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GiDs DE TIEN GEBODEN VAN GOED ETEN

Hitsig
us geile Geert bestaat
niet. Het moet ‘goede
Geert’ zijn, vertelde
zijn nieuwe vlam
Hetty maandag in
DWDD.
Liefde in tijden van televisie. ‘Hilversum’ kon z’n gretige handjes maar niet afhouden van het kijkcijferkanon Boer zoekt vrouw. De
prijskoe werd tot de laatste druppel uitgemolken. Zondag ‘de reünie’ in Boer zoekt vrouw, waarop de boeren terugblikten op hun amoureuze avontuur. Direct daarna
schoof Ivo Niehe een krukje bij voor boeren uit voorgaande Bzv-edities, die terugblikten op dit seizoen. In
het ochtendprogramma Vandaag de dag (WNL) had
‘analyticus’ Mark Koster maandag een aspect gemist in
de verslaggeving: ‘Is er nou seks geweest, ja of nee?’
Vond hij wel een ‘cruciaal ding’. Hij was niet de enige:
‘relatiedeskundige’ Marcia Chong kon in RTL Boulevard
aan boerin Bertie en haar nieuwe liefde zien dat ze
‘goed van bil zijn gegaan’.
De echte terugblik moest toen nog komen: DWDD had
maandag de hele stal gevuld met de televisieboeren en
stalmeesteres Yvon Jaspers. Matthijs van Nieuwkerk
aan Rianne, verse vlam van Texelse Jan: ‘Al zwanger?’
De geest van geile Geert heerst in hitsig Hilversum.
Zondag leerden we al dat liefde niet vanzelf bloeit op
de kunstmest van tv. Nancy miste bij haar Theo ‘een
stukje betrokkenheid en interesse’. Hunk Tom en zijn
Rimke waren al niet meer dolverliefd (in DWDD was het
uit). En dat met de ‘spelregels en beperkingen’ van het
tv-spel die de tortelduiven gebiedt maanden binnen te
blijven – wie zei dat Bzv over het echte leven ging?
Maar pregnanter waren de liefdeslessen over de verhouding met de (sociale) media. Tom was ‘best wel geschrokken van de pers’.
Gertie tijdens de reünie
De prijskoe
over de lange stiltes tijdens haar dates: ‘De span‘Boer zoekt
ning was met een bot mes
Vrouw’ werd tot
te snijden.’ Het zal toch
de laatste druppel niet komen door de onnatuurlijke situatie die tv geuitgemolken
creëerd had?
Geert had een moeilijke
periode gehad. RTL Boulevard en SBS Shownieuws
hadden hem ‘respectloos’
behandeld. Privé-fotograaf
Leo Vogelzang had hem
1.000 euro geboden voor een foto met het portret van
zijn overleden vrouw in zijn hand.
‘Misschien wou Hetty wel afhaken.’ Want ‘het is niet
mis dat je zo wordt neergezet’. Achteraf had hij zijn andere vlam, Mary, niet tweemaal moeten zoenen, zei hij.
Maar ja: ‘Als één zoen geil en hitsig is, dan zijn we met
Kerst en Oud & Nieuw allemáál geil.’
Net als de KRO, die karakters als Geert zorgvuldig geselecteerd en door de montage gecreëerd had, en de
sappigste passages welbelust had uitgezonden.
Opvallend was de dubbelrol van Yvon Jaspers ( ‘Ik
voel me extreem verantwoordelijk’) in dit geheel. Het
zal de passietijd zijn waarom zij haar handen deze dagen voortdurend waste in onschuld, nu ze haar lammeren had geofferd op het altaar televisie. Zondag opende
ze de hoogmis: ‘Het was me wat, hè? Ik vind het knap
dat jullie hier nog zitten.’ Alsof de commotie haar en de
KRO ook maar overkomen was, voor de achtste keer.
Yvon vroeg de boeren: ‘Realiseer je je wel dat als dit je
overkomt en je met z’n tweeën levend en wel uit deze
orkaan stapt, de liefde dan wel heel groot is?’ Dat beaamden ze. De #ophef als bezegeling. Desondanks zouden alle boeren zo weer meedoen, zeiden ze. Logisch:
zij zijn verliefd en ontoerekeningsvatbaar.
Winnaar was boer Janko. In Bzv was hij de sneuneus,
Jaspers had hem verrast ‘door hem in één keer voor te
stellen aan ál zijn brievenschrijfsters’: alle drie. Hij viel
af, maar nu was de aardappelaar tot over zijn oren op
potige Esther. In DWDD was hij blij dat het televisiecircus hem bespaard is gebleven. Soms is boerenslimheid
het beste bestrijdingsmiddel tegen televisieliefde.

We willen goed eten: duurzaam, diervriendelijk,
gezond. En we willen lekker eten. Maar hoe?
V onderzoekt in een serie de 10 Geboden van Goed
Eten. Vandaag het vijfde gebod: Gij zult meer
betalen, want dat is beter voor het milieu, de
dieren en de boeren in de Derde Wereld.
Door Mac van Dinther Foto Lauren Hillebrandt

Lekker dokken
HANGT AAN GOEDKOOP
ETEN EEN PRiJsKAARTJE?

L

aten we het eens over
koffie hebben. We hadden ook varkensvlees
kunnen nemen, melk
of chocolade. Maar koffie is een prima voorbeeld. U staat voor het
schap in de supermarkt. Voor u liggen
twee pakken koffie. Het ene is een
paar dubbeltjes duurder dan het andere. Welk pak neemt u dan? Het
goedkoopste waarschijnlijk.
Maar als ik u nu vertel dat voor de
duurdere koffie de boeren een eerlijke prijs krijgen, dat ze hun koffie
duurzaam verbouwen, dat ze een premie ontvangen waarmee ze schooltjes bouwen voor hun kinderen: welk
pak kiest u dan? Als u allen nu zegt
dat u het duurdere koopt: dat kan
niet. Het marktaandeel van fairtradekoffie in de Nederlandse supermarkt
is namelijk maar een procent of 5. De
meesten kopen het goedkope pak.
Dat is gek, want in een nette wereld
zou het toch niet meer dan normaal
moeten zijn dat wij koffieboeren een
fatsoenlijk loon betalen, zodat ze hun
gezin kunnen voeden, schoolgeld afdragen en de dokter bellen als die
nodig is. Elementaire zaken waar ieder mens recht op heeft. Maar zo normaal is dat blijkbaar niet.
‘Externe kosten’ worden ze genoemd: kosten die eigenlijk wel
thuishoren in de prijs van een product, maar niet worden meegerekend omdat ze worden afgeschoven
op anderen. Fatsoenlijke lonen voor
koffieboeren zijn er een voorbeeld
van. Maar er is meer.
De landbouw is een van de belangrijkste veroorzakers van grote milieuproblemen: opwarming van de aarde,
verlies aan biodiversiteit, vervuiling
van land, lucht en water. De bijdrage
van de landbouw aan het broeikaseffect wordt geschat op 25 tot 30 procent. De aanpak daarvan kost wereldwijd honderden miljarden per jaar.
Maar dat is niet verdisconteerd in de

prijs van een pond kaas of een bak
kastomaten.
En wat te denken van de gezondheidskosten die worden veroorzaakt
door het gebruik van antibiotica in de
veehouderij? Zouden die niet ook verdisconteerd moeten worden in het
prijskaartje van een kipfilet? En de
kosten voor dierenwelzijn? Of is
dierenleed gratis? Armoede, milieuen gezondheidsproblemen, dierenleed, het zijn de onzichtbare kosten
achter onze voedselproductie. Ze zijn
er wel, maar je ziet ze niet. En dus betaal je ze niet. Als je die kosten wel
meerekent, zouden we meer voor ons
eten betalen. Misschien zou een kilo
varkensvlees dan wel een paar euro
meer kosten dan nu.
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Eet lokaal.
Eet biologisch of in ieder
geval producten waarvoor
geen of zo min mogelijk
bestrijdingsmiddelen zijn
gebruikt.
Eet minder en alleen diervriendelijk geproduceerd
vlees.
Eet producten waar geen
E-nummers of andere
vreemde stoﬀen aan zijn
toegevoegd.
Betaal meer.
Kook zelf. Besteed dagelijks minimaal anderhalf
uur aan uw eten.
Eet aan tafel, samen met
anderen.
Probeer een deel van uw
eten zelf te verbouwen,
hoe klein dat deel ook is.
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

VOORDELiG BOVEN ALLEs?
Waarom is ons voedsel zo goedkoop?
Dat is de schuld van de oorlog. In de
Tweede Wereldoorlog ondervonden
de bevolkingen van Europese landen
wat het is om serieus honger te lijden.
Dat nooit meer, vonden de naoorlogse regeringen. Binnen de Europese
Unie werd een miljarden verslindend
subsidiestelsel opgetuigd om de
landbouwproductie te verhogen met
als doel: bewerkstelligen dat er voldoende en goedkoop voedsel is voor
iedereen.
Die missie is glansrijk gehaald, met
Nederland als uitblinker: tussen 1950
en 2011 vervijfvoudigde de
Nederlandse landbouwproductie,
met minder boeren en minder land.
Missie volbracht. Maar in onze ijver
hebben we een systeem gecreëerd dat
helemaal door kosten en baten wordt
gestuurd: de eerste moeten omlaag,
de tweede omhoog. We sluiten dieren
op met als enig doel ze zo snel mogelijk vlees te laten aanmaken, we
strooien kunstmest en pesticiden om
meer uit de grond te halen, we stoken
kassen om het hele jaar door tomaten
en paprika’s te telen.
Vragen of deze aanpak op de lange
termijn wel duurzaam is, werden jarenlang terzijde geschoven: alles opzij voor het heilige doel van goedkoop
eten voor iedereen. Nu zijn we echter
op een punt beland dat we de rekening krijgen gepresenteerd. We lopen
tegen de grenzen aan van het ecosysteem – als we er al niet overheen zijn.
Het eind is nog niet in zicht. Er moet
steeds meer voedsel worden geproduceerd voor een nog altijd groeiende wereldbevolking. Met meer milieuproblemen als gevolg.
De rol van ons voedsel daarin staat
steeds vaker ter discussie. Op een recent congres in Amsterdam maakte
Nadia El-Hage Scialabba, senior officer
duurzame ontwikkeling van de VNlandbouworganisatie FAO, een punt
van de ‘economische onzichtbaarheid’ van free inputs uit de natuur. Er
zou eigenlijk een prijskaartje moeten
hangen aan het gebruik van natuur-
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Gij zult
‘Geef ons heden ons dagelijks
brood.’ Die opdracht is ingewikkelder 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, ieder 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 onderworpen. Aan het eind hopen we
in elk geval meer te weten.

lijke hulpbronnen als water, lucht en
land. De (voedings)industrie maakt
er gebruik van door afvalstoffen erin
te lozen of door ze te vervuilen met
pesticiden, broeikasgas of fijnstof.
Adviesorganisatie KPMG International deed in 2012 onderzoek naar de
externe milieukosten van elf bedrijfstakken, waaronder ook de luchtvaart,
de mijnbouw en de auto-industrie. De
voedingsindustrie bleek kampioen
afschuiven. De verborgen milieukosten van voedingsbedrijven zijn volgens KPMG het hoogste van allemaal
en ruim twee keer zo hoog als de brutowinst die ze maken. Als de voedingsindustrie werd aangeslagen
voor milieukosten, draaiden veel bedrijven met verlies.
Wie de verliezers zijn in dit systeem
is duidelijk. Dat zijn de zwakste schakels: het milieu, de boeren die op het
randje van bestaan balanceren, de
dieren, de toekomstige generaties die
we opzadelen met onze milieuproblemen. De winnaars zijn zij die het wereldwijd voor het vertellen hebben in
de voedselketen: grote agrarische
multinationals als Monsanto en Cargill en de supermarkten.

laatste jaren is weer sprake van een
lichte stijging, vooral omdat we door
de crisis minder geld uitgeven aan
andere zaken.
Goedkoop eten is de norm. De westerse consument zit gevangen in een
cheap food mindset, zegt Lucas Simons
in zijn boek Changing the Food
Game.‘Ons systeem is gebaseerd op
lage prijzen. Die moeten laag blijven,
anders stort het bouwwerk in.’
Lage prijzen zijn gezichtsbedrog.
We betalen de rekening voor goedkoop voedsel wel, maar ergens anders: in kosten voor dijkverzwaring
(om de stijging van de zeespiegel het
hoofd te bieden) en waterzuivering
bijvoorbeeld. Een bestuurslid van het
Hoogheemraadschap Delfland
klaagde dat controles op landbouwgif in het water tonnen per jaar extra
kosten. Daar betaalt iedereen aan
mee via de waterschapslasten.
Lage prijzen voor koffie en andere
grondstoffen zorgen voor armoede
en instabiliteit in ontwikkelingslanden wat weer leidt tot oorlogen en
vluchtelingenstromen. Zo zijn zelfs
kosten voor de opvang van asielzoekers deels te herleiden tot goedkoop
eten.
Betalen doen we dus toch wel,
linksom of rechtsom. Maar het probleem van de kunstmatige lage prijzen van voedsel is dat ze ons het zicht
ontnemen op de werkelijke kosten
die gemoeid zijn met de productie.
Daardoor wordt consumenten de
mogelijkheid ontnomen een afgewogen keuze te maken: voor eten dat

minder milieuvervuiling veroorzaakt, niet per vliegtuig wordt aangevoerd of waarvoor boeren wel goed
zijn betaald.

KLEINE PRIJSJES, BLIJE
KLANTEN?
Misschien hoort de consument ook
bij de winnaars; die profiteert immers van lage prijzen. Het deel van
ons inkomen dat we uitgeven aan
eten is de laatste decennia spectaculair gedaald: van gemiddeld 30 procent in 1960 tot 11 procent in 2011. De

DE CONSUMENT KAN TOCH
GEWOON DOKKEN?
Hoe lossen we dat op? Dat kan op
meerdere manieren. De eerste is de
meest voor de hand liggende: we
plakken een sticker op voedsel dat
wel duurzaam, diervriendelijk et
cetera is geproduceerd en vragen de
consument daarvoor meer te betalen.
Dat is het idee waaruit fairtrade is
ontstaan en allerlei andere labels: biologisch, vrije uitloop en sterren voor
dierenwelzijn. Als je een product met
zo’n label koopt dan weet je: voor
deze koffie is een fatsoenlijke prijs betaald, deze legkip heeft buiten gelopen, dit varken heeft daglicht gezien.
Even los van de vraag of alle labels
doen wat ze beloven, of het hout
snijdt. Max Havelaar vierde vorig jaar
zijn zilveren jubileum. Na 25 jaar is
het marktaandeel fairtrade in de winkel bescheiden: 5 procent in koffie,
6 procent in chocolade. Voor biologisch en scharrelvlees geldt al niet anders. Het is niet niks; fairtrade zet wereldwijd 5 miljard dollar om. Maar
het gaat wel tergend langzaam.
Dat niet alleen. Labels veranderen
het systeem niet, zeggen critici.
Labels fungeren vooral als aflaat voor
een kleine groep bewuste consumenten. De meerderheid van de kopers
ziet er het nut niet van in. Dat kun je

ze verwijten. Maar de vraag is of het
terecht is de last van een ontspoord
systeem bij de consument te leggen.
Ynte van Dam, universitair docent
marktkunde en consumentengedrag
van Wageningen UR, vindt van
niet.‘Consumenten hebben het systeem niet bedacht, waarom zouden
zij het dan moeten oplossen? Je doet
boodschappen om te eten, niet om de
wereld te veranderen.’
Bovendien werkt het systeem met
labels averechts. Wie bewust ‘beter’
inkoopt geeft niet alleen zelf meer
uit, maar betaalt evengoed mee aan
de milieukosten van het verspillende
eetpatroon van zijn buurman. De bewuste consument wordt dus dubbel
gepakt. ‘Je zou geschift zijn als je daar
in trapt’, aldus Van Dam.

MOETEN BEDRIJVEN HET
VOORTOUW NEMEN?
Andere oplossing. Laat bedrijven het
voortouw nemen om duurzamer te
produceren en in te kopen. Dat gebeurt al. Albert Heijn verkoopt alleen
nog scharrelvarken, C1000 is overgestapt over op weidemelk, Unilever
doet de plofkip in de ban, Plus heeft
alleen nog fairtradebananen in het
schap, koffie van Albert Heijn en Lidl
heeft het UTZ-keurmerk voor verantwoorde koffie. Veel consumenten kopen duurzaam of fairtrade zonder
dat ze het weten.
De afgelopen jaren ontstond bijna
een run op ‘goede’ labels. Het leek
wel alsof elke supermarkt er als eerste bij wilde zijn. Dat is ook zo, want

de eerste krijgt positieve publiciteit.
Maar om echt effect te hebben, moet
het goede voorbeeld worden nagevolgd. En daar is niet altijd evenveel
animo voor, want in nummer twee
en drie is niemand nog geïnteresseerd.
Hoe broos dit model is, bleek onlangs uit commotie rond het initiatief ‘de Kip van Morgen’. Supermarkten spraken af om met zijn allen alleen nog vlees in het schap te leggen
van deze kip, die een iets beter leven
heeft dan de plofkip. Omdat zo’n kartelafspraak niet is toegestaan in een
vrije markt, hadden ze daarvoor toestemming nodig van de Autoriteit
Consument en Markt (ACM).
Die kregen ze niet. Niet omdat de
ACM tegen afspraken over dierenwelzijn is, maar omdat de levensverbetering van de Kip van Morgen te minimaal was om een uitzondering voor
te maken op de kartelwetgeving. Voor
een kip met een echt beter leven
(1 ster van de Dierenbescherming)
durfden de supermarkten hun nek
niet uit te steken. Daar is blijkbaar
geen eer aan te behalen.
Het is illustratief voor de situatie
waarin het bedrijfsleven nu zit, zegt
Simons die bedrijven adviseert over
duurzaamheidsbeleid.‘We zitten in
een soort puberfase. Uiteindelijk
komt het erop aan dat bedrijven de
noodzaak van systeemverandering
inzien omdat ze anders geen toekomst hebben.’

n
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Elke dinsdag Een necrologie van
minder bekende bijzondere mensen

Het eeuwige leven
Diederik Fabius
1943-2015

n

Diederik Fabius

Fabius raakte als bevelhebber van
de marechaussee betrokken bij twee
belangrijke kwesties.

A

ls de klok tijdens Oud op Nieuw twaalf sloeg, stapte
generaal-majoor Diederik Fabius in zijn auto en reed naar
enkele grensposten om de werkende dames en heren
marechaussee gelukkig nieuwjaar te wensen. Als bevelhebber van de marechaussee voelde hij zich betrokken bij
het wel en wee van al zijn manschappen. Onder zijn leiding werd de
Koninklijke Marechaussee het vierde krijgsmachtonderdeel van
Defensie. Fabius overleed na een lang ziekbed op 21 februari in
Genève, waar hij was opgenomen voor behandeling.
Hij werd geboren in een patriciërsfamilie in het Zeeuwse Oostkapelle. Zijn moeder was Alexandra Herculine barones van Heemstra,
zijn vader Kaeso was burgemeester en secretaris van Oostkapelle, totdat hij in de oorlog werd gevangengezet in het beruchte Oranjehotel.
Diederik Fabius ging naar de hbs in Bilthoven en koos daarna voor
het Korps Mariniers. Hij was straaljagerpiloot bij de onderzeebootbestrijding op Curaçao en helikopterpiloot bij de opsporings- en reddingsdienst. Na de overstap naar de Koninklijke Marechaussee gaf hij
in 1982 leiding aan de militaire politie van de vredesmacht in de Sinaï,
die moest toezien op de naleving van de Camp David-akkoorden. In
1993 werd hij benoemd tot hoogste bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee. In die functie was hij tot 1999 werkzaam.
In de zomer van 1995 raakte Fabius als bevelhebber van de marechaussee betrokken bij de Srebrenicazaak, toen het ontwikkelen van
een fotorolletje met bewijs van beelden van de Nederlandse betrokkenheid bij de slachting van Srebrenica was mislukt. Op de negatieven waarop Nederlandse militairen zouden hebben gezien hoe mannen en vrouwen werden gescheiden voorafgaand aan de slachting,
bleek niets te staan. Het ‘Kodak-team’ van de marechaussee trachtte
daarna zelf met getuigenverklaringen de weergaven op het fotorolletje te reconstrueren.
Verder kwam hij onder vuur te liggen vanwege zijn rol bij twee ernstige ongelukken met landmijnen in de jaren tachtig op legerbasis
’t Harde die acht militairen het leven kostten. Het onderzoeksteam
onder leiding van Fabius stelde vast dat in de mijnen een productiefout zat. De Nationale Ombudsman bekritiseerde die conclusie. Klokkenluider Fred Spijkers beweerde dat de Nederlandse staat de ware
oorzaken van die mijnongelukken wilde verhullen. Dit werd opgetekend door de journalist Alexander Nijeboer in het boek Een man tegen
de staat. Hierin werden Fabius en teamleden beschuldigd van frauduleuze processen-verbaal. Het boek werd niet verboden zoals Fabius bij
de rechter eiste, maar Nijeboer moest een aantal grievende passages
over Fabius en zijn onderzoeksteam rectificeren.
Fabius was gehuwd met Constance Liliane van Lynden en had twee
kinderen, Elisabeth en Diek. Hij woonde in de gemeente Hummelo en
Keppel (nu Bronkhorst) in de Achterhoek. Daar had de familie een
landgoed. Fabius had goede relaties met de koninklijke familie en
met name met de Van Vollenhovens, omdat prins Pieter-Christiaan
werkzaam was bij de Koninklijke Marechaussee. Hij was ook een van
de gasten op diens bruiloft met Anita van Eijk.
Vanaf 1974 was hij lid van de gemeenteraad van Hummelo en
Keppel voor de VVD, waarvoor hij korte tijd fractievoorzitter was. Na
zijn vertrek als bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee was
Fabius nog vijftien jaar tijd actief als raadsadviseur internationale
migratie-aangelegenheden van de minister van Justitie.
Peter de Waard
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OVERHEID, GRIJP IN!
Maar waarom zouden we wachten op
bedrijven? Is het niet logischer dat de
overheid het initiatief neemt en bedrijven verplicht externe kosten door
te berekenen in de prijzen van voedsel? Voer een vliegtaks in, een milieuheffing, een dierenleedbelasting voor
kip uit de bio-industrie en een uitbuitingsopslag voor kinderslaafchocolade. ‘Eerlijke’ producten – uit de volle
grond, van het seizoen, duurzaam,
diervriendelijk, fairtrade – worden
dan vanzelf relatief goedkoper.
Maar daarmee beginnen de problemen pas echt, want hoe bereken je
dat? De afgelopen jaren hebben internationale onderzoekers hun hoofd
gebroken over manieren om de externe kosten van voedsel te becijferen
– met zeer verschillende uitkomsten.
Onderzoekers van de Iowa State University in de VS schatten de externe
kosten– milieu, gezondheidskosten,
verlies aan biodiversiteit – van de
Amerikaanse landbouw in 2004 op
5,7 tot 16,9 miljard dollar. Op een totale productie ter waarde van zo’n
280 miljard dollar zou dat 2 tot 6 procent aan extra kosten zijn.
Dat lijkt weinig in vergelijking met
een studie van de universiteit van Essex uit 2005 waarin werd becijferd
dat gangbaar eten in Groot-Brittannië
12 procent duurder zou worden als
alle externe kosten werden meegeteld.Biologisch eten kwam in de studie gunstiger uit de bus.
Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU in Amsterdam berekende in 2005 de ‘echte’ kosten van
varkensvlees voor de Nicolaas Pierson
Stichting. Als alles – klimaat, dierenwelzijn, verlies aan biodiversiteit –
werd meegeteld, zou een kilo gewoon
varkensvlees in de winkel ruim 2 euro
meer moeten kosten. Voor een kilo biologisch varkensvlees zou de prijsverhoging de helft lager uitkomen:
94 cent.
Het recentste onderzoek naar externe kosten van voedselproductie in
Nederland werd vier jaar geleden gedaan in het kader van een parlementair onderzoek ‘Economische dimensie verduurzaming voedselproductie’. In opdracht van het parlement
rekende milieuonderzoeksbureau
Blonk Consultants uit wat voor gevolgen het doorberekenen van kosten
voor vervuiling, klimaateffecten en
dierenwelzijn zou hebben voor melk
en varkensvlees.
Voor een kilo varkensvlees bedragen de externe kosten – zekere en
minder zekere – 1,84 euro per kilo (bovenop 2,50 euro productiekosten),
voor een liter melk 13 cent per liter
(bovenop 48 cent productiekosten).
Dat zou neerkomen op een prijsver-

hoging van 73, respectievelijk 27 procent. Opvallend is overigens dat biologisch vlees in het onderzoek pas beter scoort als ook dierenwelzijn wordt
meegeteld, een van de factoren die
het moeilijkst te kwantificeren is.
Maar de belangrijkste boodschap zijn
niet de cijfers, zegt onderzoeker Hans
Blonk. Die is dat het een ‘onmogelijke
opdracht’ was. Dat er externe kosten
zijn, staat buiten kijf. Dat ze aanzienlijk zijn ook. Maar om dat om te zetten in tastbare cijfers, is volgens
Blonk een heilloze weg.
De kosten van water- en luchtvervuiling zijn nog enigszins meetbaar.
Maar hoe bereken je de kosten van
een smeltende ijsberg, de afname van
planten- en diersoorten, of de kosten
van een dode door pesticidengebruik
in China? Wie kan zeggen wat het
dierenwelzijn van een kip waard is in
euro’s? Voor je het weet, zegt Blonk,
gaat de discussie vooral daarover in
plaats van waarover het zou moeten
gaan: hoe maak je de voedselproductie duurzamer? De verborgen kosten
van voedsel doorberekenen aan de
consument is volgens hem het paard
achter de wagen spannen. Het is beter
om de prikkel te leggen waar de kosten worden gemaakt. Hanteer dan
het principe de vervuiler betaalt: bij
de boer die pesticiden en kunstmest
strooit, bij de tomatenteler die in zijn
kas gas verstookt, bij de veehouder
die mest uitrijdt.
In plaats van een opslag voor de consument ziet Blonk meer heil in bijvoorbeeld een pesticidentaks, een energiebelasting en een waterheffing. Dan
wordt het eten ook duurder, maar pak
je het probleem bij de kop in plaats van
bij de staart.
Dat zou de politiek moeten doen.
Maar die aarzelt. Een motie van D66
om te onderzoeken hoe externe kosten van voedsel kunnen worden doorberekend, werd in 2012 verworpen
met tegenstemmen van VVD, PVV,
CDA en SGP. Logisch. Een politicus die
pleit voor heffingen op voedselproductie maakt zich niet populair.
Ondertussen doen we wel het om-

Wie kan zeggen wat het
dierenwelzijn van een kip
waard is in euro’s?

gekeerde. Nederlandse glastuinbouwbedrijven betalen tot en met
2024 een verlaagd tarief voor hun gas:
geen 19,3 cent per kubieke meter,
maar 3,1 cent. Het voordeel van de sector wordt geschat op 115 miljoen euro
per jaar. In plaats van energieverbruik
te belasten, wordt het beloond. De
prijs betalen ze nu in Groningen.
Voor de EU-landbouwsubsidies
geldt bijna hetzelfde. Het leeuwendeel daarvan komt terecht bij grote
bedrijven, in Nederland vooral in de
zuivelsector. Op de site farmsubsidy.
org, opgezet door een groep internationale onderzoeksjournalisten,
staan de cijfers over de periode 1997
tot 2013 op een rijtje. Van de vijf grootste subsidieontvangers in Nederland
zijn er vier zuivelbedrijven: Campina,
Nestlé Nederland, Hoogwegt International en Navobi. Gezamenlijk ontvingen zij in genoemde periode ruim
766 miljoen euro aan belastinggeld.
Het is geld dat indirect ten goede
komt aan de prijs van een pak melk of
een kilo tomaten. Subsidies zijn ook
een vorm van externe kosten.
De Wageningse onderzoeker Van
Dam was een van de deskundigen die
in het parlementair onderzoek om advies werd gevraagd. Ook hij is een
voorstander van de vervuiler betaalt.
‘Als je dat doet, krijg je een systeemverandering. Er zullen bedrijven failliet
gaan die nu indirect worden gesubsidieerd. Van de andere kant komen
dan producten op de markt die er nu
niet zijn vanwege de concurrentie. De
uitkomst is niet te voorspellen.’
Er zijn tekenen dat de wal het schip
begint te keren, waarschuwt Peter
d’Angremond, algemeen directeur
van Max Havelaar Nederland. De kinderen van arme koffie- en cacaoboeren haken af: zij hebben geen zin net
zo te sappelen als hun ouders. Daardoor daalt het aanbod en stijgen de
prijzen. Maar de manier waarop verdient geen schoonheidsprijs. ‘Daar zit
niemand op te wachten.’
Ondertussen blijft het aanmodderen met initiatieven van goedwillende bedrijven en bewuste consumenten. Ons voedsel is te goedkoop
en ja, het zou goed zijn als we meer
zouden betalen. Al was het alleen
maar om ons bewuster te maken van
de werkelijke kosten achter de ingrediënten op ons bord. Maar het is een
probleem dat vraagt om een structurele aanpak die de keuzen van de individuele consument te boven gaat.
Anderzijds: als bewuste consumenten het onderwerp niet op de agenda
houden, waarom zouden de supermarkten en de politiek zich dan nog
inspannen? Staat u de volgende keer
voor het koffieschap in de supermarkt en kiest u fairtradekoffie dan
zult u de revolutie niet ontketenen,
maar u bent wel een nobel mens.
Je moet ergens beginnen.

