsinstrumenten 

TAPP Coalitie laat zien hoe dit gemakkelijk te realiseren is via effectieve beleidsinstrumenten. Wij 

denken voor Nederland hierbij aan een eerlijke vleesprijs. Dit is een accijns die de ‘true price’ 

weerspiegelt, inclusief de afgewentelde kosten voor milieu, natuur en gezondheid, te beginnen met 

20 eurocent per ons vlees. Deze stijgt jaarlijks, totdat dan de volledige berekende 'echte of eerlijke 

prijs' is opgenomen in de prijs van vlees. De opbrengst van de eerlijke vleesprijs van 1,7 miljard euro 

per jaar, wordt voor de helft gebruikt om de Nederlandse veehouderij te ondersteunen en te 

verduurzamen (zeker 600 miljoen euro per jaar) en lage- en midden inkomens financieel te  

te compenseren voor de hogere vleesprijs. Dit kan bijv. door 3 miljoen mensen met lage inkomens 

die een zorgtoeslag ontvangen, te compenseren via een verhoging van de zorgtoeslag met 10 euro 

per maand. Daarnaast stellen wij voor om groenten en fruit in prijs te laten verlagen, bijvoorbeeld 

door de btw te verlagen van 9% naar 5% (EU minimum) en gezonde lunch subsidies. De coalitie 

wordt nu gesteund door veertig partners, waaronder tien voedselbedrijven, zes 

jongerenorganisaties, diverse milieu- en dierenwelzijns-organisaties, artsen en 

gezondheidsorganisaties en vegetariërsclubs en boerenorganisaties: Netwerk Grondig (1000 

melkveehouders), Caring Farmers, KIPSTER, Dreugworst en biologische BD-boeren. 

Waarom eerlijke prijzen vlees en zuivel? 

Al jaren weten we dat kiloknaller vleesprijzen veel te laag zijn voor de boeren en slachterijen (denk 

aan te lage lonen). Maar ook milieu- en gezondheidskosten zitten niet in de prijs van vlees. 

Vleesconsumptie draagt bij aan het klimaatprobleem, ontbossing, overige emissies zoals stikstof en 

fijn stof en het ontstaan van welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes 2, omdat we er 

in Nederland veel meer van eten dan richtlijnen voor gezonde voeding en planetaire grenzen 

aangeven. Volgens het door LTO en CBL ondertekende Klimaatakkoord zouden we in 2050 40% 

minder vlees moeten eten. We eten nu 39 kilo vlees per jaar per persoon; de richtlijn gezonde 

voeding stelt dat 25 kg vlees per jaar een gezond maximum niveau is. De WUR (prof. Louise Fresco) 

gaat uit van 10-16 kg vlees per persoon als maximum dat gezond is voor mens en de planeet. 

Kortom: 50-60% minder!  

Volgens diverse recente onderzoeken worden melkveehouders structureel onderbetaald. TAPP 

Coalitie pleit voor een verhoging van de melkprijs met 25 eurocent/l en 2,50 euro per kg kaas (via 

een milieu-accijns). Zo komt er ook veel geld vrij voor melkveehouders voor o.a. verduurzaming en 

een hogere biodiversiteit. Met een eerlijke vleesprijs kunnen we ‘eerlijk’ dier- en milieuvriendelijker 

vlees en zuivel eten met een goed geweten. 
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Toelichting stellingen: 
 

Stelling 1:  Meerkosten voor dier- en milieuvriendelijke veehouderij moeten voortaan door de 

overheid betaald worden, omdat de markt het niet of te weinig doet. Als dat via een 

consumentenheffing op vlees (op milieugrondslag) gefinancierd wordt, is dat prima, want 

kiloknallers zijn te goedkoop en zo betaalt de consument toch mee voor kosten voor de 

boer.  

 

Stelling 2:  Een reële, eerlijke vleesprijs is een verbruiksbelasting van 20-57 eurocent per 100 gram 

vlees, waarin de kosten voor broeikasgassen, stikstof, fijn stof en biodiversiteitsverlies zijn 

verwerkt. Dit levert 600 mln euro/jaar extra op voor duurzame veehouderij (gemiddeld 

25.000 euro per veehouder) en daarnaast genoeg geld voor verlagen van de btw op 

groente en fruit, waardoor we gezonder gaan eten (meer conform Schijf van Vijf) en 

waardoor zorgkosten dalen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


