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Concreet voornemen voor stijging vleesprijs 
 
Bevolkingssteun voor eerlijke vleesprijs leidt tot kantelpunt 
  
Nederlanders accepteren een eerlijke -hogere- prijs van vlees, als er een goede bestemming 
is voor de meerprijs. Momenteel is 52% van onze bevolking het eens met het voornemen om 
een meerprijs te herinvesteren in goedkopere groenten en fruit, verandersteun aan boeren 
en koopkrachtreparatie voor lagere inkomens. Bij stemmers op de huidige regeringspartijen 
loopt dit percentage op tot 62%. De TAPP Coalitie liet dit eind oktober onderzoeken en 
verstevigt met deze representatieve cijfers het draagvlak onder haar concrete voornemen 
dat maandag 4 november werd toegelicht in Nieuwspoort in Den Haag aan politiek, 
maatschappelijke organisaties, pers en wetenschap. 
  
Sinds 2018 verbindt de TAPP Coalitie (True Animal Protein Price) meningen en kennisgebieden 
door brede maatschappelijke gesprekken over een logische manier om ons vlees 
toekomstbestendig te maken. Dat leidde tot een gedragen voornemen om daadwerkelijk te 
komen tot een andere wijze van beprijzen, waar iedereen beter van wordt; onze dieren, ons 
klimaat, onze boeren, onze economie en wij als consumenten. 
In het doorgerekende voornemen stijgen de vleesprijzen aan de kassa langzaam totdat in 
2030 voor een ons kip 20 cent, varken 45 cent en voor rund 57 cent meer betaald wordt in de 
winkel (gemiddeld is dat 34 cent meer, omdat relatief veel kip wordt gegeten). Deze 
meerprijs hangt af van de reële maatschappelijke kosten van het geproduceerde vlees; 
kosten door bijvoorbeeld stikstofproblemen of broeikasgassen. Van de overheid wordt 
gevraagd het voornemen in te richten en uit te voeren, namens de Nederlanders. De 
opbrengsten van de eerlijkere vleesprijzen worden beheerd in het in te richten Fonds Eerlijke 
Voedselprijzen. Een transparant fonds dat onder controle zal staan van alle Nederlanders via 
de TAPP Coalitie die hiervoor een interactieve online omgeving zal inrichten en meerdere 
keren per jaar bestedingsoverleg met de overheid zal hebben. 
  
Professor Pier Vellinga, voorzitter TAPP Coalitie: ‘Door onze grondige overleggen met zoveel 
partijen in ons land ligt er nu een gedragen voornemen, dat we op haalbaarheid lieten 
doorrekenen, waarmee we als Nederlanders in 2030 tot 1,3 miljard euro per jaar samen 
beschikbaar stellen. Een gigantisch bedrag dat terugvloeit naar een ander, beter Nederland 
via onze boeren, goedkopere groenten en fruit en koopkrachtreparatie voor lagere 
inkomens. We draaien met dit voornemen de zaken om: we reiken de overheid een 
concrete aanpak aan in plaats van hen vragen óm een aanpak’. 
  
Berekeningen werden uitgevoerd door respectievelijk adviesbureau CE Delft in 
samenwerking met Centrum Landbouw en Milieu (CLM) en draagvlakonderzoek DVJ-insights. 
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