
 

Programmapunt 3  

Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft gevolgen voor ons klimaat, de inkomsten van boeren, 
stijgende zorgkosten en onze toekomst. De VVD is voorstander 
van een belangrijk principe; de consument bepaalt. Maar 
momenteel wordt vlees via de EU en Nederland gesubsidieerd, 
ook via een vrijstelling op de CO2-belasting voor bedrijven en 
consumenten en door een 12% lager tarief dan het normale btw 
tarief. Hierdoor blijft de vleesprijs kunstmatig laag. Wij willen dat 
de markt zijn werk kan doen op basis van de daadwerkelijke 
prijzen, daarom voeren we de eerlijke -iets hogere- vleesprijs in. 
Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch en uitvoerbaar is en dat 
een ruime meerderheid van Nederland hier al achterstaat (62 
procent VVD-stemmers deels of geheel eens). Met de 
opbrengsten investeren we in Nederland: inkomenssteun voor 
boeren die verduurzamen, btw verlaging op groenten en fruit, een 
gezondere bevolking, koopkrachtcompensatie voor lagere 
inkomens en lagere zorgkosten.  

 

 

Programmapunt 3  

Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

Om de alsmaar stijgende zorgkosten voor iedereen te verlagen 
en de gezondheid te verbeteren, is preventie belangrijk, ook bij 
onze voeding. Daarom is het goed als de overheid gezonde 
voedingsmiddelen in prijs verlaagt (lagere btw groenten en fruit) 
en producten duurder maakt van voedsel dat ons ziek kan maken 
omdat we er nu teveel van eten volgens de Schijf van Vijf (suiker, 
vlees). We willen een eerlijke -iets hogere- vleesprijs. Uit 
onderzoeken blijkt dat dit realistisch en uitvoerbaar is en dat een 
ruime meerderheid van Nederland hier achterstaat. Met de 
opbrengsten investeren we in Nederland: inkomenssteun voor 
boeren die verduurzamen, goedkopere groenten en fruit en 
koopkrachtcompensatie voor lagere inkomens.   
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

Om de alsmaar stijgende zorgkosten voor iedereen te verlagen 
en de gezondheid te verbeteren, is preventie belangrijk, ook bij 
onze voeding. Daarom is het goed als de overheid gezonde 
voedingsmiddelen in prijs verlaagt (lagere btw groenten en fruit) 
en producten duurder maakt van voedsel dat ons ziek kan maken 
omdat we er nu teveel van eten volgens de Schijf van Vijf (suiker, 
vlees). Daarom wil de PVV een eerlijke -iets hogere- vleesprijs. 
Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch en uitvoerbaar is en dat 
een ruime meerderheid van Nederland hier achterstaat. Met de 
opbrengsten investeren we in Nederland: koopkrachtcompensatie 
voor lagere inkomens, goedkopere groenten en fruit en geld voor 
boeren om dier- en milieuvriendelijker te produceren. Zo 
herstellen we een oude Hollandse traditie die bestond van de 
Middeleeuwen tot 1942: de vleesaccijns. Ook wie een laag 
inkomen heeft moet vlees kunnen blijven eten en gezond voedsel 
kunnen kopen: daarom verhogen we de zorgtoeslag of 
uitkeringen met 10 euro per maand voor 4 miljoen mensen.  
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft schadelijke gevolgen voor ons klimaat, onze boeren en 
onze toekomst. D66 staat voor een duurzame toekomst. Daarom 
willen we een eerlijke -iets hogere- vleesprijs: het kwartje van 
Jetten / Kaag / Terlouw. Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch 
en uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van Nederland 
hier achterstaat. Met de opbrengsten investeren we in Nederland: 
inkomenssteun voor boeren die verduurzamen, goedkopere 
groenten en fruit en koopkrachtcompensatie voor lagere 
inkomens.  
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft schadelijke gevolgen voor ons klimaat, onze boeren en 
onze toekomst. GroenLinks staat voor een groene toekomst. 
Daarom willen we een eerlijke -iets hogere- vleesprijs: het 
kwartje van Klaver. Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch en 
uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van Nederland hier 
achterstaat. Met de opbrengsten investeren we in Nederland: 
inkomenssteun voor boeren die verduurzamen, goedkopere 
groenten, fruit en vleesvervangers en koopkrachtcompensatie 
voor lagere inkomens.   
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft schadelijke gevolgen voor ons klimaat, onze boeren en 
onze gezondheid. DENK staat voor een duurzame samenleving 
met diversiteit van al het leven. Daarom willen we een eerlijke -
iets hogere- vleesprijs. Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch en 
uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van Nederland hier 
achterstaat. Met de opbrengsten investeren we in Nederland: 
inkomenssteun voor boeren die verduurzamen, goedkopere 
groenten en fruit en koopkrachtcompensatie voor lagere 
inkomens.   
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We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft schadelijke gevolgen voor ons klimaat, onze boeren 
en onze toekomst. De ChristenUnie staat voor respect voor 
mens, dier en natuur. Daarom willen we een eerlijke -iets hogere- 
vleesprijs: het kwartje van Segers. Uit onderzoeken blijkt dat dit 
realistisch en uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van 
Nederland hier achterstaat. Met de opbrengsten investeren we in 
Nederland: inkomenssteun voor boeren die verduurzamen, 
goedkopere groenten en fruit en koopkrachtcompensatie voor 
lagere inkomens.  
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft schadelijke gevolgen voor ons klimaat, onze boeren en 
onze toekomst. De PvdA staat voor een duurzame toekomst voor 
iedereen. Daarom willen we een eerlijke -iets hogere- vleesprijs: 
het kwartje van Asscher. Uit onderzoeken blijkt dat dit 
realistisch en uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van 
Nederland 
hier achterstaat. Met de opbrengsten investeren 
we in Nederland: inkomenssteun voor boeren die verduurzamen, 
goedkopere groenten en fruit en koopkrachtcompensatie voor 
lagere inkomens.   
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft schadelijke gevolgen voor ons klimaat, onze boeren en 
onze toekomst. De Partij voor de Dieren maakt zicht hard voor 
dierenwelzijn. Daarom willen we een eerlijke -hogere- vleesprijs: 
het kwartje van Ouwehand. Uit onderzoeken blijkt dat dit 
realistisch en uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van 
Nederland hier achterstaat. Met de opbrengsten investeren we in 
Nederland: inkomenssteun voor boeren die dierenwelzijn 
verbeteren en verduurzamen, goedkopere groenten, fruit en 
vleesvervangers en koopkrachtcompensatie voor lagere 
inkomens.   
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft schadelijke gevolgen voor ons klimaat, onze boeren en 
onze gezondheid. 50PLUS staat voor gezond ouder worden en 
een duurzame toekomst. Daarom willen we een eerlijke -iets 
hogere- vleesprijs. Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch en 
uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van Nederland hier 
achterstaat. Met de opbrengsten investeren we in Nederland: 
inkomenssteun voor boeren die verduurzamen, goedkopere 
groenten en fruit en koopkrachtcompensatie voor lagere 
inkomens.   
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft schadelijke gevolgen voor ons klimaat, onze boeren en 
onze toekomst. De SP staat voor een eerlijke verdeling. Daarom 
willen we een eerlijke -iets hogere- vleesprijs: het kwartje van 
Marijnissen. Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch en 
uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van Nederland hier 
achterstaat. Met de opbrengsten investeren we in Nederland: 
inkomenssteun voor boeren die verduurzamen, goedkopere 
groenten en fruit en koopkrachtcompensatie voor lagere 
inkomens.   
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

We betalen te weinig voor ons vlees, de maatschappelijke kosten 
worden namelijk niet meegerekend in de huidige vleesprijs en dat 
heeft gevolgen voor ons klimaat, onze zorgkosten en onze 
toekomst. Een stem op de SGP is een stem voor het leven. 
Leven dat broos is moet beschermd worden, ook onze 
schepping, de natuur en onze dieren. Hoe wij consumeren en 
eten heeft niet altijd een positief effect. Daarom willen we een 
eerlijke -iets hogere- vleesprijs. Uit onderzoeken blijkt dat dit 
realistisch en uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van 
Nederland hier achterstaat. Zo kunnen we de belastingbetaler 
ontlasten en tegelijkertijd investeren in Nederland: inkomenssteun 
voor boeren die verduurzamen, goedkopere groenten en fruit en 
koopkrachtcompensatie voor lagere inkomens.  
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

De stem van en voor het platteland is een ander geluid: een 
geluid dat recht doet aan de grote economische waarde van de 
agrarische sector, waarin duurzaamheid, milieu- en 
diervriendelijkheid centrale thema’s zijn. Consumenten betalen 
helaas niet de eerlijke prijs voor voedsel. Daarom willen we om te 
beginnen een eerlijke -iets hogere- vleesprijs, de helft hiervan 
gaat terug naar de boer. Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch 
en uitvoerbaar is en dat een ruime meerderheid van Nederland 
hier achterstaat. Met de opbrengsten investeren we in Nederland: 
inkomenssteun voor boeren die verduurzamen, btw verlaging (of 
consumentensubsidie) op groenten en fruit en 
koopkrachtcompensatie voor lagere inkomens. 
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Eerlijke vleesprijs en goedkopere groenten en fruit  

Om de alsmaar stijgende zorgkosten voor iedereen te verlagen 
en de gezondheid te verbeteren, is preventie belangrijk, ook bij 
onze voeding. Daarom is het goed als de overheid gezonde 
voedingsmiddelen in prijs verlaagt (lagere btw groenten en fruit) 
en producten duurder maakt van voedsel dat ons ziek kan maken 
omdat we er nu teveel van eten volgens de Schijf van Vijf (suiker, 
vlees). Forum voor Democratie wil een eerlijke -iets hogere- 
vleesprijs. Uit onderzoeken blijkt dat dit realistisch en uitvoerbaar 
is en dat een ruime meerderheid van Nederland hier achterstaat. 
Met de opbrengsten investeren we in Nederland: koopkracht 
compensatie voor lagere inkomens, goedkopere groenten en fruit 
en geld voor boeren om dier- en milieuvriendelijker te 
produceren. Zo herstellen we een oude Hollandse traditie die 
bestond van de Middeleeuwen tot 1942: de vleesaccijns. Ook wie 
een laag inkomen heeft moet vlees kunnen blijven eten en 
gezond voedsel kunnen kopen: daarom verhogen we de 
zorgtoeslag of uitkeringen met 10 euro per maand voor 4 miljoen 
mensen. 

 

 


