
 

STANDPUNTEN over VOEDSEL EN LANDBOUW van de Nederlandse partijen, mei 2010  
. 

 
MEER  (overheids-) REGULERING 

 
 

1.ontwikkelings-            
landen 

2. ‘vrije’ markt of 
regulering? 

3. Subsidies, marktmacht 
boeren  

4. Bio-industrie  
en:  Dierlijke of plant-
aardige eiwitten? 

5. biologisch, 
streekproducten.  

SP Het Europese landbouwbeleid 
heeft geleid tot grootschalige 
overproductie en dumping 
van (te goedkope) overschotten 
op de wereldmarkt. 

Er is een omslag nodig in het denken van 
die geïdealiseerde vrije  wereld-markt 
naar ‘voedselsoevereiniteit’: landen en 
regio’s moeten in staat zijn de eigen 
bevolking te voeden. Gesleep met 
producten. overproductie, uittocht van 
boeren, teveel subsidies naar grote 
bedrijven: het beste antwoord hierop is 
marktregulering en 
productiebeheersing. 

Boeren horen een kostendekkende beloning 
voor verantwoord beheer van het landschap te 
krijgen. Dan kunnen de nu geldende 
inkomenstoeslagen worden afgeschaft. De 
lidstaten moeten hiervoor verantwoordelijk 
worden gemaakt.  

ingrijpende verduurzaming van 
productiewijzen en 
consumptiepatronen wordt 
prioriteit, niet ‘productiegroei’. De 
Europese Unie moet de ambitie 
hebben om voorop te lopen op 
het gebied van dierenwelzijn. 
Diertransporten moeten daarom 
worden beperkt 

Het Europees landbouwbeleid 
richt zich meer op regionale 
zelfvoorziening en minder 
op productie voor de 
wereldmarkt. 

GroenLinks Nederland ijvert voor herziening 
van het EU-landbouwbeleid, 
waarbij: mondiale en 
regionale voedselzekerheid, 
bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen, eerlijke handel 
met ontwikkelingslanden en 
een redelijk inkomen voor 
boeren voorop staan; 

Nederland ijvert voor een ingrijpende 
herziening van het EU-landbouwbeleid, 
waarbij exportsubsidies onmiddellijk 
worden afgeschaft en structurele 
overschotten worden tegengegaan; 
Overproductie scheept boeren af met 
lage prijzen.  

Subsidies worden omgevormd tot betalingen 
voor de groene en blauwe diensten.. Boeren 
moeten een redelijk inkomen kunnen 
verdienen.   
Het EU-mededingingsbeleid moet zodanig wordt 
aangepast dat boeren meer marktmacht krijgen 
ten opzichte van voedselverwerkers en 
supermarkten. 

 
GroenLinks wil dat Nederland 
voortrekker wordt van een 
nieuwe landbouwpolitiek. Een 
politiek die kwaliteit boven 
kwantiteit stelt en meer 
marktmacht geeft aan boeren 
Biologische en diervriendelijke 
landbouw wordt krachtig 
bevorderd. 

Biologische en 
diervriendelijke landbouw 
wordt krachtig bevorderd 
De overheid bevordert het 
herstel van de band tussen 
stad en platteland en tussen 
boer en burger, onder andere 
via boerencoöperaties rond 
stedelijke gebieden en door 
educatie over gezondheid en 
voedsel. 

Christen 
Unie  

 

Europese exportsubsidies 
worden afgeschaft. In de WTO 
wordt gepleit voor de 
mogelijkheid om eisen te 
stellen aan import ten aanzien 
van duurzaamheid en 
dierenwelzijn. 

 

De ChristenUnie blijft terughoudend ten 
aanzien van verdere liberalisering van 
het landbouwbeleid, want dat dwingt 
boeren tot het produceren tegen zo laag 
mogelijke kosten en dus schaalvergroting. 
Dat is een kant die de ChristenUnie niet 
op wil. Er moet voor noodgevallen (voor 
in ieder geval granen en zuivel, incl. 
boter)  een Europees vangnet blijven voor 
ernstige marktverstoringen. 

Maatschappelijke eisen ten aanzien van 
productie worden, door samenwerking in 
ketenverband, verrekend in de 
consumentenprijs. Dit leidt tot een hogere prijs 
voor primaire producent: de boer wordt beloond 
voor extra inspanningen ten aanzien van 
dierenwelzijn, milieu en landschap.  Het GLB 
geeft toeslagen per hectare. Dit gaat verdere 
intensivering van de landbouw tegen en maakt 
het halen van milieueisen realistischer. Er komt 
een overgangsregeling voor boeren die hierdoor 
ernstig worden gedupeerd. 

  
 

SGP Nederland en Europa moeten 
harder met de vuist op de 
WTO-tafel slaan om meer 
ruimte te krijgen voor ‘non trade 
concerns’ op het gebied van 
dierenwelzijn en milieu. 

Behoud van het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en 
het instrument ‘directe inkomens-steun’ 
voor gezinsbedrijven is een voorwaarde 
voor een concurrerende en 
maatschappelijk verantwoorde land- en 
tuinbouw.. 

 De Europese teelt van eiwitrijke 
gewassen, als alternatief voor 
importsoja, moet gestimuleerd 
worden. 

 

 



 

 
‘ VRIJE’ WERELDHANDEL 

PVDA Om ontwikkelingslanden een 
kans te geven wordt het 
Europese landbouwbeleid met 
kracht verder hervormd.  
En zie -> 

 
het Europese landbouwbeleid wordt met 
kracht verder hervormd; we willen een 
Europees beleid dat gericht is op de 
versterking van het platteland. Geen 
inkomens- en exportsubsidies of 
opkoopregelingen.  
 

Boeren krijgen een vergoeding om een bijdrage te 
leveren aan zaken als een open landschap, de 
bescherming van flora en fauna en aan 
waterberging. Subsidies voor publieke 
doelstellingen, voedselveiligheid, biologische 
landbouw, landschap, waterbeheer en milieu 
worden waar nodig gehandhaafd 

 Productie van biologische 
producten (ook vlees)  
wordt fiscaal 
gestimuleerd..De 
biologische land- en 
tuinbouw kan een 
belangrijke voortrekkersrol 
vervullen bij het 
verduurzamen van de 
landbouw. 

 CDA De Nederlandse expertise en 
ondernemingskracht, 
bijvoorbeeld in de 
tuinbouwsector, kan ook benut 
worden voor internationale 
efficiency verbetering en 
duurzame productieverhoPs op 
voor de gevolgen van nieuw 
beleid voor …..  
de verstoring voor 
ontwikkelingslanden 

Het CDA houdt vast aan de afspraken 
over het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) tot en met 2013. 
Het nieuwe GLB moet uitgaan van de 
kracht van de landbouw en een 
vangnet vormen voor ernstige markt- en 
prijsvormingen.. 
. Een goede wisselwerking tussen kennis, 
beleid en praktijk is bij uitstek een 
succesfactor voor verduurzaming en 
innovatie. 

   
Inspirerende 
maatschappelijke 
initiatieven juicht het CDA 
toe, zoals keurmerken, 
educatie en 
voorlichting. Door 
regionalisering van 
voedselketens kan voedsel 
ook weer dichter bij mensen 
komen te staan. 

 

D66 exportsubsidies af bouwen; 
die hebben een zeer negatief 
effect op boeren in 
ontwikkelingslanden.  
 

 Tegelijkertijd worden geen exportrestricties 
toegepast bij stijgende wereldmarktprijzen om de 
prijzen in de Unie kunstmatig laag te houden. 
 

De ontwikkeling en toepassing 

van gewassen als grondstof 

voor overwegend duurzame 

textiel, afbreekbare plastic en 

duurzame energie wordt 

bevorderd 

In 2010 moet tien procent 
van het landbouwareaal 
biologisch zijn. 

VVD  ondernemers dienen op een vrije markt 
hun inkomen te kunnen verdienen, 
ongehinderd door regels. Het 
landbouwbeleid moet de marktwerking 
ondersteunen. De EU moet hiervoor 
strijden bij de WTO. 
 

Ondernemers krijgen van hun eigen land een 
vergoeding voor maatschappelike diensten.  In 
extreme gevallen is een vangnet voor de boeren 
nodig. De Nederlandse boeren zijn belangrijk voor 
onze voedselvoorziening en het landschap et c.  

  

PvdD 
 
 
 

De Europese subsidies voor de 
export van overschotten van 
landbouwproducten worden per 
direct afgeschaft zodat geen 
dumping meer plaats kan 
vinden op lokale markten in 
ontwikkelingslanden. Europa 
stelt scherpe randvoorwaarden 
(marktbescherming) op het 
gebied van dierenwelzijn, 
mensenrechten en milieu. 

 
Het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid en daarmee 
samenhangende subsidies en 
vergoedingen aan boeren en de 
agrarische sector worden afgeschaft. Zo 
zullen er geen subsidies meer worden 
verstrekt voor de promotie van dierlijke 
producten, zoals vlees, vis en zuivel. 

 De bio-industrie wordt 
afgeschaft, d.w.z. bedrijven die 
op een locatie die op één locatie 
minimaal 2.000 zeugen, 12.500 
vleesvarkens, 185.000 legkippen 
of 360.000 vleeskippen houden 
De consumptie van plantaardige 
eiwitten wordt gestimuleerd, van 
dierlijke eiwitten ontmoedigd.. 
 

Wij willen een eerlijke prijs 
voor de boeren, een beter 
dierenwelzijn en een 
minimale belasting voor het 
milieu.   
Europa zet in op regionale 
productie en consumptie 
om zo regionale kringlopen 
weer te herstellen. 
Er wordt eenduidige 
etikettering ingevoerd met 
veel info, ook over 
voedselkilometers. 

 

PPPPVVVVVVVV: Bio industrie afbouwen. Landbouw bevrijden uit de klauwen van Europa. Nederland moet zelf weten hoe wij onze boeren etc. aansturen. 



TON Wij betalen niet meer mee aan Europese landbouwsubsidies en structuurfondsen. ( want landbouwsubsidies worden ingezet om een relatief kleine 
beroepsgroep te beschermen, houden een inefficiënte markt in stand, en zorgen voor hogere prijzen dan in een vrije markt betaald zouden worden.) 

 


