
Heffing op vlees icm koopkrachtreparatie lage inkomens en warme sanering sector. 

Stimuleren lagere vleesconsumptie wat goed is voor milieu, klimaat en gezondheid. 

Een heffing op vlees waarvan de opbrengst wordt ingezet voor de transitie naar een circulaire 

landbouw, de ontwikkeling van vleesvervangers en meer ruimte op het platteland voor 

bijvoorbeeld natuur. 

13-10-2019 

Motie heffing op vlees 

De Politieke Ledenraad van de PvdA, in vergadering bijeen op 16 november 2019 te Eindhoven, 

 

Overwegende: 

- dat de hoeveelheid vlees die Nederlanders consumeren een grote druk op het milieu legt via onder 

andere de uitstoot van stoffen als CO2, stikstof en methaan, 

- dat de productie van vlees in binnen- en buitenland een grote ruimtelijke claim op het land legt met 

ongewenste gevolgen, 

- dat de hoeveelheid vlees die Nederlands consumeren ook slecht is voor hun gezondheid en tot 

hoge zorgkosten leidt, 

- dat er alternatieven voor vlees zijn waarvan de productie past in de ambitie van dit kabinet om over 

te schakelen naar een geheel duurzame landbouw 

- dat alternatieven voor vlees ook onmisbaar zijn om in de toekomst alle monden van de wereld te 

voeden. 

 

Van oordeel is dat hiervoor onder meer nodig is om: 

- een maatregel te nemen die leidt tot een prijsstelling van vlees die beter de werkelijke kosten 

weerspiegelt en waarmee automatisch alternatieve voedingsmiddelen voor vlees goedkoper worden, 

- zo’n maatregel in de vorm van een heffing op vlees in te voeren en tegelijk groente en 

vleesvervangers in het lage Btw-tarief te plaatsen, 

- die heffing getrapt op te laten lopen, in 2030, naar ongeveer 0,40 eurocent per ons vlees (iets 

minder voor kip en iets meer voor rund, gemiddeld zo’n 30% prijsverhoging) zodat, conform 

voorspellingen van de TAPP-coalitie en CE Delft, de vleesconsumptie met 50% zal dalen, 

- de heffing te combineren met een koopkrachtreparatie voor de lage inkomens, bijvoorbeeld via een 

verhoging van de zorgtoeslag, zodat minder vlees consumeren voor iedereen gegarandeerd een 

vrijwillige keuze is, 

- de heffing te combineren met flankerend beleid voor een warme en sociale sanering en transitie in 

veeteelt, die verhindert dat er een verschuiving naar meer productie voor de export optreedt, 



- dit alles te financieren vanuit de heffing en met als impact: een forse reductie van de CO2- en 

stikstofemissie, lagere gezondheidskosten vanwege beter dieet, versnelde transitie landbouw, 

versnelde ontwikkeling vleesvervangers en meer ruimte op het platteland voor bijvoorbeeld natuur. 

 

Verzoekt onze Tweede Kamerfractie alles te doen wat nodig is om bovenstaande voorstellen te 

realiseren, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Bas Roels (netwerk PvdA Duurzaam) 
Gerard Bosman 
Kees van Gelder 
Yoram Korzer 
Maarten de Groot 
Rolf Steenwinkel 
Susan Andriessen 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
De TAPP Coalitie1 (True Animal Protein Price Coalition) is een nieuwe organisatie waarin duurzame 
koploper bedrijven en maatschappelijke organisaties (gezondheid, milieu, natuur, landbouw en 
dierenwelzijn) samenwerken om te zorgen dat er binnen 3 jaar in Nederland de ‘echte prijs’ wordt 
betaald voor vlees en zuivel, inclusief de kosten voor onder andere het milieu, waarbij de 
opbrengsten worden ingezet voor duurzaamheid in de voedselproductie, voor gezondheid van 
mensen en voor een beter dierenwelzijn.  
 
Omdat supermarkten en andere partijen geen initiatief nemen, zien wij een rol voor de overheid. Bij 
de productie en consumptie van voedsel zijn er veel verborgen kosten, zoals de emissie van 
broeikasgassen en fijn stof, landgebruik, gezondheidsschade of onderbetaling van personeel. Steeds 
meer bedrijven, consumenten, maatschappelijke organisaties en overheden willen dat de vervuiler 
betaalt. De negatieve gevolgen kunnen worden vertaald naar geldbedragen, de ‘echte prijs’. 
Tegelijkertijd kunnen we de rekening beslist niet neerleggen bij mensen meteen laag inkomen of bij 
de boeren die hun inspanningen voor milieu en dierenwelzijn onvoldoende betaald krijgen. Een 
‘eerlijke prijs’ is nodig voor boeren, die inzetten op duurzaamheid (klimaat, milieu, natuur, 
dierenwelzijn). Daarom is er een voorstel gemaakt voor een ‘echte prijs’ voor kip, varkens- en 
rundvlees, die de overheid vanaf 2021 kan invoeren. We noemen dit een duurzaamheidsbijdrage op 
vlees, een ecotaks, die feitelijk een accijns is, zoals die er ook is op alcohol, tabak en frisdrank. Het 
voorgestelde tarief in 2021 is gemiddeld circa 20 eurocent per ons vlees: bijna 27 eurocent per ons 
rund- en kalfsvlees, ruim 21 eurocent per ons varkensvlees en 9,5 eurocent per ons kippenvlees. Dit 
tarief stijgt elk jaar (net als de door het kabinet voorgestelde CO2 taks voor de industrie), totdat in 
2030 alle (door CE Delft berekende) milieukosten in de prijs van vlees zijn opgenomen. Dan gaat het 
om 20 eurocent per ons kip, 45 eurocent per ons varkensvlees en 57 eurocent per ons rund- en 

 
1 https://www.tappcoalitie.nl/ 

https://www.tappcoalitie.nl/


kalfsvlees, hetgeen zal leiden tot een globale prijsstijging van respectievelijk 23, 37 en 32 procent. De 
vlees consumptie neemt hierdoor volgens het CE Delft zo’n 50% af.  
 
De huidige vleesconsumptie in Nederland ligt ongeveer 50% boven de richtlijnen voor gezonde 
voeding. Mannen eten zelfs twee keer te veel vlees volgens het Voedingscentrum. Dat leidt tot 
hogere risico’s op o.a. hart- en vaatziekten, darmkanker, diabetes 2 en obesitas. De huidige 
consumptie van groenten en fruit moet juist verdubbelen volgens de Schijf van Vijf. Daarom is dit 
voorstel goed voor de volksgezondheid en voor het verlagen van zorgkosten, waar iedereen baat bij 
heeft. Dit sluit naadloos aan bij de nieuwe richtlijnen voor gezonde voeding van de overheid. De 
gezondheidswinst bedraagt naar verwachting 1 miljard euro per jaar aan lagere zorgkosten. 
 
De voorgestelde heffing levert jaarlijks ruim 1 miljard euro op. Deze zal worden ingezet voor extra 
vergoedingen voor de transitie naar een duurzame landbouw en veehouderij. Ook zal er een 
compensatie nodig zijn voor partijen zoals slachterijen, slager en vleesimporteurs, die te maken 
krijgen met hogere administratieve lasten (afdracht accijns per kg vlees) en een mogelijk dalende 
omzet. Daarnaast zal er een beperkte warme sanering van de veestapel (1% per jaar) betaald worden 
(PAS-problematiek). Het voorstel zorgt voor een ruimtebesparing van 20% van het Nederlandse 
landbouwoppervlak. Het voorstel is een belangrijke invulling van het Klimaat Akkoord dat het kabinet 
in juni presenteerde, want zorgt naar verwachting voor 4,2 miljoen ton CO2 reductie in 2030 
(uitgedrukt in CO2 equivalent, waarvan 2,7 miljoen ton in Nederland) als gevolg van verlaging 
van de vleesconsumptie.  
 
Vlees wordt duurder, maar groenten en fruit worden vanaf 2021 4% goedkoper (5% btw tarief). 
Daarnaast krijgen 60% van de Nederlanders met de laagste inkomens lastenverlichting vanaf 2021 
(minder belasting, meer uitkeringen of hogere zorgtoeslag). Hierdoor gaat meer dan de helft van de 
Nederlandse bevolking er netto financieel op vooruit als vlees iets duurder wordt. Bovendien zullen 
de zorgkosten dalen omdat de vleesconsumptie zal afnemen (minder risico hart- en vaatziekten zoals 
beroertes, darmkanker, diabetes II, longkanker). 
 
Ongeveer 30% van de vleesproductie in Nederland is bedoeld voor de Nederlandse consument; de 
rest wordt geëxporteerd. Een halvering van de vraag naar vlees in Nederland, leidt dus tot 15% 
minder vraag naar in Nederland geproduceerd vlees. Flankerend beleid moet voorkomen dat er een 
verschuiving naar productie voor de export optreedt. Nederland is de op twee na grootste 
landbouwexporteur ter wereld en kan met deze unieke ecotaks op vlees die een duurzame 
veehouderij financiert, alternatieve voor vlees mainstream maakt en leidt tot lagere zorgkosten en 
minder broeikasgassen, het goede voorbeeld geven aan de wereld. 


