
 

PERSBERICHT 24 augustus 2022  

Jongeren demonstreren voor een eerlijke prijs voor boeren 27 aug Den Haag 

Zes jongerenorganisaties, waaronder initiatiefnemers Youth for Climate, Studenten voor 
Morgen en de Jonge Klimaatbeweging (die 100.000 jongeren vertegenwoordigt), organiseren 
zaterdag 27 augustus van 13-16u een groot protest in Den Haag, vlakbij het Malieveld (Laan 
van Reagan en Gorbatsjov). Dit keer voor een eerlijke vleesprijs. Zo willen ze perspectief 
bieden aan milieuvriendelijke boeren en tegelijk forse klimaat- en stikstofwinst boeken. 
Tweede Kamerleden zijn gevraagd een Manifest Eerlijke Vleesprijs te ontvangen. Mark Rutte 
noemde eerder in een gesprek met boze boeren een eerlijke prijs de oplossing voor boeren 
met minder vee. Op 18 augustus zei hij het afdwingen van een eerlijke prijs bij supermarkten 
niet langer uit te sluiten. De jongeren hopen dat Johan Remkes hun plan overneemt. 

Het voedselsysteem zorgt voor een derde van alle broeikasgassen en van al deze broeikas-
gassen komt 55 procent van vlees en 25 procent van zuivel1. Daarom is volgens de jongeren 
een milieuheffing nodig per kg vlees, waarbij betaald wordt voor schade voor broeikasgassen 
en ook stikstof en fijn stof. Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging (die 75 
jongerenorganisaties vertegenwoordigt); “Uit enquêtes blijkt dat een meerderheid van 
Nederland en 75 procent van de jongeren wil dat de regering een eerlijke, hogere vleesprijs 
invoert, waarbij de heffingsopbrengst gebruikt wordt om gezond voedsel goedkoper te 
maken, boeren jaarlijks met 500 tot 600 miljoen euro te helpen verduurzamen en lage 
inkomens te compenseren”. Woordvoerder Aniek Moonen: “We hopen op een grote 
opkomst, zowel jong als oud is welkom. Er is live muziek, free food (gratis vegan 
hamburgers) en er komen interessante sprekers! Aanmelden/info via youthforclimate.nl”. 

In het Manifest dat wordt overhandigd wordt opgeroepen een reële vleesprijs in te voeren. 
Dit plan is al in een regeringsbrief van Wopke Hoekstra van 20 april 2020 aan de Tweede 
Kamer uitgewerkt, met een volledige doorrekening op positieve effecten voor consumptie, 
klimaat, gezondheid en lagere zorgkosten. Het gaat om 10 eurocent per 100 gram kip, 22 
eurocent voor varkensvlees en 28 eurocent voor rundvlees en bewerkt vlees in 2024. In 
2027 zou dit bedrag verdubbeld worden zodat consumenten dan alle milieukosten betalen 
voor schade door broeikasgassen, stikstof, fijn stof en biodiversiteitsverlies per kg vlees. 
Supermarkten en horecabedrijven zouden deze nieuwe belasting moeten afdragen. In 2024 
is dat een lastenverzwaring voor burgers van 850 miljoen euro. In het licht van de huidige 
inflatie en gestegen voedselprijzen is dat veel. Gelukkig heeft de regering al besloten om 0 % 
btw in te voeren op groenten en fruit in 2024, wat 1 miljard euro lastenverlichting geeft. Maar 
jongeren willen de 0 % btw ook doorvoeren voor bewerkte groenten, noten, paddenstoelen, 
vlees- en zuivelvervangers en vega maaltijden. Lage inkomens zouden extra 
gecompenseerd dienen te worden met 100-600 miljoen euro. Boeren zouden 500 tot 600 
miljoen euro per jaar extra moeten ontvangen, via een fonds voor klimaat-, milieu-, natuur- 
en diervriendelijke landbouw, zodat veehouders meer kunnen verdienen met fors minder 
vee2.  Diverse boeren organisaties zoals Caring Farmers, BD-boeren, De Streekboer en 
KIPSTER staan achter de eerlijke vleesprijs en het voorstel hiervoor van de TAPP Coalitie. 
Boeren hebben de eerlijke vleesprijs en extra steun ook hard nodig. Zij overhandigen 27 
augustus een eigen Manifest. De Tweede Kamer eist van Minister Staghouwer begin 
september een plan met boerenperspectief. Dat is dit plan!  

 



Bijlage:  

Programma 27 augustus  

PROGRAMMA 

12.45 - inloop met muziek De Heek 

13.20 - intro dagvoorzitters Werner Schouten (ex voorz. Jonge Klimaatbeweging & Winnie 

Oussoren (bestuur Youth for Climate) 

13.30 - sprekers namens jongeren organisaties: Bart Hammes (voorzitter Youth for Climate 

Nederland), Anne Dekker (Jonge Klimaatbeweging), Charlotte Leon Mendes (voorzitter 

Studenten voor Morgen), Sytze Fortuin (Fridays for Future) over jongeren Manifest voor een 

eerlijke vleesprijs 

13.55 - boeren (Bert van Ruitenbeek BD-Vereniging/Demeter), Tessa Arnold van boerderij 

de Zonnehoeve (namens Caring Farmers). En ook: Jeroom Remmers, TAPP Coalitie over 

Manifest Eerlijke vleesprijs vanuit landbouw organisaties 

14.10 - Joey Cramer (Proveg), Jaap Seidell (VU) 

14.20 - Michel Scholte (True Price) 

14.35 - Bram Cool (voorz. Liberaal Groen), Leen van den Oever (voorzitter CDA 

duurzaamheidsberaad) en overige politici oa. Tweede kamerleden: o.a. Erik Haverkort 

(VVD), Senna Maatoug (GroenLinks) en anderen. 

15.00 - Jasper Demollin optreden 

15.30 - overhandiging manifesten  

15.50 - afsluiting Winnie en Werner (dagvoorzitters) 

 

Contactpersonen voor de media van enkele jongeren organisaties en TAPP 

Winnie Oussoren, bestuurslid Youth for Climate 06 11 23 01 51 politiek@youthforclimate.nl  

Veerle Voorsluijs,  Studenten voor Morgen onderwijs@studentenvoormorgen.nl 06 31 59 34 27  

Zie bijlage hieronder voor meer contactpersonen van jongeren organisaties  

Info over de eerlijke vleesprijs Jeroom Remmers, TAPP Coalitie 06 22 40 77 12 info@tappcoalitie.nl                      

1  
Zie p. 28 h ps://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_16/SR_CAP-and-Climate_EN.pdf                                                                                                                            

2   httpps://www.tappcoalitie.nl/nieuws/12344/lancering-voorstel-tapp-coalitie--samen-op-weg-naar-een-eerlijke- wijze-van-beprijzen--en-onderzoeksrapport--duurzaamheidsbijdrage-vlees  

 

 



BIO’s – CV van jongeren achter het event 27 augustus in Den Haag  
 

1. Winnie van Oussoren, bestuurslid politiek van Youth for Climate Nederland 
2. Aniek Moonen, voorzitter Jongeren Klimaat Beweging 
3. Sytze Fortuin, Fridays for Future Nederland 
4. Veerle Voorsluijs, bestuurslid hoger onderwijs, Studenten voor Morgen  

 

       
Winnie  Aniek              Sytze       Veerle 
 
 
Winnie (19) 
Winnie is een 19-jarige activist actief bij Youth For Climate NL. Hier bekleedt ze de positie van bestuurslid politiek en vice-
voorzitter. Sinds 2020 gaat ze in gesprek met ministers en kamerleden om de belangen van de jongeren te 
vertegenwoordigen. Daarnaast studeert ze internationale betrekkingen en werkt ze voor de Green Office van Universiteit 
Leiden. Ze ging o.a. mee demonstreren bij de VN klimaat conferentie in Glasgow vorig jaar. Ze is samen met haar vriend 
Wouter (ook mede bestuurslid bij Youth for Climate) trekker van het event 27 augustus.  
 
Veerle (21) 
Veerle is 21 jaar oud. Zij studeert rechten in Tilburg. Hier heeft ze de minor duurzaamheid gedaan. Op die manier is zij 
rechten en duurzaamheid gaan combineren. Ze gaat met veel plezier de bestuursfunctie van hoger onderwijs op zich 
nemen. Ze i namelijk van mening dat onderwijs essentieel is voor een duurzame ontwikkeling. Daarom is zij ervan overtuigd 
dat dit bestuursjaar een groot succes wordt! Veerle hielp met de voorbereiding van het event 27 augustus in Den Haag. 
Studenten voor Morgen (SvM) streeft ernaar om duurzaamheid te integreren in het hoger onderwijs en het 
studentenleven. Ze doen dit o.a. door het stimuleren van de samenwerking tussen meer dan 40 lidorganisaties, het 
organiseren van verschillende projecten, waaronder invoering van een hogere vleesprijs en het goedkoper maken van 
gezond, plantaardig eten bij de catering in het onderwijs. Bron: website Studenten voor Morgen.  
 
Aniek (23) 
Aniek is 23 jaar en studeert in Rotterdam Global Business & Sustainability. Ze is vanaf oktober 2021 voorzitter van de Jonge 
Klimaatbeweging. Ze geeft leiding aan meer dan 80 vrijwilligers en vertegenwoordigt de stem van 100.000 jongeren in het 
klimaatdebat (ca. 75 jongeren organisaties). Dit doet ze onder andere in commissies en expertteams bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, bij de Sociaaleconomische Raad en het Voortgangsoverleg 
Klimaatakkoord. Ook staat ze de politiek, de pers en het bedrijfsleven te woord over alle activiteiten van onze organisatie. 
Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging zorgde ze er onder andere voor dat de adviezen van de Jonge Klimaat-
beweging in het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV belandden. Ze zet zich ervoor in om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5 en om de transitie naar een klimaatpositief, natuurinclusief en sociaal Nederland te versnellen (bron: 
linked in). Aniek steunt het event op de achtergrond; een ander bestuurslid gaat mee op gesprek met de LNV Minister. 
 
Sytze (16) 
Sytze is zestien jaar en is actief bij Fridays for Future Amsterdam en bij Fridays for Future Nederland (scholieren en 
studenten die al sinds 2018 staken voor het klimaat). Hij gaat 27 augustus namen FFF op het podium spreken, waarom een 
eerlijke, hogere vleesprijs een goed idee is, ook voor het klimaat. Hij zit nu in 5 VWO. Hij speelt piano en is ook bezig met 
andere dingen in de activistische hoek. Hij zegt dingen op Twitter (https://mobile.twitter.com/Dumbassactivist). Dat is iets 
breder dan alleen klimaat, het gaat ook over racisme, inkomensongelijkheid et cetera. In februari 2019 was de eerste grote 
klimaatstaking in Nederland. Daar is hij met vrienden naartoe gegaan. Op 29 november 2019 was er een grote actie van 
Fridays for Future, waar hij ging helpen met sfeerbeheer voor de actie in Amsterdam. Later werd hij de nieuwe 
perscoördinator. Hij is o.a. al een jaar bezig met de Klimaat in de Klas campagne (https://klimaatindeklas.nl/).  (bron: 
https://fridaysforfuture.nl/artikelen/de-beweging-in-beeld-deel-6-sytze-fortuin/ 
 


