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SAMENVATTING 

Nederlandse bedrijven ontvangen jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan Europese 
subsidies om de productie en consumptie van vlees en zuivel te verhogen. Naast subsidies 
in de vorm van directe inkomenssteun ontvangt de Nederlandse veesector jaarlijks 
honderdduizenden tot miljoenen euro’s subsidie voor vlees- en zuivelreclames. Ook wordt 
de kindermarketing van schoolmelk jaarlijks met ruim een half miljoen euro gesubsidieerd. 
Deze Europese miljoenensubsidies zijn in strijd met de gewenste transitie naar een 
voedingspatroon met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten. 

In 2018 ontvingen Nederlandse boeren 680 miljoen euro aan directe inkomenssteun uit 
Europa, waarvan bijna 350 miljoen terecht kwam bij melkveehouders. Tot 2027 zullen zij 
eveneens honderden miljoenen euro’s subsidie ontvangen — zonder noemenswaardige 
tegenprestatie.  

Daarnaast geeft de EU jaarlijks tientallen miljoenen euro’s subsidie aan bedrijven om de 
consumptie van dierlijke producten binnen en buiten Europa te promoten. In de periode 
2017-2020 ontvingen Europese bedrijven in totaal 163 miljoen euro voor vlees- en 
zuivelreclames.  

Nederlandse bedrijven ontvingen in die periode samen met andere landen bijna 14 miljoen 
euro voor de promotie van kip- en kalfsvlees en bijna 20 miljoen voor de promotie van zuivel. 
Daarvan kwam 5,9 miljoen euro bij de Nederlandse vleessector en ruim 200 duizend euro bij 
de Nederlandse zuivelsector terecht, samen 6,1 miljoen euro. Met deze vaak misleidende 
reclamecampagnes probeert de sector de daling van vlees- en zuivelconsumptie tegen te 
gaan. 

Zo ontving Nederland samen met andere landen 2,9 miljoen euro voor de campagne 
Sustainable Dairy in Europe, met het doel “de consument meer bewust te maken van de 
ecologische duurzaamheid van de Europese zuivelsector”. Dit terwijl binnen ons 
voedselpatroon zuivel onevenredig veel bijdraagt aan het klimaatprobleem, milieuvervuiling 
en het verlies van biodiversiteit, zoals blijkt uit studies van onder andere de 
Gezondheidsraad, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad voor de Leefomgeving 
en Infrastructuur. Zo is de melkveehouderij waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het 
verlies van de biodiversiteit in Nederland. 

Daarnaast wordt in Nederland de kindermarketing van schoolmelk jaarlijks met ruim een half 
miljoen euro uit Europa gesubsidieerd. De hoeveelheid toegekende subsidie is de afgelopen 
jaren gestegen. Voor het schooljaar 2020-2021 is er voor de regeling schoolmelk 2,4 miljoen 
euro beschikbaar. 

De vrijwel onvoorwaardelijke inkomenssteun, promotie- en schoolmelksubsidies stimuleren 
de productie en consumptie van vlees en zuivel, terwijl vanwege klimaatverandering, 
biodiversiteitsverlies én onze gezondheid er juist een omslag noodzakelijk is naar meer 
plantaardig voedsel. Die overgang is vastgelegd in de Transitieagenda Biomassa en Voedsel 
en wordt geadviseerd door onder meer de Gezondheidsraad.   

Dier&Recht pleit daarom voor het beëindigen van de inkomenssteun voor veehouders en het 
beëindigen van promotie- en schoolmelksubsidies voor dierlijke producten. Inkomenssteun 
en subsidies dienen alleen te worden gegeven voor voedsel dat daadwerkelijk duurzaam is. 
Als eerste stap dient de RVO zo snel mogelijk te stoppen met het faciliteren van aanvragen 
voor subsidies voor dierlijke producten.   
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INLEIDING 

Er is een structurele verandering van het landbouw- en voedselsysteem nodig om 

én de druk op de leefomgeving substantieel te laten afnemen én een (alternatief) 

verdienmodel voor boeren te behouden. Essentieel onderdeel daarvan is: meer 

plantaardige en minder dierlijke eiwitten gaan produceren en consumeren. 

– Planbureau voor de Leefomgeving (2018)  

Onze samenleving staat voor de grote opgave de productie en consumptie van dierlijke 
producten sterk te verminderen. Afgelopen decennia hebben Nederlandse veehouders 
vanuit Europa en Den Haag juist voor miljarden euro’s aan subsidies en belastingvoordelen 
ontvangen. Ook staat onze overheid garant wanneer de landbouwsector wordt geraakt door 
een dierziekte-uitbraak. Wordt ons belastinggeld hiermee goed besteed — of is er veelal 
sprake van een knap staaltje boerenslimheid of zelfs boerenbedrog? Met een aantal 
onderzoeksrapporten geeft stichting Dier&Recht inzicht in deze vraag.  

In dit eerste deel neemt Dier&Recht de EU-subsidies die de Nederlandse veesector de 
afgelopen jaren heeft ontvangen onder de loep. Hoofdstuk 2 bespreekt de oorsprong, 
houdbaarheid en wenselijkheid van de directe inkomenssteun die melkveehouders 
ontvangen vanuit Brussel. In hoofdstuk 3 en 4 worden vervolgens de EU-promotiesubsidies 
voor respectievelijk vlees en zuivel onderzocht. Hoewel de subsidies voor vleesreclames de 
afgelopen jaren al eens in de belangstelling stonden, bleven vergelijkbare subsidies voor 
zuivelreclames tot nu toe onderbelicht. In hoofdstuk 5 komt de door de EU gesubsidieerde 
kindermarketing van schoolmelk aan bod.  

Tot slot komt Dier&Recht met een aantal conclusies en aanbevelingen waarmee ons 
belastinggeld doelmatig en toekomstbestendig besteed kan worden. 
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EU LANDBOUWSUBSIDIES: 

INKOMENSSTEUN 

Al sinds de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 behoren 
subsidies voor boeren tot de grootste kostenposten van de EU-begroting. De belangrijkste 
doelstelling was het veiligstellen van de voedselproductie. Daartoe kocht Europa eerst melk 
en vlees op om de marktprijs te beïnvloeden en zo het inkomen van de boeren op peil te 
houden — met de bekende boterbergen, melkplassen en vrieshuizen vol vlees tot gevolg. Dit 
perverse marktbeleid werd in 1992 omgebogen naar productiesubsidies, waardoor boeren 
per hoeveelheid landbouwproduct die ze produceerden een bedrag ontvingen. Sinds 2003 is 
deze inkomenssteun ontkoppeld van de productie en gekoppeld aan de hoeveelheid land die 
boeren bezitten.1 

Boerenslimheid om niet te hoeven vergroenen 
In 2013 werd besloten dat Europese boeren voor 70% van deze inkomenssteun (nog steeds) 
geen tegenprestatie hoefden te leveren, maar er voor de overige 30% wel een tegenprestatie 
werd verwacht: vergroening van het platteland.2 Maar met wat boerenslimheid hebben de 
vanouds politieke boerenbondgenoten — de ChristenUnie, het CDA en de VVD — ervoor 
gezorgd dat er geen echte tegenprestatie nodig was die tot vergroening zou leiden. Boeren 
hoefden na de oogst alleen wat vanggewassen of groenbemesters op hun land in te zaaien 
— iets wat veel boeren al deden en voor de natuur nauwelijks meerwaarde had. Dat de 
gewenste vergroening mede daardoor is mislukt “staat als een paal boven water (…) Daar is 
iedereen het wel over eens. Inclusief de boeren”, aldus David Kleijn, hoogleraar 
plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit.3 

350 miljoen euro inkomenssteun voor melkveehouders 
Nog steeds leggen de landbouwsubsidies een onevenredig groot beslag op de EU-begroting, 
waar vooral melkveehouders de vruchten van plukken. In 2019 bedroeg de totale begroting 
van de Europese Unie 166 miljard euro, waarvan 59 miljard — ruim een derde — bestemd 
was voor de landbouw.4 Daarvan kregen de Nederlandse boeren 769 miljoen euro aan 
landbouwsubsidies, waarvan 680 miljoen aan directe inkomenssteun - waar ze dus vrijwel 
niets voor hoeven te doen.5  

Omdat juist de melkveehouders het meeste land bezitten, profiteren zij het meest en krijgen 
ze bijna de helft van de inkomenssteun toebedeeld.6 Gemiddeld kwam dit in 2018 neer op 
21.700 euro per bedrijf7, ruim 60% van een modaal inkomen dat jaar.8 Daarmee hebben de 
ruim 17 duizend melkveehouders in 2018 bijna 350 miljoen euro aan inkomenssteun 
ontvangen.9 Dit terwijl veel van de melkveehouders prima boeren. Zo ging ruim een derde 
van de subsidies naar boeren die met deze steun bruto tweemaal modaal of meer 
verdienden, zo becijferde de Algemene Rekenkamer onlangs.10 40% van de melkveehouders 
is zelfs zeer vermogend: 7 duizend van de bijna 17 duizend zijn miljonair, stelt het CBS.11  

Intussen lijkt het niet meer te verantwoorden dat melkveehouders jaarlijks nog steeds 
honderden miljoenen euro’s inkomenssteun krijgen. Niet alleen omdat de boeren hier vrijwel 
niets voor hoeven te doen, maar ook omdat de regeling niets meer te maken heeft met het 
veiligstellen van de voedselproductie. Met een gemiddelde consumptie van 352 gram 
zuivelproducten per dag is er jaarlijks 4 miljard kg melk nodig voor de binnenlandse 
consumptie.12 Intussen produceert onze melkveestapel van 1,6 miljoen melkkoeien een 
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duizelingwekkende hoeveelheid van bijna 14 miljard kg melk per jaar — 3,5 keer meer dan 
er geconsumeerd wordt.13 14  

 

Toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid 
De Europese Commissie heeft in 2018 haar nieuwe plannen voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd, voor de periode 2021-2027. Het begrote geld voor de 
GLB zal opnieuw een belangrijk deel – 27% - van de EU begroting beslaan. Ook wordt 
vastgehouden aan de miljarden euro’s basisinkomenssteun voor Europese boeren.15  

In de nieuwe plannen stelt de commissie ambitieuzer te zijn wat milieu en klimaat betreft. Zij 
onderkent dat boeren een grote rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering, bij het 
beschermen van het milieu en bij de instandhouding van landschappen en biodiversiteit. 
Teleurstellend genoeg benoemt zij als belangrijkste beleidsvernieuwingen slechts de 
verplichtingen voor het in stand houden van koolstofrijke bodems (zoals veengebieden), een 
betere methode voor het beheren van stikstof, fosfaat en andere nutriënten en de 
toepassing van vruchtwisseling – op dezelfde grond elk jaar een ander gewas telen – in plaats 
van gewasdiversificatie – op dezelfde grond meerdere gewassen tegelijk telen.16 17 

Het nieuwe GLB vereist dat iedere lidstaat een nationaal strategisch plan (NSP) opstelt waarin 
wordt vastgelegd hoe aan bovenstaande verplichtingen gaat worden voldaan. Uit de 
Kamerbrief waarin de minister de contouren schetst van het GLB en specifiek het NSP voor 
Nederland, blijkt dat de Nederlandse plannen eveneens een gebrek aan ambitie hebben. 
Naast de honderden miljoenen euro’s inkomenssteun per hectare voor Nederlandse boeren 
komen er zogenaamde aanvullende ‘eco-regelingen’, die zich richten op maatschappelijke 
doelen als milieu, klimaat en biodiversiteit. Naar verwachting zal dit echter weinig zoden aan 
de dijk zetten, aangezien de minister aangeeft dat deze regelingen — naast vrijwillig — ook 
“laagdrempelig en breed toegankelijk zullen zijn, zodat boeren die een bijdrage willen leveren 
ook deel kunnen nemen”. Ten slotte wordt ingezet op ‘agro-milieu-klimaat-maatregelen’, 
waar aan deelnemende boeren ambitieuzere eisen worden gesteld, zoals verdergaande 
klimaatmaatregelen en bodembeheer. Deze maatregelen moeten nog verder worden 
uitgewerkt.18  

Figuur 1. De 
familie Van 

Bakel heeft met 
2.250 koeien het 

grootste 
melkveebedrijf in 

Nederland. 
 

Screenshot 
‘2.250 koeien, 

grootste 
melkveebedrijf 
van Nederland’ 

(2019), Youtube. 
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‘Van Boer tot Bord’-strategie legt verantwoordelijkheid bij 

consument 
De huidige niet-ambitieuze uitwerking van het toekomstige GLB staat in sterk contrast met 
de enorme uitdagingen waar we op het gebied van klimaat en biodiversiteit voor staan. Deze 
uitdagingen lijken op het eerste gezicht wel te worden onderkend in de presentatie van de 
‘Europese Green Deal’, die eind 2019 werd gepubliceerd: “De klimaatverandering en de 
aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld”.19 
Als onderdeel van de Green Deal is op 20 mei 2020 de ‘Van Boer tot Bord’-strategie (Farm to 
Fork Strategy) gepresenteerd, bedoeld om ons voedselsysteem duurzamer te maken. Toch 
blijkt ook hier de ambitie minimaal. Er wordt ingezet op een substantiële vermindering van 
het bestrijdingsmiddelengebruik, nutriëntenoverschot, antibioticagebruik en een groei van 
de biologische landbouw — maar noodzakelijke fundamentele keuzes worden opnieuw 
gemeden. Deze verantwoordelijkheid wordt op de consument afgeschoven, door in te zetten 
op ‘duurzaamheidsetikettering’. Naast informatie over voedingswaarden moeten etiketten 
ook inzicht gaan geven in de klimaat-, milieu- en sociale effecten.20  

Het wensdenken dat de consument vrijwillig een hogere prijs zal betalen voor een duurzamer 
product is al geruime tijd door tal van onderzoeken onderuitgehaald. Uit die onderzoeken 
blijkt dat eigenbelang vrijwel altijd de doorslag geeft bij voedselkeuzes.21 22 23 24 Zo stelt het 
RIVM in haar rapport Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland: 

Waarden bepalen slechts bij een klein deel van de consumenten hun productkeuze 

in het hier en nu. Als de waarde-gedreven burger als consument inkopen doet, zijn 

factoren zoals prijs en gemak belangrijker.25 

Het PBL komt in Balans van de leefomgeving 2020 tot dezelfde conclusie:  

Alhoewel een meerderheid van de respondenten zegt bereid te zijn meer te willen 

betalen voor voedsel dat milieuvriendelijk is geproduceerd, is uit breder onderzoek 

bekend dat dit in de praktijk meestal niet gebeurt.26 

EU inkomenssteun stimuleert productie onduurzaam voedsel 
Uit bovenstaande plannen blijkt dat Nederlandse melkveehouders in ieder geval nog tot 2027 
honderden miljoenen euro’s inkomenssteun uit Brussel zullen ontvangen, zonder daarvoor 
noemenswaardige tegenprestaties te hoeven leveren. Deze vrijwel onvoorwaardelijke 
inkomenssteun stimuleert de productie (en daarmee de consumptie) van zuivel, terwijl 
vanwege klimaatverandering, biodiversiteitsverlies én onze gezondheid er juist een omslag 
noodzakelijk is naar meer plantaardig voedsel. Zo stelt het PBL in de Balans van de 
Leefomgeving 2018: 

Er is een structurele verandering van het landbouw- en voedselsysteem nodig om 

én de druk op de leefomgeving substantieel te laten afnemen én een (alternatief) 

verdienmodel voor boeren te behouden. Essentieel onderdeel daarvan is: meer 

plantaardige en minder dierlijke eiwitten gaan produceren en consumeren. 

Een dergelijke verschuiving kan niet alleen gunstige effecten hebben op de uitstoot 

van broeikasgassen, maar ook op andere grote opgaven, zoals herstel van 

biodiversiteit en waterkwaliteit.27 

De noodzaak voor deze structurele verandering van het Nederlandse landbouw- en 
voedselsysteem is groot. Recent stelde de Europese Commissie dat Nederland ten opzichte 
van andere Europese landen een van de vieste jongetjes van de klas is. Nederland heeft de 
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hoogste uitstoot van broeikasgassen per hectare landbouwgrond, meer dan vier keer het EU-
gemiddelde. De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw is de laatste tien jaar niet 
gedaald. Het stikstofoverschot is met 200 kg per hectare per jaar vier keer zo groot als het 
EU-gemiddelde en ammoniakemissies zijn sinds 2013 toe- in plaats van afgenomen, 
waardoor reductiedoelstellingen zeer waarschijnlijk niet gehaald zullen worden. Ook is er 
sprake van een gestage afname van de biodiversiteit van vogelpopulaties. Bovendien blijkt 
dat het huidige areaal aan biologische landbouw in Nederland in 2018 slechts 3,2% bedroeg, 
wat ver onder het Europese gemiddelde ligt.28 Bij de teloorgang van de natuur in Nederland 
speelt de melkveehouderij waarschijnlijk de grootste rol.a  

Naast inkomenssteun ontvangt de Nederlandse veesector ook subsidies uit Brussel voor het 
verhogen van de consumptie van dierlijke producten. In de volgende twee hoofdstukken 
worden deze promotiesubsidies voor vlees en zuivel onderzocht. 

 

  

                                                           
a Voor een verdere discussie over de negatieve impact van de melkveehouderij, zie ‘Zuivelproductie 
slecht voor klimaat, milieu en biodiversiteit’, pagina 13. 
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EUROPESE PROMOTIESUBSIDIES VOOR 

VLEES 

Jaarlijks geeft de EU tientallen miljoenen euro’s subsidie aan bedrijven om de consumptie 
van dierlijke producten binnen en buiten Europa te promoten. Dit gebeurt onder de regeling 
voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties van landbouwproducten op basis van 
Verordening (EU) Nr. 1144/2014.29 

In de periode 2017-2019 ging het om 133 miljoen euro voor de promotie van vlees en zuivel.b 
Ter vergelijking: om de consumptie van groente en fruit te promoten werd in die periode 
maar 79 miljoen euro uitgegeven (41% minder). 30 31 32 33    

Voor de jaren 2020 en 2021 heeft de Europese Commissie opnieuw respectievelijk 201 
miljoen en 183 miljoen euro toegezegd voor reclame voor Europees voedsel binnen en buiten 
de EU.34 35 Uit een eerste selectie voor 2020 blijkt bijna 30 van de eerste 94 miljoen euro 
subsidie bestemd te zijn voor de promotie van vlees en zuivel.36 Voor de periode 2017-2020 
komt daarmee het totaal op 163 miljoen euro subsidie voor vlees en zuivel.  

Ook Nederlandse bedrijven ontvangen samen jaarlijks honderdduizenden tot miljoenen 
euro’s subsidie om reclame te maken voor hun vlees- en zuivelproducten. In dit hoofdstuk 
wordt aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk hoe eet-meer-vlees-subsidies door 
deze bedrijven worden besteed. In het volgende hoofdstuk komen de consumeer-meer-
zuivel-subsidies aan bod. 

Eet-meer-vlees-subsidies 
Eerder deden Wakker Dier en Greenpeace onderzoek naar EU-subsidies voor vleespromotie 
in het jaar 2019. In dat jaar bleek 4,4 miljoen euro subsidie naar onder andere het 
Nederlandse NEPLUVI (746 duizend euro) te gaan, om de consumptie van plofkippenvlees in 
onder meer Nederland met 1,22% te verhogen. Daarnaast zijn miljoenen euro’s per project 
toegekend om de consumptie van kalfs-, rund-, varkens-, schapen- en konijnenvlees te 
promoten.37  

Minister Schouten gaf in een reactie op dat rapport aan dat zij tegen de Europese subsidiëring 
van deze reclamecampagnes is en dit een verantwoordelijkheid van de sector zelf vindt.38 
Desondanks faciliteert de RVO nog steeds het aanvragen van deze subsidies met uitgebreide 
informatie op haar website en organiseert zij hier zelfs voorlichtingsmiddagen voor.39 

9,4 miljoen euro voor promotie van kalfsvlees 
Naast de promotie van kippenvlees hebben Nederlandse bedrijven de afgelopen jaren ook 
subsidies ontvangen voor kalfsvleesreclames. Zo heeft de Nederlandse vleeskalversector in 
2018 samen met collega’s uit Frankrijk, België en Italië een subsidie van 6 miljoen euro 
gekregen om in de periode 2019-2021 de consumptie van kalfsvlees in België, Frankrijk en 
Italië te promoten. De Nederlandse sector krijgt hiervan 1,7 miljoen euro. In totaal financiert 
de EC ruim 70% van de totale kosten van de campagne.  

De noodzaak voor deze campagne is volgens de sector de dalende consumptie, veroorzaakt 
door de economische crisis, veranderingen in consumptiegedrag en “vooral een gebrek aan 

                                                           
b Voor zover bekend is er de afgelopen jaren geen promotiesubsidie voor eieren toegekend. 
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bewustzijn bij de consument”. Hoewel deze consumptiedaling goed nieuws is voor dier en 
milieu, willen de landen dit tegengaan door het imago van Europees kalfsvlees te versterken 
met als ultieme doelstelling om de consumptie met 0,5% te verhogen ten opzichte van 2017. 
Dit moet onder andere worden bereikt door kiloknaller-promoties in winkels en advertenties 
“om het imago van het product te versterken en de hoge kwaliteit van dit vlees, dat zo 
prominent aanwezig is in het Europese gastronomische erfgoed, te communiceren”.40  

Het jaar ervoor kreeg de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) ook al 1,5 miljoen 
euro subsidie om kalfsvlees in het buitenland te promoten.41 Eind 2020 werd bekend dat de 
Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) een nieuwe subsidie toegekend heeft 
gekregen om kalfsvlees in het buitenland te promoten. Het gaat om 1,9 miljoen euro, 
waarmee de COV in China en Zuid-Korea reclame gaat maken voor kalfsvlees uit Nederland. 
Mogelijk krijgt de COV ook een overeenkomstig bedrag voor promotie van kalfsvlees in 
Noord-Amerika.42  

In de periode 2017-2020 ontvingen Nederlandse bedrijven samen met andere landen in 
totaal bijna 14 miljoen euro voor de promotie van kip- en kalfsvlees. Daarvan kwam 5,9 
miljoen euro bij de Nederlandse vleessector terecht. 

Reclame Code Commissie: vleesreclame is misleidend 
Het valt niet te verwachten dat de sector gedurende deze jarenlange reclamecampagnes de 
consument een eerlijk beeld zal voorschotelen over de vele misstanden in deze sector, 
waaronder de hoge kalversterfte, huisvesting op harde, gladde en vieze roostervloeren, risico 
op bloedarmoede en maagproblemen veroorzaakt door ijzerarm voornamelijk vloeibaar 
voedsel, het hoge antibioticagebruik dat een gevolg is van structurele 
gezondheidsproblemen als longontsteking, borstvliesontsteking en diarree, en de problemen 
als gevolg van het langeafstandstransport van zeer jonge dieren.43 44  

Eerlijke consumentenvoorlichting is namelijk geen vereiste om deze promotiesubsidies 
binnen te halen. Zo oordeelde de Reclame Code Commissie (RCC) onlangs dat de 
eerdergenoemde door de EU gesubsidieerde campagne van NEPLUVI voor kippenvlees 
misleidend is:45 

Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat in de advertentie een te rooskleurig beeld 

wordt geschetst van de omstandigheden waaronder vleeskuikens in de EU worden 

gehouden. Dat de campagne door de EU is goedgekeurd, zoals door Nepluvi is 

gesteld, doet hieraan niet af. Omdat de gemiddelde consument door de onjuiste 

informatie in de uiting ertoe kan worden gebracht een besluit over de transactie – 

de aankoop van kip – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting 

misleidend (…) en daardoor oneerlijk (…).46 

Reclamesubsidies ook populair in andere lidstaten 
Niet alleen Nederland maakt gretig gebruik van de Europese promotiesubsidies. Zo hebben 
Spanje en België in 2020 met 2,4 miljoen euro EU-subsidie de campagne Proud of European 
Beef gelanceerd. De campagne loopt drie jaar en is toegekend omdat “de afgelopen tien jaar 
de consumptie van vers vlees in heel Europa is gedaald”. Doel van de campagne is “om de 
consumenten ertoe aan te zetten geen stereotiep beeld te krijgen van rood vlees en hen in 
staat te stellen opnieuw vertrouwen te hebben in hun consumptiebeslissing (…) door hen te 
ondersteunen in hun keuze”.47 Vergezeld met de slogan “Become a beefatarian” worden 
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burgers in België, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Spanje onder meer via 
reclameboodschappen opgeroepen meer rood vlees te eten en hier trots op te zijn.48  

 

Een ander recent voorbeeld van schaamteloze vleespromotie gefinancierd door 
belastinggeld is de op jongeren gerichte reclamecampagne Love pork, die eveneens van 
2019-2021 loopt. De Deense en Zweedse varkenssector hebben hiervoor 2,5 miljoen euro 
subsidie ontvangen. Als onderbouwing voor de noodzakelijkheid van deze subsidie stelt de 
varkenssector: 

Varkensvlees is niet langer een natuurlijk onderdeel van het dieet van de jonge 

Scandinaviërs. Ze hebben de neiging om minder vlees te eten in het algemeen en 

om varkensvlees te vermijden in het bijzonder. Het doel is om de vraag van de 

consument te verhogen en zo een anders verwachte verdere daling een halt 

toe te roepen.49 

Ook de eet-meer-varkensvlees-campagne Pork lovers Europe is in de periode 2017-2019 in 
vijf Europese landen uitgevoerd dankzij 1,4 miljoen euro promotiesubsidie. Ook hier is de 
dalende varkensvleesconsumptie in Europa de aanleiding:  

Daarom is het zeer belangrijk om varkensvlees te promoten om het vertrouwen van 

de consument te herstellen, dat werd geschokt door nieuws zoals het laatste 

IARC-rapport. 50  

Dit rapport van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) dat door de 
subsidieaanvragers werd aangehaald concludeerde dat de consumptie van rood en bewerkt 
vlees mogelijk het risico op kanker verhoogt.51 Mede op basis van dit onderzoek adviseert 
het Voedingscentrum om juist mínder rood vlees te eten, zowel vanwege de gezondheid als 
het milieu.52 Dit komt overeen met de Richtlijnen goede voeding 2015 van de 
Gezondheidsraad:  

Figuur 2. Met de 
slogan “Become a 

beefatarian” 
wordt 

opgeroepen meer 
rood vlees te 

eten. De 
campagne is 

gefinancierd met 
belastinggeld.  

 

Screenshot 
‘Become a 

Beefatarian – 
Spot 30 secs’ 

(2020), Youtube.  
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De kern van het advies is de aanbeveling om te eten volgens een meer plantaardig 

en minder dierlijk voedingspatroon. 53 

 

 

De door Europa gefinancierde eet-meer-vlees-reclamecampagnes zijn dus in strijd met het 
advies van het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad, resulterend in een bizarre 
tegenstelling: hoe beter de adviezen worden opgevolgd – en de vleesconsumptie dus daalt – 
hoe meer belastinggeld er wordt uitgegeven aan vleesreclames vanwege de ‘noodzaak’ de 
consumptie op peil te houden. Promotie en reclame is immers het uitgangspunt van de 
subsidieregeling voor “voorlichtings- en afzetbevorderingsacties van landbouwproducten”.54 

  

Figuur 3. Met de 
campagne ‘Pork 

lovers Europe’ 
werd in vijf 

Europese landen 
varkensvlees 

gepromoot. De 
campagne is 

gefinancierd met 
belastinggeld. 

Screenshot ‘Pork 
Lovers’ (2017), 

Youtube. 

.  
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EUROPESE PROMOTIESUBSIDIES VOOR 

ZUIVEL 

Naast vlees worden ook campagnes om de zuivelconsumptie te promoten volop met 
miljoenensubsidies gesteund, zo blijkt uit de gegevens van de Europese Commissie. Zo zijn 
Nederlandse zuivelbedrijven betrokken bij de campagne Alles begint met melk, bij een EU-
herkomstcampagne voor Nederlandse Goudse Kaas, en bij een campagne om de 
‘duurzaamheid’ van de zuivelsector op het gebied van milieu en klimaat te belichten. 

In de periode 2017-2020 ontvingen Nederlandse bedrijven samen met andere landen in 
totaal bijna 20 miljoen euro voor de promotie van zuivel. Daarvan kwam 200 duizend euro 
bij de Nederlandse zuivelsector terecht. 

9,9 miljoen euro voor melkreclame 
Alles begint met melk is een reclamecampagne van onder andere de Nederlandse Zuivel 
Organisatie (NZO) die gericht is “op het concept van de uniekheid van melk: de mens begint 
met melk”. De campagne loopt van 2019-2021 en is een samenwerking tussen Frankrijk, 
België, Denemarken, Ierland en Nederland. De landen ontvangen hiervoor 9,9 miljoen euro 
subsidie uit Brussel, waarvan 72 duizend bestemd is voor de NZO.55 56 Het geld is toegekend 
omdat  

de melkmarkt (…) vandaag de dag (…) geconfronteerd [wordt] met een blijvende 

crisis als gevolg van een voortdurende daling van de melkconsumptie en een 

verslechtering van het imago van de markt in de publieke opinie.  

De campagne richt zich op 

gezinnen met jonge kinderen en jonge volwassenen zonder kinderen, met een 

kerndoelstelling in de leeftijd van 20-35 jaar, die een markt zijn om terug te winnen 

en die uiteindelijk hun eetgewoonten zullen doorgeven aan hun kinderen.57 

Sinds de vorige voedselconsumptiepeiling (2012-2016 t.o.v. 2007-2010) is de consumptie van 
zuivel ook in Nederland inderdaad afgenomen, met 12 procent.58 Gemiddeld eten we 352 
gram zuivelproducten per dag, voornamelijk melk (42%), yoghurt (15%) en kaas (9%).59  
Daarmee consumeren we nog steeds zeer veel zuivel: zo wordt volgens de statistieken van 
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in slechts vijf landen in 
de wereld meer melk geconsumeerd.60  

Het Nederlandse deel van de campagne werd in 2019 gelanceerd. Hierin wordt volop 
geschermd met de oude slogan “Melk is goed voor elk” die volgens de NZO nog steeds klopt: 
“Is melk drinken wel gezond? Daar kunnen we heel stellig in zijn: ja, melk is onderdeel van 
een gezond voedingspatroon”. Vervolgens haalt zij deze stelling zelf direct onderuit door aan 
te geven dat je eigenlijk geen volle melk moet drinken, 2,4% van de baby’s en 1% van de 
volwassenen een koemelkallergie heeft en 6% van de volwassenen lactose-intolerant is.61  

Zuivel is daarnaast de belangrijkste bron van verzadigde vetten (33%) en transvetten (36%)62  
en de op twee na belangrijkste bron van onze te hoge zoutconsumptie.63 Het 
Voedingscentrum adviseert in haar Schijf van Vijf daarom alleen magere en halfvolle 
melkproducten.64 65 Melk is duidelijk niet goed voor elk. 
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Naast een website heeft de NZO ook ingezet op social media, waaronder Facebook, YouTube 
en Instagram. Met betaalde advertenties zijn video’s verspreid die in totaal bijna 7,5 miljoen 
keer bekeken zijn.66 

7 miljoen euro voor promotie van kaas 
Een andere reclamecampagne uit 2018-2019 waaraan de EU bijna 7 miljoen euro heeft 
bijgedragen is de promotie van Franse en Hollandse kazen.67 68 Dit keer heeft de 
Zuivelstichting — een zusterorganisatie van NZO — bijna 70 duizend euro subsidie gekregen 
om haar eigen producten, websites en YouTube-kanaal te promoten. Zo wordt er gelinkt naar 
een website over Goudse Kaas69, is de Facebook-pagina van de NZO geüpdatet70 en wordt 
doorverwezen naar het YouTube-kanaal van de Zuivelorganisatie71. De subsidiegelden zijn 
simpelweg gebruikt om haar eigen reclame- en social media campagnes te promoten. 

2,9 miljoen euro voor campagne ‘duurzame’ zuivel 
Naast promotie van zuivelconsumptie in eigen land heeft Nederland samen met andere 
landen 2,9 miljoen euro EU-subsidie gekregen voor de campagne Sustainable Dairy in Europe. 
Nederland kreeg ruim 62 duizend euro.72 Met deze campagne willen de landen  

de consument meer bewust maken van de ecologische duurzaamheid van de 

Europese zuivelsector en van de gunstige rol die deze sector speelt voor de 

klimaatmaatregelen.  

Als onderbouwing van de noodzaak van deze miljoenensubsidie stelt de sector: 

twijfel en verwarring [over het positieve imago van zuivel] nemen zeer snel toe als 

gevolg van de verspreiding van onnauwkeurige feiten en cijfers over de 

milieueffecten van de zuivelproductie.  

Dat terwijl volgens de aanvragers de zuivelindustrie uiterst proactief is bij het terugdringen 
van de klimaatverandering en het behoud van het milieu. De campagne heeft dan ook tot 
doel:  

een herstel van het vertrouwen en een grotere zichtbaarheid van de gunstige rol 

van de zuivelsector voor klimaatmaatregelen.73 

Zuivelproductie slecht voor klimaat, milieu en biodiversiteit 
Het omgekeerde is het geval: binnen ons voedselpatroon draagt zuivel juist onevenredig veel 
bij aan het klimaatprobleem, milieuvervuiling en het verlies van biodiversiteit. De 
melkveehouderij legt met haar enorme monoculturen van Engels raaigras en snijmais een 
beslag op meer dan de helft van onze landbouwgrond.74 75 Ze produceert bijna 52 miljard kg 
mest, 69 procent van het totaal.76 Daarmee levert ze veruit de grootste bijdrage aan het 
stikstof- en fosfaatoverschot77, als ook de grootste bijdrage aan de (zeer) giftige zware 
metalen lood, cadmium, koper en zink op landbouwgrond.78 79 De mest veroorzaakt 
verzuring, vermesting en vergiftiging van de bodem, het water en de lucht. Dit leidt niet 
alleen tot het uitsterven van diverse plant- en diersoorten, maar ook tot schade aan onze 
gezondheid.80 81 Tevens produceert de melkveehouderij 70% van de broeikasgassen van de 
veehouderijsector82 en importeert zij de grootste hoeveelheid eiwitrijk veevoer (veelal 
soja).83 Voor de productie van haar sojaveevoer wordt alleen al in Brazilië beslag gelegd op 
60.000 hectare landbouwgrond, waardoor de druk op ontbossing toeneemt.84 85 86 De 
ontbossing in Brazilië is momenteel op het hoogste niveau sinds 2008.87 
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In Nederland is de biodiversiteit intussen afgenomen tot circa 15 procent van de 
oorspronkelijke situatie — een aanzienlijk grotere afname dan elders in Europa en de 
wereld.88 Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn de belangrijkste oorzaken 
van het verlies aan biodiversiteit het areaalverlies aan landbouw (48 procent 
verantwoordelijk), stikstofdepositie (5 procent) en klimaatverandering (3 procent).89 Dat 
maakt dat de melkveehouderij eigenhandig waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is van het 
verlies van de biodiversiteit in Nederland.  

In haar recente rapport Living Planet Report Nederland: Natuur en landbouw verbonden luidt 
ook het Wereld Natuur Fonds (WNF) de noodklok: 

Onze unieke Nederlandse natuur op het land staat er slechter voor dan ooit (…) 

Ons landschap wordt monotoon en stil, zonder dat we het in de gaten lijken te 

hebben (…) We hebben de natuur inmiddels zo diep uitgehold dat ons welzijn en 

onze welvaart in het geding komen.90 

Vanwege de grote impact van dierlijke productie op het milieu geven onder andere de 
Gezondheidsraad91, het Planbureau voor de Leefomgeving92 en de Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur93 aan dat er een grote verschuiving noodzakelijk is van 
dierlijke producten - waaronder zuivel - naar plantaardige producten. In de Transitieagenda 
Biomassa en voedsel wordt als doel gesteld dat de verhouding tussen dierlijk- en plantaardig 
eiwit in ons dieet in 2050 omgedraaid is: van 60% dierlijk en 40% plantaardig naar 40% dierlijk 
en 60% plantaardig. Daarbij is de totale eiwitconsumptie per persoon in 2050 met 10-15% 
gedaald.94 Wanneer iedere Nederlander consumeert binnen haar eerlijke deel in de mondiale 
milieugebruiksruimte,95 dan zal de verhouding zelfs moeten stijgen naar 75% plantaardige 
eiwitten in 2050, zo berekende onderzoeksbureau CE-Delft.96 

De Europese miljoenensubsidies voor misleidende reclames voor de onduurzame 
zuivelindustrie staan dan ook haaks op de noodzakelijke transitie naar een dieet met minder 
dierlijke en meer plantaardige eiwitten.  
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EU-SUBSIDIES KINDERMARKETING 

SCHOOLMELK 

Het melk- en boteroverschot was een groot probleem in die jaren en we zochten 

naar een oplossing die een continue ontlasting van de markt zou betekenen. 

Toen kwam vanuit de ambtenaren het idee: zullen we schoolmelk gaan financieren?  

- Ir. J. Baas, Landbouw-woordvoerder van de VVD in het Europees parlement 

in 1977 
 
Naast zuivelcampagnes subsidieert Europa ook al decennialang de kindermarketing van 
schoolmelk met miljoenen euro’s aan belastinggeld. In Nederland ontvingen scholen en 
bedrijven in 2018 bijna 560 duizend en in 2019 ruim 697 duizend euro schoolmelksubsidie. 
Daarvan ging ruim 98% naar de Nederlandse multinational FrieslandCampina. In 2018 en 
2019 heeft de op-één-na grootste zuivelcoöperatie ter wereld97 — met een jaaromzet van 11 
miljard euro98 — respectievelijk ruim 549 duizend en 686 duizend euro subsidie gekregen om 
schoolmelk te promoten.99 100  

EU-subsidie voor campagne Iedereen Fit op School 

Wat doe jij er voor om fit te blijven en welke rol speelt zuivel daarin? Mail je 

antwoord, samen met een foto van je hele klas waarop ik goed kan zien wat jullie 

ervoor doen om fit te blijven naar onderstaand adres en wie weet zie ik je snel. 

- Naomi van As promoot Campina-melk in haar video bij het KlasseTV 

lespakket101 

Met de subsidie voor de schoolmelkcampagne heeft FrieslandCampina, samen met onder 
andere de NZO en adviesbureau FamilyFactor — dat zich specifiek richt op families met 
kinderen — de groots opgezette Iedereen Fit op School-campagne gelanceerd. Naast een 
lespakket zijn er promotievideo’s gemaakt, is er samengewerkt met KlasseTV en is hockeyster 
Naomi van As als sociaal rolmodel ingezet. Niet verwonderlijk krijgen zuivel en de producten 
van Campina in het bijzonder een prominente plek in deze campagne.102 103 104 105 
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Figuur 4. 
FrieslandCampina 

heeft hockeyster 
Naomi van As 

ingehuurd om op 
scholen Campina-
melk te promoten 
als onderdeel van 
gezonde voeding. 

Screenshot 
KlasseTV 

lespakket ‘Fit op 
School’. 
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Tot en met het schooljaar 2019/2020 konden ouders via het Iedereen Fit op School-platform 
ook een schoolmelkabonnement afsluiten, waarbij ouders zo'n 28 cent betaalden voor een 
pakje melk dat hun kinderen dan een paar keer per week ontvingen. De campagne is in 
2020/2021 omgezet naar een schoolabonnement, waarbij zo’n 200 scholen door het hele 
land wekelijks gratis zuivel krijgen voor de gehele school. “Met deze nieuwe invulling kunnen 
we meer kinderen bereiken dan in de afgelopen jaren”, aldus FrieslandCampina.106 107  

Uiteraard levert FrieslandCampina alleen zuivelproducten van haar eigen Campina-merk. 
Zodoende wordt de facto jaarlijks meer dan een half miljoen euro aan belastinggeld gebruikt 
om met op kinderen gerichte reclamecampagnes de consumptie van Campina-melk op 
scholen te subsidiëren. Uit de Monitor Kindermarketing blijkt dat daarbij niet wordt 
gecontroleerd of de reclames — in de vorm van evenementen, sampling en posters — 
voldoen aan de Nederlandse Reclame Code en de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.108 

 

Scholen en toeleveranciers kunnen daarnaast zelf ook 70 cent subsidie ontvangen voor 
iedere liter halfvolle melk, halfvolle yoghurt of karnemelk die ze op of aan scholen 
verkopen.109 Uitgaande van een honderdtal leerlingen per school gaat het al gauw over 
duizenden euro’s subsidies per school.  

Schoolmelksubsidies om melkplas weg te werken 

De regeling Schoolmelk is een Europees programma en bestaat al sinds 1977, als ‘oplossing’ 
voor de melk- en boterplas die door de jaarlijkse miljarden euro’s aan productiesubsidies 
voor melkveehouders zijn ontstaan. Het was volgens betrokkenen destijds “volkomen 
duidelijk” dat het geven van schoolmelk niets met de volksgezondheid te maken had; de 
oorsprong lag bij de marktsituatie. Eind jaren zeventig kregen de Nederlandse kinderen 
zonder schoolmelk namelijk ook al genoeg voedingsstoffen binnen.110 Ondanks dat 
schoolmelk niet noodzakelijk is voor een gezonde voeding, is twee derde van de scholen die 
in 2019-2020 deelnam aan een enquête over het Schoolmelkprogramma van mening dat het 
programma bijdraagt aan gezonder consumptiegedrag op school.111 

Begrijpelijkerwijs is er al vele jaren kritiek op de subsidiëring van schoolmelk, maar 
desondanks zijn er geen aanwijzingen dat Europa dit beleid snel zal veranderen. In Nederland 
is er voor schoolmelk voor het schooljaar 2020-2021 maar liefst 2,4 miljoen euro 
beschikbaar.112 Wel mogen lidstaten zelf 20% van het beschikbare budget voor schoolmelk 

Figuur 5.  
Uit de Monitor 

Kindermarketing 
blijkt dat niet 

wordt 
gecontroleerd of 
de reclames van 
Iedereen Fit op 
School voldoen 

aan de 
Nederlandse 

Reclame Code. 

Screenshot 
KlasseTV 

lespakket ‘Fit op 
school’. 
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verschuiven naar schoolfruit en -groenten, wat Nederland voor 2019-2020 ook heeft 
gedaan.113 

Campina huurt Katja in voor kindermarketingcampagne  

Het Schoolmelkprogramma is niet de enige manier waarop de zuivelindustrie met kindermarketing bezig is. In 
2018 en 2019 heeft FrieslandCampina ook Katja Schuurman ingehuurd om de boodschap van de zuivelsector 
te verkondigen. Met rijk geïllustreerde kinderboeken werd een idyllisch beeld gegeven van de 
melkveehouderij. Uiteraard ontbreekt iedere kritische noot. De kinderboeken werden in samenwerking met 
supermarktketen Jumbo aan het kind gebracht.114 115 

 

 
Figuur 6. Katja Schuurman heeft zich in 2018 en 2019 sterk gemaakt voor de kindermarketingcampagne 

van Campina.116 

 
Figuur 7. In de kinderboeken wordt een idyllisch beeld geschetst van de melkveehouderij en ontbreekt 

iedere kritische noot.117 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De veehouderij heeft een onevenredig grote impact op het klimaat, milieu, biodiversiteit én 
onze gezondheid. Zo is de melkveehouderij waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het 
verlies van de biodiversiteit in Nederland. Desondanks ontvangt deze sector jaarlijks 350 
miljoen euro belastinggeld aan inkomenssteun. Tot 2027 zullen zij eveneens honderden 
miljoenen euro’s subsidie ontvangen — zonder noemenswaardige tegenprestatie.  

Daarnaast ontvangen Europese bedrijven jaarlijks tientallen miljoenen euro’s om reclame te 
maken voor hun onduurzame producten. In de periode 2017-2020 werd er door Europa in 
totaal 163 miljoen euro subsidie toegezegd voor de promotie van  vlees- en zuivelreclames. 
Nederlandse bedrijven ontvingen in die periode samen met andere landen bijna 14 miljoen 
euro voor de promotie van kip- en kalfsvlees en bijna 20 miljoen voor de promotie van zuivel. 
Daarvan kwam 5,9 miljoen euro bij de Nederlandse vleessector en ruim 200 duizend euro bij 
de Nederlandse zuivelsector terecht.  

Daarnaast wordt in Nederland de kindermarketing van schoolmelk jaarlijks met ruim een half 
miljoen euro uit Europa gesubsidieerd. De hoeveelheid toegekende subsidie is de afgelopen 
jaren gestegen. Voor het schooljaar 2020-2021 is er voor de regeling schoolmelk 2,4 miljoen 
euro beschikbaar. 

Hoewel politici en beleidsmakers zich meer en meer bewust zijn van de maatschappelijke 
problemen van grootschalige dierlijke productie, weigeren zij vooralsnog de noodzakelijke 
fundamentele keuzes te maken. Voor een daadwerkelijk duurzamer voedselsysteem dient er 
een einde te komen aan de inkomenssteun voor melkveehouders. Tegelijkertijd dienen 
dierlijke producten te worden uitgesloten van de promotiesubsidies op basis van 
Verordening (EU) Nr. 1144/2014 en de schoolmelksubsidies te worden beëindigd. Als eerste 
stap dient de RVO op korte termijn te stoppen met de facilitering en voorlichting over de 
mogelijkheden voor de promotie van dierlijke producten. Zodoende kan ons belastinggeld 
wél doelmatig en toekomstbestendig worden besteed aan een duurzamer en 
diervriendelijker voedselsysteem. 
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