
7 redenen voor een Minister van Voedsel 
 

Goed eten is van levensbelang. Het houdt ons gezond, geeft energie en brengt plezier. 

En het levert geld op. De Nederlandse land- en tuinbouw zorgt voor inkomsten en 

banen. Om dat zo te houden, hebben we een Minister van Voedsel nodig. Want 

milieuvervuiling, kap van regenwouden, toename van de wereldbevolking, 

economische achteruitgang van de landbouwsector en overconsumptie vormen een 

serieuze bedreiging. 

 

1. Ons voedsel is onze gezondheid 

 

Gezond eten en genoeg bewegen vinden we allemaal belangrijk. Toch neemt 

overgewicht snel toe, met als gevolg diabetes, hart- en vaatziekten en voedsel 

gerelateerde kanker. De resistentie van bacteriën tegen antibiotica stijgt, mede 

door de 338 ton antibiotica die de veehouderij gebruikt. Dit alles drukt zwaar op 

de kosten van onze zorg. 

De Minister van Voedsel zorgt ervoor dat we in Nederland meer groente en 

fruit gaan eten, door een belastingsysteem in te voeren dat groenten goedkoper 

maakt, en ongezond en on-duurzaam eten duurder. Ook licht hij consumenten 

voor hoe zij een lekkere, gezonde en duurzame maaltijd kunnen koken. 

2. Ons voedsel bepaalt ons milieu 

 

De productie van ons eten wordt steeds efficiënter. Toch is onze vleesproductie 

goed voor 12 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. Daarnaast leiden 

overvloedige hoeveelheden mest, kunstmest en giftige bestrijdingsmiddelen tot 

vervuiling van grond- en oppervlaktewater. 

De Minister van Voedsel zet zich samen met onze boeren in voor ecologisch 

efficiënte en duurzame productie, voor Nederlandse consumenten en de 

exportmarkt. Hij steunt bedrijven die flinke stappen vooruit maken op het gebied 

van natuur, milieu, gezondheid, dierwelzijn en maatschappelijke acceptatie. 

 

3. Ons voedsel maakt onze natuur 

 

Landbouw bepaalt ons landschap, van het coulisselandschap in de Achterhoek tot 

de Beemsterpolder in Noord-Holland. Van het zeekleigebied in het noorden van 

Friesland en Groningen tot de heuvels in Limburg. De keerzijde is dat er door 

landbouw in Nederland 85 procent van de biodiversiteit is verdwenen en we een 

groot deel van ons veevoer importeren uit Brazilië. Om daar soja voor veevoer te 

kunnen telen wordt regenwoud gekapt en wordt bijvoorbeeld de jaguar in de 

Braziliaanse Cerrado met uitsterven bedreigd. 



De Minister van Voedsel zorgt ervoor dat boeren in Nederland zelf weer 

veevoer produceren en maakt ons minder afhankelijk van buitenlandse 

grondstofstromen. 

 

4. Ons voedsel voedt onze economie 

 

De landbouw, maar ook alle toeleveranciers, distributie en verwerkende partijen 

zijn samen goed voor zo’n 10 procent van de Nederlandse economie. Daarnaast 

levert het 10 procent van alle banen op. Tegelijkertijd neemt het totale inkomen in 

de landbouw af. Marges van boeren staan al jaren onder druk en door 

schaalvergroting stoppen per dag 6 boeren met hun boerenbedrijf. Alhoewel het 

afgelopen jaar de export van de landbouw is toegenomen, is het inkomen in de 

hele sector gedaald.  

De Minister van Voedsel ontwikkelt business modellen waarbij met minder 

voedselproductie meer verdiend wordt. 

 

5. Ons voedsel beïnvloedt onze veiligheid 

 

Voldoende voedsel is de basis voor vrede en een stabiele economie. Nederland kan 

met haar sterke politieke positie en kennis van landbouw en voedsel bijdragen aan 

stabiliteit in ontwikkelingslanden. Maar deze stabiliteit wordt steeds 

kwetsbaarder. Mislukte sojaoogsten, schaarste van water en het gebruik van 

landbouwgrond voor de productie van biobrandstoffen voert de druk op het 

voedselsysteem op. Wij zijn voor ons eten afhankelijk van buitenlandse 

grondstoffen. Als de handel zou wegvallen, zouden 20 miljoen varkens in 

Nederland binnen twee weken geen eten meer hebben. 

De Minister van Voedsel investeert in eiwitproductie voor veevoer op 

Europese schaal en brengt Nederlandse kennis over duurzame, ecologisch 

efficiënte landbouw naar ontwikkelingslanden. 

 

6. Ons voedsel is onze cultuur 

 

Eten is nauw verbonden met rituelen en gewoontes. Denk aan het kerstdiner, 

ontbijt op bed, het uitblazen van kaarsjes op je verjaardagstaart of met vrienden 

naar de snackbar na een avondje stappen. Eten is een deel van onze identiteit en 

cultuur. 

Maar onze eetcultuur is heel erg een cultuur van vlees- en zuivelconsumptie 

geworden, met negatieve gevolgen voor natuur, milieu en onze gezondheid. 

De Minister van Voedsel stimuleert plantaardig eten door vlees en vis onder 

een hoger BTW-tarief te plaatsen. Hij ontwikkelt samen met supermarkten, 

bedrijven en ngo’s een langdurige campagne gericht op het belang en de 

maatschappelijke acceptatie van de overgang naar meer plantaardig voedsel. 

 



7. Ons voedsel is onze toekomst 

 

Nederlanders besteden een steeds kleiner deel van hun inkomen aan eten en 

drinken. We zijn gewend aan betaalbaar, veilig voedsel, dat altijd beschikbaar is. 

Maar door een stijgende wereldbevolking, een grotere consumptie elders in de 

wereld en het telen van biobrandstoffen, stijgt de druk op vruchtbare 

landbouwgrond. Dit kan in de toekomst leiden tot stijgende voedselprijzen, met 

honger tot gevolg. In landen waar mensen meer dan 75 procent van hun inkomen 

uitgeven aan voedsel is een prijsstijging van 10 procent funest.  

De Minister van Voedsel zet zich in voor het betaalbaar houden van voedsel 

voor iedereen in de wereld. Ook houdt hij rekening met de gevolgen van eventuele 

klimaatverandering. Want een goede voedselvoorziening is van belang voor de 

toekomst van onze kinderen en onze wereld. 

 

Voedsel raakt bijna alle aspecten van onze samenleving en dus van 

beleid. Bovendien zijn er maar liefst zeven verschillende ministeries 

verantwoordelijk voor (onderdelen van) de zeven punten die hierboven 

staan. Om snel en slagvaardig de voedselproblematiek op te lossen is er 

de komende kabinetsperiode een Minister van Voedsel nodig.   


