
Duurzaamheid & MVO

VMT sprak met minister Gerda Verburg over haar beleid ten aanzien van 
duurzaamheid. Welke bijdragen verwacht zij daarbij van de industrie en retail? 
Marges moeten in de keten eerlijker worden verdeeld. Minder vlees eten bestempelt 
zij als symboolpolitiek en toezichthouder VWA mag van haar tijdelijk een steekje 
laten vallen.

LNV-minister Gerda Verburg over haar duurzaamheidbeleid 

‘Minder vlees eten 
is symboolpolitiek’
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Minister Gerda Verburg van LNV: 
“Het liefst zou ik volgend jaar 
al één logo voor duurzaamheid 
presenteren.”
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Omslagartikel

Er is nog veel onduidelijkheid over wat duurzaamheid 
inhoudt. Wat verstaat u daaronder?
“Ik vind het moeilijk het begrip duurzaam te omschrijven. Ver-
duurzaming is een proces en verduurzamen een werkwoord. Je 
kunt niet zeggen: dit of dat is duurzaam. Wat je met verduurza-
men wil bereiken, is dat we ten aanzien van milieu- en klimaats-
aspecten op een dusdanige manier produceren dat we de aarde 
en haar grondstoffen, het milieu en klimaat niet uitputten. 
Tegelijkertijd heb je de vragen rond dierenwelzijn, menswaar-
dige arbeidsomstandigheden enzovoorts.”

Schaart u die ook onder duurzaamheid?
“Nee, maar als je het bij duurzaamheid hebt over de lange ter-
mijn, dan zal je dat soort vragen wel moeten beantwoorden.”

Ergert u zich daaraan?
“Néé, wel aan die labels waarmee partijen hun inspanningen 
willen communiceren. Al die labels verwarren de consument. 
Voor hen is het onduidelijk waar deze voor staan. Als minister 
van Voedselkwaliteit vraagt men mij vaak of ik bereid ben om 
één duurzaamheidlogo te ontwikkelen. Die bereidheid is er, 
maar het is één van de moeilijkste uitdagingen die je je kunt 
voorstellen.”

Komt dat omdat organisaties al logo’s hebben?
“Ja dat, maar ook wat dan de inhoud van dat ene logo moet 
zijn. Ik was deze week in De Rode Hoed in Amsterdam op een 
afsluitende bijeenkomst over landbouw en voeding. Daar wer-
den diverse logo’s gepresenteerd voor biodiversiteit. Maar hoe 
meet je biodiversiteit? Er wordt nu een systeem voor bedacht en 
ontwikkeld, maar de vraag is hoe je alle facetten berekent en 
toerekent aan die ene waarde.”

Dat samen met dierenwelzijn en duurzaamheid onderbren-
gen in één logo is bijna niet te doen.
“Als je dat zegt, gaat iedereen achterover zitten en roepen om 
wetgeving. Dat is misschien nog wel moeilijker, omdat je daarin 
alles moet zien te vangen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd 
dat dit proces zo dynamisch is, dat je dat nooit kunt vatten in 
wetgeving. Zodra je een wet hebt, is die al weer verouderd.”

U denkt dat één logo wel lukt?
“Ik vind dat het moet lukken. Iedereen moet daaraan bijdragen, 
niet alleen de primaire producenten, maar de hele voedselke-
ten en ook de maatschappelijke en consumentenorganisaties. 
Dus niemand kan zeggen, als je …”

U zegt ‘moet’?
“Ja, moet. Als mensen met elkaar vinden dat duurzaamheid 
belangrijk is, dan komt er een commitment. Dan zouden men-
sen vanuit zichzelf en vanuit de eigen organisatie eigenlijk moe-
ten. Ik kan niemand dwingen en dat zal ik ook niet doen.”

Ziet u hier een belangrijke taak weggelegd voor het Platform 
Verduurzaming Voedsel?
“In het platform is de gehele voortbrengingsketen vertegen-
woordigd. Dat is wezenlijk. Als een schakel in de keten zou 
zeggen: ik doe niet mee, dan leid je verlies. Een keten is net zo 
sterk als de zwakste schakel. Ik zet het daar op de agenda waar-
bij ik me zeer goed kan voorstellen dat men zegt: ‘Oké, wij com-
mitteren ons hieraan, maar dit kunnen we niet alleen.’ Vandaar 

dat we verbreding zoeken met ngo’s, en misschien een, twee 
wetenschappers.”

Op welke termijn denkt u tot één logo te komen?
“Het liefst zou ik dat volgend jaar willen. Natuurlijk moet daar 
dan voor de landbouwer wel een reële vergoeding tegenover 
staan. Als er meer van de agrarische sector wordt gevraagd, 
moet deze dat in de kostprijs kunnen doorberekenen.”

Zo zit de wereld niet in elkaar.
“Dat is maar de vraag. Anders kunnen ondernemers hun bedrij-
ven niet rendabel houden. Kijk wat er momenteel gebeurt in 
de tuinbouw. Deels is dat te wijten aan de recessie, maar deels 
ook aan de marktwerking in de keten. Dat is ook iets wat ik 
bespreek in het Platform Verduurzaming Voedsel.”

Marktonderzoeker Nielsen gaf onlangs aan dat consumenten 
niet extra willen betalen voor biologische producten, maar 
dit min of meer als standaard beschouwen.
“Ik ken de vraagstelling van dat onderzoek niet. We moeten 
ons wel realiseren dat we in Nederland niet meer dan twaalf 
procent van ons inkomen besteden aan voedsel; in de jaren 
zestig was dat nog veertig, vijfenveertig procent. Voedsel is zo 
goedkoop dat de waardering daarvoor ook niet zo groot meer 
is. Daarnaast hebben we een cultuur van enorme verspilling 
ontwikkeld. Van elke vijf tassen met boodschappen verspilt een 
huishouden er één. Als je alle vrachtwagens die dat verspilde 
voedsel vervoeren achter elkaar zet, dan heb je een file van 
Amsterdam naar Kaapstad. Vanuit het oogpunt van verduurza-
ming kan daar nog wel het een en ander verbeteren.”

Wat doet uzelf als burger aan verduurzaming?
“Ik ben eigenlijk iemand die zeer kan genieten van lekker eten. 
Ik haal mijn brood, ongesneden, iedere zaterdag op de streek-
markt bij de bakker die al negentien generaties bakker is. Ik wil 
graag weten waar producten vandaan komen, dan waardeer ik 
die producten des te meer. Groenten en fruit idem dito. Als ik 
niet op pad hoef voor het departement, doe ik alles het liefst op 
de fiets of lopend.”

Laat u bijvoorbeeld de sperzieboontjes die op dit moment uit 
Marokko komen, liggen?
“Punt is dat ik die toch al niet kocht. Op de boerderij ben ik 
opgegroeid met de seizoenen. Dat betekent dat ik hoop dat 
er binnenkort weer een nachtvorstje komt, want dan kan ik 
weer aan de boerenkool. Geweldig! En appels hoef ik ook niet 
helemaal uit Nieuw-Zeeland. Mijn voorkeur heeft nog altijd de 
Schone van Boskoop.”
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Duurzaamheid is een belangrijk thema op het VMT Food 
Event – Gezonde toekomst, op 16 maart a.s. gehouden in 
Nieuwegein. Het ministerie van LNV verleent hieraan zijn 
medewerking. Naast een plenair programma zijn er vier 
parallelle tracks waarin alle relevante onderwerpen voor de 
foodindustrie aan bod komen.  
• www.vmtfoodevent.nl

VMT Food Event
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Bij het volgen van de seizoenen eet men wel eenvoudig. Is dat 
ook niet een boodschap die…
“Ja, dat past allemaal in die boodschap voor de consument. 
Hoewel het Consumentenplatform van LNV, dat ik zeer serieus 
neem, zegt dat duurzaamheid niet bij de consument moet 
beginnen, maar bij het creëren van het aanbod, zeg ik en-en; en 
de producenten en de consumenten. Iedereen moet zich reali-
seren dat hij of zij een bijdrage kan leveren aan het klimaat.”

Gaat u de consument aanbevelen minder vlees te eten?
“Nee. Het dogmatisme waarmee dit in Nederland wordt 
gepreekt, stuit mij wel eens tegen de borst. En waarom? Omdat 
dit op geen enkele manier de verduurzaming en het klimaatpro-
bleem oplost. Je mag van Nederland verlangen dat wij voorop 
lopen, maar wil je effect bereiken, dan moet je dit wel interna-
tionaal zien. We leven momenteel met 6,5 miljard mensen op 
deze aarde, waarvan nog een groot deel honger heeft. Verder 
staan we voor de uitdaging om in 2050 9 miljard monden te 
voeden. Dat vergt gigantisch veel van de aardbodem en alles 
daarop. Tegelijkertijd zien we een economische ontwikkeling 
in Azië waardoor de vraag naar dierlijke eiwitten zal stijgen. 
Vandaar dat we ons moeten richten op het verduurzamen van 
de productie. Laten we werken aan zaken als mestkringlopen, 
verduurzaming van de productie van plantaardige eiwitten. 
Dat we in Europa meer eiwitrijke gewassen kunnen verbouwen 
zodat die niet uit Latijns-Amerika hoeven te komen… Al dat 
soort ontwikkelingen. Laten we dáár aan werken en als we dat 
in Nederland en Europa goed kunnen, deze kennis elders in de 
wereld beschikbaar stellen.”

Wanneer moet Nederland zover zijn?
“De verduurzaming van de veehouderij moet in 2023 rond zijn; 
daarover heb ik in 2008 afspraken gemaakt met de sectoren en 
het parlement; dat is dus een kabinetsbesluit. En ten aanzien 
van de verduurzaming van voedsel heb ik in mijn nota Duur-
zaam Voedsel gezegd dat Nederland over 15 jaar absoluut kop-
loper moet zijn in de wereld. Ik ben er heilig van overtuigd dat 
dat gaat lukken!”

Boeren moeten beloond worden voor hun inspanningen zodat 
zij ook financiële ruimte hebben om te innoveren. Wat ver-
wacht u daarbij van de detailhandel?
“De detailhandel is vertegenwoordigd in het Platform Duur-
zaamheid. Ik verwacht van hen dat ze bereid zijn reële prijzen te 

betalen aan boeren en tuinders. Van die rol moet de detailhan-
del zich bewust zijn.”

Dat lijkt nog steeds niet het geval te zijn. Uw ministerie 
financiert publiekscampagnes om consumenten meer groen-
ten en fruit te laten eten, en de supermarkten zeggen dank u 
wel en zetten hoge marges op deze producten.
“Dat is door de NMa onlangs ook aangetoond. Ik heb de detail-
handel in het platform zitten. Daar komen ze niet voor niks. Zij 
zijn bereid te investeren: a in verduurzaming, b in het maken 
van afspraken in de keten.”

Denkt u echt dat de retail wetgeving wil?
“Nee. Ik heb nu alle CBL-leden aan tafel uitgenodigd en hen 
gevraagd wat zij dan in een dergelijke wetgeving geregeld 
willen hebben. Eens kijken wat zij daarop zullen zeggen. Ver-
volgens zou je kunnen kijken of een wet daarvoor het meest 
geëigende middel is.”

Inspecteur-generaal Kleinmeulman gaf enkele jaren geleden 
aan dat het toezicht van de VWA tegen zijn grenzen aan loopt. 
Door de nieuwe bezuinigingen begint zelfs de industrie zich 
langzamerhand zorgen te maken, bijvoorbeeld of de waarde 
van de erkenningen nog wel hard kan worden gemaakt.
“De VWA mag nooit in zijn toezichthoudende rol door de 
bodem zakken van Europese vereisten die zijn vastgelegd in 
regelgeving. Dat niveau ligt nu op of boven de wettelijke eisen 
die de EU stelt. Dat vind ik een absoluut harde eis. Op dit 
moment is de VWA niet in topconditie, maar is wel weer op weg 
daar naar toe.”

Maar eerlijkheid in de handel als het gaat om informatie 
op etiketten, inclusief de juistheid van claims, kan de VWA 
onvoldoende handhaven, terwijl die wel degelijk belangrijk 
zijn voor het vertrouwen van de consument.
“Nogmaals: aan de veiligheid van ons voedsel mag geen enkele 
concessie worden gedaan. Bij andere VWA-taken accepteer ik 
dat in een tijd van verbouwen en fuseren een paar dingen min-
der prioriteit krijgen. Je moet dat wel toestaan, anders vraag je 
van de mensen het onmogelijke.”

Hans Damman en Hans Kraak
Hans Kraak is hoofdredacteur van VoedingNu. 

‘Voedsel is zo 
goedkoop dat de 
waardering ervoor 
niet meer zo groot is’
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