
HANGT AAN GOEDKOOP
ETEN EEN PRiJsKAARTJE?

L
atenweheteensover
koffiehebben.Wehad-
denookvarkensvlees
kunnennemen,melk
of chocolade.Maarkof-
fie iseenprimavoor-
beeld.Ustaatvoorhet

schap indesupermarkt.Vooru liggen
tweepakkenkoffie.Hetene iseen
paardubbeltjesduurderdanhetan-
dere.Welkpakneemtudan?Het
goedkoopstewaarschijnlijk.
Maarals ikunuverteldat voorde

duurderekoffiedeboereneeneer-
lijkeprijs krijgen,dat zehunkoffie
duurzaamverbouwen,dat zeeenpre-
mieontvangenwaarmeeze school-
tjesbouwenvoorhunkinderen:welk
pakkiestudan?Alsuallennuzegt
datuhetduurderekoopt:datkan
niet.Hetmarktaandeel van fairtrade-
koffie indeNederlandse supermarkt
isnamelijkmaareenprocentof 5.De
meestenkopenhetgoedkopepak.
Dat isgek,want ineennettewereld

zouhet tochnietmeerdannormaal
moetenzijndatwij koffieboereneen
fatsoenlijk loonbetalen, zodat zehun
gezinkunnenvoeden, schoolgeldaf-
dragenendedokterbellenalsdie
nodig is. Elementaire zakenwaar ie-
dermens rechtopheeft.Maarzonor-
maal isdatblijkbaarniet.
‘Externekosten’wordenzege-

noemd:kostendieeigenlijkwel
thuishoren indeprijs vaneenpro-
duct,maarnietwordenmeegere-
kendomdatzewordenafgeschoven
opanderen. Fatsoenlijke lonenvoor
koffieboerenzijnereenvoorbeeld
van.Maarer ismeer.
De landbouwiseenvandebelang-

rijkste veroorzakers vangrotemilieu-
problemen:opwarmingvandeaarde,
verlies aanbiodiversiteit, vervuiling
van land, luchtenwater.Debijdrage
vande landbouwaanhetbroeikas-
effectwordtgeschatop25 tot 30pro-
cent.Deaanpakdaarvankostwereld-
wijdhonderdenmiljardenper jaar.
Maardat isniet verdisconteerd inde

prijs vaneenpondkaasof eenbak
kastomaten.
Enwat tedenkenvandegezond-

heidskostendiewordenveroorzaakt
doorhetgebruikvanantibiotica inde
veehouderij?Zoudendienietookver-
disconteerdmoetenworden inhet
prijskaartje vaneenkipfilet?Ende
kostenvoordierenwelzijn?Of is
dierenleedgratis?Armoede,milieu-
engezondheidsproblemen,dieren-
leed,het zijndeonzichtbarekosten
achteronzevoedselproductie. Ze zijn
erwel,maar je ziet zeniet. Endusbe-
taal je zeniet. Als jediekostenwel
meerekent, zoudenwemeervoorons
etenbetalen.Misschienzoueenkilo
varkensvleesdanwel eenpaareuro
meerkostendannu.

VOORDELiG BOVEN ALLEs?
Waaromisonsvoedsel zogoedkoop?
Dat isde schuldvandeoorlog. Inde
TweedeWereldoorlogondervonden
debevolkingenvanEuropese landen
wathet isomserieushonger te lijden.
Datnooitmeer, vondendenaoor-
logse regeringen.BinnendeEuropese
Uniewerdeenmiljardenverslindend
subsidiestelselopgetuigdomde
landbouwproductie te verhogenmet
alsdoel: bewerkstelligendater vol-
doendeengoedkoopvoedsel is voor
iedereen.
Diemissie isglansrijkgehaald,met

Nederlandalsuitblinker: tussen 1950
en2011 vervijfvoudigdede
Nederlandse landbouwproductie,
metminderboerenenminder land.
Missie volbracht.Maar inonze ijver
hebbenweeensysteemgecreëerddat
helemaaldoorkostenenbatenwordt
gestuurd:deeerstemoetenomlaag,
de tweedeomhoog.Wesluitendieren
opmetals enigdoel zezosnelmoge-
lijk vlees te latenaanmaken,we
strooienkunstmest enpesticidenom
meeruitdegrondtehalen,westoken
kassenomhethele jaardoor tomaten
enpaprika’s te telen.
Vragenof dezeaanpakopde lange

termijnwelduurzaamis,werden ja-
renlang terzijdegeschoven: allesop-
zij voorhetheiligedoel vangoedkoop
etenvoor iedereen.Nuzijnweechter
opeenpuntbelanddatwedereke-
ningkrijgengepresenteerd.We lopen
tegendegrenzenaanvanhetecosys-
teem–alsweeralnietoverheenzijn.
Heteind isnogniet inzicht. Ermoet
steedsmeervoedselwordengepro-
duceerdvooreennogaltijdgroei-
endewereldbevolking.Metmeermi-
lieuproblemenalsgevolg.
De rol vanonsvoedseldaarin staat

steedsvaker terdiscussie.Opeenre-
cent congres inAmsterdammaakte
NadiaEl-HageScialabba, senior officer
duurzameontwikkelingvandeVN-
landbouworganisatie FAO, eenpunt
vande ‘economischeonzichtbaar-
heid’ van free inputsuitdenatuur. Er
zoueigenlijk eenprijskaartjemoeten
hangenaanhetgebruikvannatuur-
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Tv-recensie

usgeileGeertbestaat
niet.Hetmoet ‘goede
Geert’ zijn, vertelde
zijnnieuwevlam
Hettymaandag in

DWDD.
Liefde in tijdenvan televi-

sie. ‘Hilversum’konz’ngretigehandjesmaarniet af-
houdenvanhetkijkcijferkanonBoer zoekt vrouw. De
prijskoewerd totde laatstedruppeluitgemolken. Zon-
dag ‘de reünie’ inBoer zoekt vrouw,waaropdeboeren te-
rugbliktenophunamoureuzeavontuur.Directdaarna
schoof IvoNieheeenkrukjebij voorboerenuit voor-
gaandeBzv-edities, die terugbliktenopdit seizoen. In
hetochtendprogrammaVandaagdedag (WNL)had
‘analyticus’MarkKostermaandageenaspectgemist in
deverslaggeving: ‘Is ernouseksgeweest, jaof nee?’
Vondhijwel een ‘cruciaalding’.Hijwasnietdeenige:
‘relatiedeskundige’MarciaChongkon inRTL Boulevard
aanboerinBertie enhaarnieuwe liefdeziendat ze
‘goedvanbil zijngegaan’.
Deechte terugblikmoest toennogkomen:DWDDhad
maandagdehele stalgevuldmetde televisieboerenen
stalmeesteresYvon Jaspers.Matthijs vanNieuwkerk
aanRianne, versevlamvanTexelse Jan: ‘Al zwanger?’
Degeest vangeileGeertheerst inhitsigHilversum.

Zondagleerdenwealdat liefdeniet vanzelf bloeitop
dekunstmest van tv.NancymistebijhaarTheo ‘een
stukjebetrokkenheiden interesse’.HunkTomenzijn
Rimkewarenalnietmeerdolverliefd (inDWDDwashet
uit). Endatmetde ‘spelregels enbeperkingen’ vanhet
tv-speldiede tortelduivengebiedtmaandenbinnente
blijven –wiezeidatBzvoverhet echte levenging?
Maarpregnanterwarende liefdeslessenoverdever-
houdingmetde (sociale)media. Tomwas ‘bestwelge-

schrokkenvandepers’.
Gertie tijdensde reünie
overde langestiltes tij-
denshaardates: ‘De span-
ningwasmeteenbotmes
te snijden.’Het zal toch
nietkomendoordeonna-
tuurlijke situatiedie tvge-
creëerdhad?
Geerthadeenmoeilijke

periodegehad.RTLBoule-
varden SBSShownieuws
haddenhem‘respectloos’
behandeld.Privé-fotograaf
LeoVogelzanghadhem

1.000eurogebodenvooreen fotomethetportret van
zijnoverledenvrouwinzijnhand.
‘MisschienwouHettywel afhaken.’Want ‘het isniet

misdat je zowordtneergezet’. Achteraf hadhij zijnan-
derevlam,Mary,niet tweemaalmoetenzoenen, zeihij.
Maar ja: ‘Als éénzoengeil enhitsig is, danzijnwemet
Kerst enOud&Nieuwallemáálgeil.’
Net alsdeKRO,diekaraktersalsGeert zorgvuldigge-

selecteerdendoordemontagegecreëerdhad, ende
sappigstepassageswelbelusthaduitgezonden.

OpvallendwasdedubbelrolvanYvon Jaspers ( ‘Ik
voelmeextreemverantwoordelijk’) inditgeheel.Het
zaldepassietijd zijnwaaromzijhaarhandendezeda-
genvoortdurendwaste inonschuld,nuzehaar lamme-
renhadgeofferdophetaltaar televisie. Zondagopende
zedehoogmis: ‘Hetwasmewat,hè? Ikvindhetknap
dat julliehiernogzitten.’ Alsof decommotiehaarende
KROookmaaroverkomenwas, voordeachtstekeer.
Yvonvroegdeboeren: ‘Realiseer je jeweldatalsdit je

overkomten jemetz’n tweeën levendenweluitdeze
orkaanstapt,de liefdedanwelheelgroot is?’Datbe-
aamdenze.De#ophef alsbezegeling.Desondankszou-
denalleboerenzoweermeedoen, zeidenze. Logisch:
zij zijnverliefdenontoerekeningsvatbaar.
Winnaarwasboer Janko. InBzvwashijde sneuneus,

Jaspershadhemverrast ‘doorheminéénkeervoor te
stellenaanál zijnbrievenschrijfsters’: alledrie.Hij viel
af,maarnuwasdeaardappelaar totover zijnorenop
potigeEsther. InDWDDwashijblij dathet televisiecir-
cushembespaard isgebleven. Soms isboerenslimheid
hetbestebestrijdingsmiddel tegen televisieliefde.

JEAN-PIERRE GEELEN

Deprijskoe
‘Boer zoekt
Vrouw’werd tot
de laatste druppel
uitgemolken

Smaak
GiDs DE TIEN GEBODEN VAN GOED ETEN

Hitsig

1 Eet lokaal.
2 Eet biologisch of in ieder

geval producten waarvoor
geen of zo min mogelijk
bestrijdingsmiddelen zijn
gebruikt.

3 Eet minder en alleen dier-
vriendelijk geproduceerd
vlees.

4 Eet producten waar geen
E-nummers of andere
vreemde stoffen aan zijn
toegevoegd.

5 Betaal meer.
6 Kook zelf. Besteed dage-

lijks minimaal anderhalf
uur aan uw eten.

7 Eet aan tafel, samen met
anderen.

8 Probeer een deel van uw
eten zelf te verbouwen,
hoe klein dat deel ook is.

9 Verspil geen eten.
 Eet lekker.

De 10 Geboden van Goed Eten
kunnen naar hartelust worden
geamendeerd. Reacties,
aanvullingen en ideeën zijn
welkom op:
10geboden@volkskrant.nl

DE 10 GEBODEN ZIJN

Wewillen goed eten: duurzaam, diervriendelijk,
gezond. Enwewillen lekker eten.Maarhoe?
Vonderzoekt in een serie de 10GebodenvanGoed
Eten.Vandaaghet vijfde gebod:Gij zultmeer
betalen,want dat is beter voorhetmilieu, de
dieren endeboeren indeDerdeWereld.
DoorMac van Dinther Foto Lauren Hillebrandt

Lekkerdokken
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lijkehulpbronnenalswater, luchten
land.De (voedings)industriemaakt
ergebruikvandoorafvalstoffenerin
te lozenof doorze tevervuilenmet
pesticiden,broeikasgasof fijnstof.
AdviesorganisatieKPMGInternatio-
naldeed in2012onderzoeknaarde
externemilieukostenvanelf bedrijfs-
takken,waaronderookde luchtvaart,
demijnbouwendeauto-industrie.De
voedingsindustriebleekkampioen
afschuiven.Deverborgenmilieukos-
tenvanvoedingsbedrijvenzijnvol-
gensKPMGhethoogstevanallemaal
enruimtweekeer zohoogalsdebru-
towinstdie zemaken.Alsdevoe-
dingsindustriewerdaangeslagen
voormilieukosten,draaidenveelbe-
drijvenmetverlies.
Wiedeverliezers zijn indit systeem

isduidelijk.Dat zijndezwakste scha-
kels:hetmilieu,deboerendieophet
randjevanbestaanbalanceren,de
dieren,de toekomstigegeneratiesdie
weopzadelenmetonzemilieuproble-
men.Dewinnaars zijnzijdiehetwe-
reldwijdvoorhet vertellenhebben in
devoedselketen:groteagrarische
multinationals alsMonsantoenCar-
gill endesupermarkten.

KLEINE PRIJSJES, BLIJE
KLANTEN?
Misschienhoortdeconsumentook
bijdewinnaars;dieprofiteert im-
mersvan lageprijzen.Hetdeel van
ons inkomendatweuitgevenaan
eten isde laatstedecennia spectacu-
lairgedaald: vangemiddeld30pro-
cent in 1960tot 11procent in2011.De

laatste jaren isweer sprakevaneen
lichte stijging, vooralomdatwedoor
decrisismindergelduitgevenaan
anderezaken.
Goedkoopeten isdenorm.Dewes-

terse consumentzitgevangen ineen
cheap foodmindset, zegt Lucas Simons
inzijnboekChanging theFood
Game.‘Ons systeemisgebaseerdop
lageprijzen.Diemoeten laagblijven,
anders storthetbouwwerk in.’
Lageprijzenzijngezichtsbedrog.

Webetalenderekeningvoorgoed-
koopvoedselwel,maarergensan-
ders: inkostenvoordijkverzwaring
(omdestijgingvandezeespiegelhet
hoofd tebieden)enwaterzuivering
bijvoorbeeld. Eenbestuurslidvanhet
HoogheemraadschapDelfland
klaagdedat controlesop landbouw-
gif inhetwater tonnenper jaarextra
kosten.Daarbetaalt iedereenaan
meeviadewaterschapslasten.
Lageprijzenvoorkoffie enandere

grondstoffenzorgenvoorarmoede
en instabiliteit inontwikkelingslan-
denwatweer leidt totoorlogenen
vluchtelingenstromen.Zozijnzelfs
kostenvoordeopvangvanasielzoe-
kersdeels teherleiden totgoedkoop
eten.
Betalendoenwedus tochwel,

linksomof rechtsom.Maarhetpro-
bleemvandekunstmatige lageprij-
zenvanvoedsel isdat zeonshet zicht
ontnemenopdewerkelijkekosten
diegemoeidzijnmetdeproductie.
Daardoorwordt consumentende
mogelijkheidontnomeneenafgewo-
genkeuze temaken: vooretendat

mindermilieuvervuilingveroor-
zaakt,nietpervliegtuigwordtaange-
voerdof waarvoorboerenwelgoed
zijnbetaald.

DE CONSUMENT KAN TOCH
GEWOON DOKKEN?
Hoe lossenwedatop?Datkanop
meerderemanieren.Deeerste isde
meest voordehand liggende:we
plakkeneenstickeropvoedseldat
welduurzaam,diervriendelijk et
cetera isgeproduceerd envragende
consumentdaarvoormeer tebeta-
len.
Dat ishet ideewaaruit fairtrade is

ontstaanenallerlei andere labels: bio-
logisch, vrijeuitloopensterrenvoor
dierenwelzijn.Als je eenproductmet
zo’n labelkooptdanweet je: voor
dezekoffie is een fatsoenlijkeprijsbe-
taald,deze legkipheeftbuitengelo-
pen,dit varkenheeftdaglichtgezien.
Even losvandevraagof alle labels

doenwatzebeloven,of hethout
snijdt.MaxHavelaar vierdevorig jaar
zijnzilveren jubileum.Na25 jaar is
hetmarktaandeel fairtrade indewin-
kelbescheiden: 5procent inkoffie,
6 procent inchocolade.Voorbiolo-
gischenscharrelvleesgeldtalniet an-
ders.Het isnietniks; fairtradezetwe-
reldwijd5miljarddollarom.Maar
hetgaatwel tergend langzaam.
Datniet alleen. Labels veranderen

het systeemniet, zeggencritici.
Labels fungerenvooral als aflaat voor
eenkleinegroepbewusteconsumen-
ten.Demeerderheidvandekopers
ziet erhetnutniet van in.Datkun je

zeverwijten.Maardevraag isof het
terecht isde last vaneenontspoord
systeembijdeconsument te leggen.
YntevanDam,universitairdocent

marktkundeenconsumentengedrag
vanWageningenUR, vindtvan
niet.‘Consumentenhebbenhet sys-
teemnietbedacht,waaromzouden
zijhetdanmoetenoplossen? Jedoet
boodschappenomteeten,nietomde
wereld teveranderen.’
Bovendienwerkthet systeemmet

labels averechts.Wiebewust ‘beter’
inkooptgeeftniet alleenzelfmeer
uit,maarbetaalt evengoedmeeaan
demilieukostenvanhetverspillende
eetpatroonvanzijnbuurman.Debe-
wuste consumentwordtdusdubbel
gepakt. ‘Je zougeschift zijnals jedaar
in trapt’, aldusVanDam.

MOETEN BEDRIJVEN HET
VOORTOUW NEMEN?
Andereoplossing. Laatbedrijvenhet
voortouwnemenomduurzamer te
producerenen in tekopen.Datge-
beurt al. AlbertHeijnverkooptalleen
nogscharrelvarken,C1000 isoverge-
staptoveropweidemelk,Unilever
doetdeplofkip indeban, Plusheeft
alleennog fairtradebananen inhet
schap,koffie vanAlbertHeijnenLidl
heefthetUTZ-keurmerkvoorverant-
woordekoffie. Veel consumentenko-
penduurzaamof fairtradezonder
dat zehetweten.
De afgelopen jarenontstondbijna

een runop ‘goede’ labels. Het leek
wel alsof elke supermarkt er als eer-
ste bijwilde zijn. Dat is ook zo,want

de eerste krijgt positievepubliciteit.
Maar omecht effect te hebben,moet
het goede voorbeeldwordennage-
volgd. Endaar is niet altijd evenveel
animovoor,want innummer twee
endrie is niemandnoggeïnteres-
seerd.
Hoebroosditmodel is, bleekon-

langsuit commotie rondhet initia-
tief ‘deKipvanMorgen’. Supermark-
tensprakenaf ommetzijnallenal-
leennogvlees inhet schap te leggen
vandezekip,dieeen ietsbeter leven
heeftdandeplofkip.Omdatzo’nkar-
telafspraakniet is toegestaan ineen
vrijemarkt,haddenzedaarvoor toe-
stemmingnodigvandeAutoriteit
ConsumentenMarkt (ACM).
Diekregenzeniet.Nietomdatde

ACMtegenafsprakenoverdierenwel-
zijn is,maaromdatde levensverbete-
ringvandeKipvanMorgentemini-
maalwasomeenuitzonderingvoor
temakenopdekartelwetgeving.Voor
eenkipmeteenechtbeter leven
(1 ster vandeDierenbescherming)
durfdendesupermarktenhunnek
nietuit te steken.Daar isblijkbaar
geeneeraan tebehalen.
Het is illustratief voordesituatie

waarinhetbedrijfslevennuzit, zegt
Simonsdiebedrijvenadviseertover
duurzaamheidsbeleid.‘Wezitten in
eensoortpuberfase.Uiteindelijk
komtheteropaandatbedrijvende
noodzaakvansysteemverandering
inzienomdatzeandersgeen toe-
komsthebben.’

‘Geef ons heden ons dagelijks
brood.’ Die opdracht is ingewikkel-
der dan ooit tevoren. De moderne
consument moet zich een weg
banen door een mijnenveld dat is
bezaaid met meningen, borrelpraat,
elkaar tegensprekende onderzoe-

ken, hele en halve waarheden. De
voedingsindustrie, de boeren, de
milieubeweging, de supermarkten,
de klimaatactivisten, Slow Food, ie-
der heeft zijn eigen agenda. Wie
moet je nog geloven en wie niet?
Om de consument een weg te wij-

zen door dit oerwoud heeft V de 10
Geboden van Goed Eten opgesteld.
In een onregelmatig verschijnende
serie worden alle geboden
aan een diepgaand onderzoek on-
derworpen. Aan het eind hopen we
in elk geval meer te weten.

Gij zult

n LEES VERDEROP PAGV4
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Fabius raakte als bevelhebber van
de marechaussee betrokken bij twee

belangrijke kwesties.

Elke dinsdag Een necrologie van
minder bekende bijzondere mensen

Diederik Fabius
1943-2015

A
lsdeklok tijdensOudopNieuwtwaalf sloeg, stapte
generaal-majoorDiederikFabius inzijnautoenreednaar
enkelegrenspostenomdewerkendedamesenheren
marechausseegelukkignieuwjaar tewensen.Alsbevel-
hebbervandemarechausseevoeldehij zichbetrokkenbij

hetwel enweevanal zijnmanschappen.Onderzijn leidingwerdde
KoninklijkeMarechausseehet vierdekrijgsmachtonderdeel van
Defensie. Fabiusoverleednaeen langziekbedop21 februari in
Genève,waarhijwasopgenomenvoorbehandeling.

Hijwerdgeboren ineenpatriciërsfamilie inhetZeeuwseOost-
kapelle. ZijnmoederwasAlexandraHerculinebaronesvanHeemstra,
zijnvaderKaesowasburgemeester ensecretaris vanOostkapelle, tot-
dat hij indeoorlogwerdgevangengezet inhetberuchteOranjehotel.

DiederikFabiusgingnaardehbs inBilthovenenkoosdaarnavoor
hetKorpsMariniers.Hijwas straaljagerpilootbijdeonderzeeboot-
bestrijdingopCuraçaoenhelikopterpilootbijdeopsporings- enred-
dingsdienst.NadeoverstapnaardeKoninklijkeMarechausseegaf hij
in 1982 leidingaandemilitairepolitie vandevredesmacht indeSinaï,
diemoest toezienopdenalevingvandeCampDavid-akkoorden. In
1993werdhijbenoemdtothoogstebevelhebbervandeKoninklijke
Marechaussee. Indie functiewashij tot 1999werkzaam.

Indezomervan1995 raakteFabiusalsbevelhebbervandemare-
chausseebetrokkenbijdeSrebrenicazaak, toenhetontwikkelenvan
een fotorolletjemetbewijs vanbeeldenvandeNederlandsebetrok-
kenheidbijde slachtingvanSrebrenicawasmislukt.Opdenegatie-
venwaaropNederlandsemilitairenzoudenhebbengezienhoeman-
nenenvrouwenwerdengescheidenvoorafgaandaandeslachting,
bleekniets te staan.Het ‘Kodak-team’vandemarechaussee trachtte
daarnazelfmetgetuigenverklaringendeweergavenophet foto-
rolletje te reconstrueren.

Verderkwamhijondervuur te liggenvanwegezijn rolbij tweeern-
stigeongelukkenmet landmijnen inde jaren tachtigop legerbasis
’tHardedieachtmilitairenhet levenkostten.Hetonderzoeksteam
onder leidingvanFabius steldevastdat indemijneneenproductie-
fout zat.DeNationaleOmbudsmanbekritiseerdedie conclusie. Klok-
kenluiderFredSpijkersbeweerdedatdeNederlandse staatdeware
oorzakenvandiemijnongelukkenwildeverhullen.Ditwerdopgete-
kenddoorde journalistAlexanderNijeboer inhetboekEenman tegen
de staat.HierinwerdenFabiusen teamledenbeschuldigdvan fraudu-
leuzeprocessen-verbaal.Hetboekwerdniet verbodenzoals Fabiusbij
de rechtereiste,maarNijeboermoest eenaantalgrievendepassages
overFabiusenzijnonderzoeksteamrectificeren.

FabiuswasgehuwdmetConstanceLilianevanLyndenenhadtwee
kinderen, ElisabethenDiek.Hijwoonde indegemeenteHummeloen
Keppel (nuBronkhorst) indeAchterhoek.Daarhadde familie een
landgoed. Fabiushadgoederelatiesmetdekoninklijke familie en
metnamemetdeVanVollenhovens, omdatprinsPieter-Christiaan
werkzaamwasbijdeKoninklijkeMarechaussee.Hijwasookeenvan
degastenopdiensbruiloftmetAnitavanEijk.

Vanaf 1974washij lidvandegemeenteraadvanHummeloen
Keppel voordeVVD,waarvoorhij korte tijd fractievoorzitterwas.Na
zijnvertrekalsbevelhebbervandeKoninklijkeMarechausseewas
Fabiusnogvijftien jaar tijdactief als raadsadviseur internationale
migratie-aangelegenhedenvandeminister van Justitie.
Peter deWaard

Het eeuwige leven

Diederik Fabius

OVERHEID, GRIJP IN!
Maarwaaromzoudenwewachtenop
bedrijven? Ishetniet logischerdatde
overheidhet initiatief neemtenbe-
drijvenverplicht externekostendoor
teberekenen indeprijzenvanvoed-
sel?Voereenvliegtaks in, eenmilieu-
heffing, eendierenleedbelastingvoor
kipuitdebio-industrie eneenuitbui-
tingsopslagvoorkinderslaafchoco-
lade. ‘Eerlijke’producten –uitdevolle
grond, vanhet seizoen,duurzaam,
diervriendelijk, fairtrade –worden
danvanzelf relatief goedkoper.

Maardaarmeebeginnendeproble-
menpasecht,wanthoebereken je
dat?Deafgelopen jarenhebben inter-
nationaleonderzoekershunhoofd
gebrokenovermanierenomdeex-
ternekostenvanvoedsel tebecijferen
–metzeerverschillendeuitkomsten.

Onderzoekersvande IowaStateUni-
versity indeVS schattendeexterne
kosten–milieu, gezondheidskosten,
verlies aanbiodiversiteit – vande
Amerikaanse landbouwin2004op
5,7 tot 16,9miljarddollar.Opeen to-
taleproductie terwaardevanzo’n
280miljarddollar zoudat2 tot6pro-
centaanextrakostenzijn.

Dat lijktweinig invergelijkingmet
eenstudievandeuniversiteit vanEs-
sexuit 2005waarinwerdbecijferd
datgangbaareten inGroot-Brittannië
12procentduurderzouwordenals
alle externekostenwerdenmeege-
teld.Biologischetenkwamindestu-
diegunstigeruitdebus.

Het InstituutvoorMilieuvraagstuk-
kenvandeVU inAmsterdambere-
kende in2005de ‘echte’ kostenvan
varkensvlees voordeNicolaasPierson
Stichting.Als alles –klimaat,dieren-
welzijn, verlies aanbiodiversiteit –
werdmeegeteld, zoueenkilogewoon
varkensvlees indewinkel ruim2 euro
meermoetenkosten.Vooreenkilobi-
ologischvarkensvlees zoudeprijsver-
hogingdehelft lageruitkomen:
94 cent.

Het recentsteonderzoeknaarex-
ternekostenvanvoedselproductie in
Nederlandwerdvier jaargeledenge-
daan inhetkadervaneenparlemen-
taironderzoek ‘Economischedimen-
sie verduurzamingvoedselproduc-
tie’. Inopdrachtvanhetparlement
rekendemilieuonderzoeksbureau
BlonkConsultantsuitwatvoorgevol-
genhetdoorberekenenvankosten
voorvervuiling, klimaateffectenen
dierenwelzijnzouhebbenvoormelk
envarkensvlees.

Vooreenkilovarkensvleesbedra-
gendeexternekosten – zekereen
minderzekere – 1,84europerkilo (bo-
venop2,50europroductiekosten),
vooreen litermelk 13 centper liter
(bovenop48centproductiekosten).
Dat zouneerkomenopeenprijsver-

hogingvan73, respectievelijk 27pro-
cent.Opvallend isoverigensdatbio-
logischvlees inhetonderzoekpasbe-
ter scoort alsookdierenwelzijnwordt
meegeteld, eenvande factorendie
hetmoeilijkst tekwantificeren is.
Maardebelangrijksteboodschapzijn
nietdecijfers, zegtonderzoekerHans
Blonk.Die isdathet een ‘onmogelijke
opdracht’was.Dat er externekosten
zijn, staatbuitenkijf.Dat zeaanzien-
lijk zijnook.Maaromdatomtezet-
ten in tastbarecijfers, is volgens
Blonkeenheillozeweg.

Dekostenvanwater- en luchtver-
vuilingzijnnogenigszinsmeetbaar.
Maarhoebereken jedekostenvan
eensmeltende ijsberg,deafnamevan
planten- endiersoorten,of dekosten
vaneendodedoorpesticidengebruik
inChina?Wiekanzeggenwathet
dierenwelzijnvaneenkipwaard is in
euro’s?Voor jehetweet, zegtBlonk,
gaatdediscussie vooraldaarover in
plaats vanwaaroverhet zoumoeten
gaan:hoemaak jedevoedselproduc-
tieduurzamer?Deverborgenkosten
vanvoedseldoorberekenenaande
consument is volgenshemhetpaard
achterdewagenspannen.Het isbeter
omdeprikkel te leggenwaardekos-
tenwordengemaakt.Hanteerdan
hetprincipedevervuilerbetaalt: bij
deboerdiepesticidenenkunstmest
strooit, bijde tomatentelerdie inzijn
kasgasverstookt, bijdeveehouder
diemestuitrijdt.

Inplaatsvaneenopslagvoordecon-
sumentzietBlonkmeerheil inbijvoor-
beeldeenpesticidentaks, eenenergie-
belasting en een waterheffing. Dan
wordthetetenookduurder,maarpak
jehetprobleembijdekopinplaatsvan
bijde staart.

Dat zoudepolitiekmoetendoen.
Maardieaarzelt. EenmotievanD66
omteonderzoekenhoeexternekos-
tenvanvoedselkunnenwordendoor-
berekend,werd in2012verworpen
met tegenstemmenvanVVD,PVV,
CDAenSGP. Logisch. Eenpoliticusdie
pleit voorheffingenopvoedsel-
productiemaakt zichnietpopulair.

Ondertussendoenwewelhetom-

gekeerde.Nederlandseglastuin-
bouwbedrijvenbetalen tot enmet
2024eenverlaagd tarief voorhungas:
geen 19,3 centperkubiekemeter,
maar3,1 cent.Het voordeel vandesec-
torwordtgeschatop 115miljoeneuro
per jaar. Inplaats vanenergieverbruik
tebelasten,wordthetbeloond.De
prijsbetalenzenu inGroningen.

VoordeEU-landbouwsubsidies
geldtbijnahetzelfde.Het leeuwen-
deeldaarvankomt terechtbij grote
bedrijven, inNederlandvooral inde
zuivelsector.Opdesite farmsubsidy.
org, opgezetdooreengroep interna-
tionaleonderzoeksjournalisten,
staandecijfersoverdeperiode 1997
tot 2013opeenrijtje. Vandevijf groot-
ste subsidieontvangers inNederland
zijnervier zuivelbedrijven:Campina,
NestléNederland,Hoogwegt Interna-
tional enNavobi.Gezamenlijkontvin-
genzij ingenoemdeperiode ruim
766miljoeneuroaanbelastinggeld.
Het isgelddat indirect tengoede
komtaandeprijs vaneenpakmelkof
eenkilo tomaten. Subsidies zijnook
eenvormvanexternekosten.

DeWageningseonderzoekerVan
Damwaseenvandedeskundigendie
inhetparlementaironderzoekomad-
vieswerdgevraagd.Ookhij iseen
voorstandervandevervuilerbetaalt.
‘Als jedatdoet,krijg jeeensysteemver-
andering.Erzullenbedrijven failliet
gaandienuindirectwordengesubsi-
dieerd.Vandeanderekantkomen
danproductenopdemarktdieernu
nietzijnvanwegedeconcurrentie.De
uitkomst isniet tevoorspellen.’

Er zijn tekenendatdewalhet schip
begint tekeren,waarschuwtPeter
d’Angremond, algemeendirecteur
vanMaxHavelaarNederland.Dekin-
derenvanarmekoffie- encacaoboe-
renhakenaf: zijhebbengeenzinnet
zo te sappelenalshunouders.Daar-
doordaalthetaanbodenstijgende
prijzen.Maardemanierwaaropver-
dientgeenschoonheidsprijs. ‘Daar zit
niemandoptewachten.’

Ondertussenblijfthet aanmodde-
renmet initiatievenvangoedwil-
lendebedrijvenenbewusteconsu-
menten.Onsvoedsel is tegoedkoop
en ja,het zougoedzijnalswemeer
zoudenbetalen.Alwashetalleen
maaromonsbewuster temakenvan
dewerkelijkekostenachterde ingre-
diëntenoponsbord.Maarhet is een
probleemdatvraagtomeenstructu-
releaanpakdiedekeuzenvande indi-
viduele consument tebovengaat.

Anderzijds: alsbewusteconsumen-
tenhetonderwerpnietopdeagenda
houden,waaromzoudendesuper-
marktenendepolitiekzichdannog
inspannen?Staatudevolgendekeer
voorhetkoffieschap indesuper-
marktenkiestu fairtradekoffiedan
zultuderevolutienietontketenen,
maarubentwel eennobelmens.

Jemoetergensbeginnen.
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Wie kan zeggenwat het
dierenwelzijn van een kip

waard is in euro’s?


