
 

 Reactie van Eline Vedder en Jaco Geurts op het NAV-pamflet 

 
1. Wilt u een korte reactie geven op de inhoud van dit pamflet? 

De punten die jullie in het pamflet benoemen zijn voor mij herkenbaar. In ons 
verkiezingsprogramma zijn een aantal hoofdlijnen die ik ook in jullie pamflet terugzie, namelijk: 
een eerlijke prijs, vruchtbare landbouwgrond beschermen, verduurzaming van de landbouw en 
meer ruimte voor het vakmanschap van de boer.  
 

2. Bent u het eens met onze visie op markt- en prijsbeleid (punt 2a t/m d) 
In essentie ben ik het ermee eens, maar in de praktijk blijken sommige punten lastig 
uitvoerbaar. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een gelijk speelveld binnen de EU door gelijke 
regelgeving, zien we dat iedere lidstaat zijn eigen kenmerken en uitdagingen heeft op basis 
waarvan de regelgeving wordt bepaald. Zo zijn in Nederland andere maatregelen nodig om de 
nationale en internationale doelen te behalen dan in andere lidstaten. Anderzijds moeten we 
oppassen dat de regelgeving tussen lidstaten niet teveel uiteenloopt, waardoor oneerlijke 
concurrentie ontstaat. Wat betreft een eerlijke margeverdeling in de keten ben ik het ermee 
eens dat de afnemers minstens de kostprijs moeten betalen voor de producten die zij afnemen. 
De overheid kan dit echter niet verplicht stellen. Daarom hebben we een aantal voorstellen om 
de prijs voor boeren te verbeteren, bijvoorbeeld dat er een uitzondering op het kartelverbod 
komt voor boeren, waardoor zij beter kunnen samenwerken om een eerlijke prijs voor de 
producten te krijgen. Ook willen we een voedselscheidsrechter introduceren en willen we meer 
transparantie over de herkomst van producten, zodat de consument bewust kan kiezen voor 
Nederlandse/lokale producten. 
 
Wat betreft de vergoeding voor groene en blauwe diensten sluit ik me aan bij jullie visie. 
 

3. Ook veel andere punten vragen om aanpassing van het beleid (punt 4 (verduurzaming), punt 6 
(pachtbeleid), punt 7 (integraal en langdurig beleid), punt 8 (sturen op doelen i.p.v. middelen) en 
punt 10 (breed gedragen akkoord over landbouw, voedsel en natuur)). Bent u het met deze 
punten eens? 
 
In grote lijnen ben ik het met jullie visie op deze punten eens. Wat betreft perspectief en doelen 
zijn wij voorstander van een langetermijnperspectief voor de agrarische sector en 
doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Dit wil dus zeggen dat we doelen stellen 
(vertaald naar doelen op bedrijfsniveau) waarbij we de invulling van die doelen overlaten aan de 
ondernemer zelf. Hiermee willen we dus onder meer een oerwoud aan regels voorkomen en 
ervoor zorgen dat ondernemers zo min mogelijk worden belemmerd in hun werk. We laten 
iedere agrarische ondernemer de ruimte voor maatwerk, innovatie en vakmanschap om naar 
eigen inzicht zijn aandeel te realiseren. Met behulp van evenwichtsbemesting kunnen 
voldoende meststoffen worden toegediend aan de bodem om terug te geven wat eerder 
onttrokken is. De overheid handhaaft op de uitkomst en hoeft zich minder met de 
bedrijfsvoering op het erf te bemoeien. Daarnaast willen we dat de toelatingsprocedures voor 
duurzame alternatieven voor bemesting en gewasbescherming worden vereenvoudigd en 
verkort.  
 
Bij jullie laatste punt over een breed gedragen akkoord over landbouw, voedsel en natuur sluit 
ik me volledig aan. 

 
4. Als u minister van landbouw wordt, welke van de door ons genoemde punten gaat u dan als 

eerste uitvoeren? 



Eigenlijk twee punten, namelijk een eerlijke prijs en beschermde status voor vitale 
landbouwgronden. Wat de eerlijke prijs betreft wordt er nu al gewerkt aan een meldpunt voor 
misstanden met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken. De andere ambities op het gebied 
van een eerlijke prijs, zoals een uitzondering op het kartelverbod en transparantie van 
producten zouden mijn prioriteit hebben. Daarnaast vindt er op dit moment een enorme strijd 
om de ruimte plaats, waarbij we ook zien dat vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor 
andere functies, zoals zonne-energie of wonen. Het is volgens mij van belang dat er snel een 
beschermde status voor vitale landbouwgronden komt. 

 
 


