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Voorwoord 

Deze studie verkent de mogelijkheden om de ‘echte prijzen’ van een aantal landbouwproducten te ramen, en op basis 

daarvan ideeën voor sturing te ontwikkelen. ‘Echte prijzen’ brengen de negatieve neveneffecten van een voedselketen 

in kaart die niet in de marktprijzen worden verrekend, en drukken die uit in een geldwaarde. Dit gebeurt niet per se om 

die prijskaartjes ook aan de veroorzaker in rekening te brengen, maar om inzicht te krijgen waar maatregelen op 

gebaseerd kunnen worden die ertoe kunnen leiden dat de baten worden gemaximaliseerd, en de kosten 

geminimaliseerd. Maatregelen kunnen zowel door spelers in de keten worden getroffen en onderling worden geregeld 

als door overheden worden voorbereid. En de consument kan mede op basis van informatie over ‘echte prijzen’ andere 

keuzes maken.  

Hoewel het besef van externe kosten (en baten) al zeker een eeuw oud is, is het geen sinecure deze eenduidig vast te 

stellen, noch is het eenvoudig gebleken de externe kosten drastisch te verlagen. Echter, vooral de laatste jaren is het 

besef sterk gegroeid dat het nodig is afwentelingen van kosten te stoppen, baten te verhogen, en passende inkomens 

voor boeren te borgen zodat ook zij de juiste maatregelen kunnen treffen. Het door landbouwminister Carola Schouten 

omarmde idee van de kringlooplandbouw getuigt daarvan, evenals het rapport ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’ 

van de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw (‘commissie-Maij’, 2019).  

De voorliggende verkennende rapportage, net zozeer als het onderzoeks- en discussieproces dat is doorlopen, is een 

leerzame bijdrage aan de verdere ontwikkelingen van true pricing en true costing. Het project is uitgevoerd door een 

consortium van De Transitiecoalitie Voedsel, True Price, Wageningen Economic Research en Soil & More Impacts. 

Deze studie kon tot stand komen dankzij financiële ondersteuning door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Voedselkwaliteit. En – naast het genoemde onderzoeksconsortium – dankzij de inzet van tal van personen die in 

werkgroepen en ad hoc-bijeenkomsten hun ideeën en feedback gaven, die waardevol en ondersteunend was, maar ook 

als deze – soms buitengewoon – kritisch of bezorgd was. Dat geeft immers informatie over hoe vanuit de samenleving 

en de ketens tegen het concept van echte prijzen wordt aangekeken, en geeft informatie over de situatie van 

ketenspelers die zich met onderzoek en ideevorming geconfronteerd zien die op termijn mogelijk hun activiteiten 

kunnen raken.  

Deze rapportage is de afronding van dit project, maar is tevens de opmaat voor vervolgvragen en -stappen. We nodigen 

uit tot nadere discussie over de bevindingen, zowel de verkennende rekensommen als de ideeën over sturing. We 

nodigen uit mee te denken over wijzen waarop de externe kosten van ons landbouw- en voedselsysteem kunnen worden 

teruggedrongen, en de baten in de breedste zin van het woord kunnen worden vergroot. Want zoveel is zeker, onder 

welke berekende prijs dan ook liggen waarden, die moeten worden herkend en erkend. Het becijferen van ‘echte prijzen’ 

is een poging om waarden zichtbaar te maken, en om aangrijpingspunten te vinden voor een evenwichtige sturing op 

die waarden, zodat uiteindelijk de negatieve externe effecten kunnen worden teruggedrongen en positieve effecten 

kunnen worden bevorderd. Dat brengt kringlooplandbouw op basis van passende verdienmodellen dichterbij.  

 

Jan Paul van Soest 

Kwartiermaker Transitiecoalitie Landbouw 

Maart 2020 
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1. Inleiding

 Duurzame productie en externe 

kosten 

De voedselvoorziening in Nederland kent positieve en 

negatieve maatschappelijke effecten. Sommige 

effecten zijn positief – bijvoorbeeld het effect op 

gezondheid van de producten die boeren leveren. 

Andere zijn negatief – bijvoorbeeld de bijdrage aan 

klimaatverandering. Bij het maken van beleid is het van 

belang zowel te sturen op het vergroten van positieve 

als het beperken van negatieve maatschappelijke 

effecten. Dit rapport focust op de beperking van 

negatieve effecten, niet omdat het daarbij zou moeten 

blijven, maar omdat het doel van dit rapport is te leren 

welke methodologische en afwegingsvraagstukken zich 

voordoen op weg naar een evenwichtig, bruikbaar en 

breed gedragen methodiek. Dit rapport is daarbij een 

stap in een leerproces, waar in de PPS (Publiek Private 

Samenwerking) Echte en Eerlijke Prijzen nadere 

stappen worden gezet.  

Negatieve maatschappelijke effecten leiden tot 

maatschappelijke kosten die niet in de prijs van 

producten zitten. Dit worden externe kosten genoemd. 

Dat deze niet in de prijs zitten betekent niet dat ze niet 

worden gemaakt. Als deze externe kosten niet worden 

gedragen door de veroorzakers gaan ze ten koste van 

derden, zoals belastingbetalers, toekomstige 

generaties en/of de natuur. Dit is precies het 

tegenovergestelde van het ideaal van 

kringlooplandbouw, dat een centrale rol speelt in het 

nieuwe Nederlandse landbouwbeleid1. Mutatis 

mutandis gelden vergelijkbare opmerkingen voor 

externe baten.  

Externe kosten zijn (nu) zelden zichtbaar. Deze 

ondoorzichtigheid zorgt ervoor dat het moeilijk is voor 

beleidsmakers, producenten en consumenten om 

optimaal geïnformeerde keuzes te maken over 

duurzaam voedsel(beleid). Een belangrijke uitdaging is 

daarom het in kaart brengen van de negatieve 

maatschappelijke effecten en de bijbehorende externe 

kosten. Vervolgens kunnen partijen in de voedselketen 

ze gestructureerd verminderen, al dan niet met steun 

van overheden en overige betrokkenen (bijvoorbeeld 

banken en verzekeraars). 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/omslag-

naar-duurzame-en-sterke-landbouw-definitief-ingezet 
2 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/

Om te komen tot een duurzame Nederlandse 

voedselvoorziening is het beperken van externe kosten 

een relevante uitdaging.  

De Nederlandse landbouw is in internationaal 

perspectief zeer productief. Hierbij wordt intensief 

gebruik gemaakt van verschillende inputs. Zo zorgen 

bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen voor 

emissies naar het grondwater. Bij glastuinbouw heeft 

gebruik van elektriciteit en aardgas een impact op het 

klimaat. Veehouderij gaat gepaard met uitstoot van 

broeikasgassen en fijnstof. Te intensieve productie kan 

de bodemvruchtbaarheid ondermijnen. En recent is 

nog eens duidelijk geworden hoe een extern effect, 

hoge emissies en deposities van stikstof met gevolgen 

voor de natuur, plots tot maatregelen kan nopen.  

Naast impacts op natuur en milieu zijn er ook impacts 

op sociaal en menselijk vlak. Bijvoorbeeld het verdienen 

van een inkomen onder het niveau benodigd voor een 

redelijk bestaan. Dat is direct ook een voorbeeld 

waarover de nodige methodologische discussies 

kunnen ontstaan: gaat het hier inderdaad om ‘externe’ 

effecten? Hoe zijn deze te ramen? De voorliggende 

studie helpt om beter zicht te krijgen op dergelijke 

discussies.  

Er is groeiende interesse in deze benaderingswijze, 

zowel bij kennisinstellingen als bij NGO’s als Hivos, 

Fairfood, Natuur en Milieu en Milieudefensie. En bij 

financiële instellingen zoals ABN AMRO Bank, 

Rabobank, Triodos Bank en ASN Bank.  En last but not 

least ook bij beleidsmakers die zich de vraag stellen hoe 

inzicht in ‘echte prijzen’ zich kan vertalen in vormen van 

sturing die tot minder kosten en meer baten kan leiden 

en zo tot hogere welvaart (in de zin van Brede 

Welvaart), waarbij de veranderende lusten- en lasten 

ook nog eens billijk over de verschillende spelers 

moeten worden herverdeeld.  

Zoals uit de Voedselbrief van minister Schouten waarin 

het volgende is opgenomen: ‘het betrekken van 

onbetaalde milieukosten (en gezondheidskosten) in de 

prijs van voedsel – is een benadering die verdere 

uitwerking moet krijgen’2. 

17/kamerbrief-over-accenten-in-het-voedselbeleid-voor-de-

komende-jaren 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/omslag-naar-duurzame-en-sterke-landbouw-definitief-ingezet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/omslag-naar-duurzame-en-sterke-landbouw-definitief-ingezet
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 Waarom zijn externe kosten zo 

hardnekkig? 

Drie mechanismen kunnen worden geïdentificeerd als 

oorzaken van de hardnekkigheid van het blijven 

bestaan van externe kosten.  

Ten eerste is er een gebrek aan transparantie. Het is 

vaak niet precies bekend welke externe effecten er 

samenhangen met een product, laat staan hoe hoog die 

kosten precies zijn of kunnen gaan worden. Externe 

effecten kunnen weliswaar in beeld zijn, zoals de eerder 

genoemde stikstofemissies en -deposities, maar hoe 

die exact met producten samenhangen is niet zonder 

meer duidelijk. Hierdoor kunnen (relatief) duurzame 

producten (die dus lagere externe kosten hebben), zich 

lastig op de kaart zetten. Daarnaast loont het lang niet 

altijd voor bedrijven om te investeren om hun externe 

kosten te verlagen, want het is moeilijk dit voordeel te 

vermarkten. 

Ten tweede is er een gebrek aan mogelijkheden voor 

remediëring. Naast het verlagen van externe effecten, 

is het ook belangrijk om, wanneer er wel externe 

effecten zijn, de schade zo goed mogelijk te herstellen. 

Een voorbeeld is het afvangen van CO2 uit de atmosfeer 

om zo klimaatverandering te beperken. Dit is technisch 

mogelijk, maar gebeurt nog weinig, onder andere door 

hoge kosten. In het algemeen zijn markten voor 

remediëring nauwelijks nog ontwikkeld. Merk op dat de 

landbouw hier baten kan creëren, bijvoorbeeld als 

koolstof in de atmosfeer langjarig in bodems wordt 

vastgelegd. Een dergelijke nu nog externe bate kan 

worden geïnternaliseerd als de boer beloond wordt 

voor (meetbaar en verifieerbaar) vastgelegde koolstof, 

waarmee tevens een verdienvermogen ontstaan zoals 

in de commissie-Maij is bedoeld.  

Ten derde is er geen gelijk speelveld. Zolang er geen 

beleid vanuit de overheid is om op een gestructureerde 

manier externe effecten terug te dringen, blijft 

afwenteling lonend, en brengen degenen die vrijwillig 

hun externe effecten reduceren zich in een moeilijker 

concurrentiepositie ten opzichte van degenen die hun 

externe effecten niet of minder vergaand 

terugbrengen.  

 
3 Baltussen, et al., (2017). Maatschappelijke effecten van voedsel: 

Een verkenning van een nieuwe methodiek. Wageningen Economic 

Research.  
4 de Groot Ruiz, et al., (2018). Op weg naar de echte prijs, echte 

waarde en echte winst van voedsel: Een routekaart om te sturen op 

 Externe kosten in kaart brengen 

Een eerste noodzakelijke stap om externe kosten te 

verlagen – en daarmee te werken aan een duurzamer 

voedselsysteem – is om de externe effecten in kaart te 

brengen. De tweede stap is het ‘monetariseren’, het in 

geldwaarden uitdrukken van die effecten.  

Als het om producten gaat kunnen externe effecten in 

kaart worden gebracht met behulp van 

levenscyclusanalyses (LCA’s), een breed geaccepteerde 

en vaak toegepaste methodiek. Dat wil niet zeggen dat 

deze methodiek geheel af is; ook in LCA’s moeten nog 

onderdelen verder worden ontwikkeld, zoals de 

bepaling van verlies aan biodiversiteit, wat een complex 

vraagstuk is. Maar al met al bieden LCA’s en daarop 

gebaseerde benaderingen een goed vertrekpunt voor 

verdere stappen als het om fysische, chemische en 

ecologische effecten gaat. Voor sociaaleconomische 

effecten, zoals inkomen en onderverdiening, moet op 

andere basismethodieken worden gebouwd.  

In Nederland bestaat veel kennis over het in kaart 

brengen en monetariseren van externe effecten bij 

verschillende kennisinstellingen, ondernemers en 

adviesbedrijven. Recent hebben Wageningen Economic 

Research en True Price in opdracht van het toenmalige 

Ministerie van Economische Zaken een studie gedaan 

naar de maatschappelijke kosten en baten van voedsel 

in Nederland3,4. EOSTA heeft met EY, Soil & More 

Impacts en anderen een vergelijking gemaakt van de 

externe kosten van het biologische fruit dat zij 

verhandelt met fruit uit de reguliere teelt5.  

Ook internationaal groeit de kennis, waaronder bij het 

TEEB-programma van de VN, bij de Natural Capital 

Coalition en World Business Council For Sustainable 

Development.  

 True cost accounting en true pricing 

als veelbelovende aanpakken 

True cost accounting is een term voor het uitdrukken 

van negatieve externaliteiten in monetaire termen. 

Hoewel maatschappelijke kosten ‘betaald’ worden 

door de maatschappij, is de directe grootte van de 

kosten niet altijd direct duidelijk. Bijvoorbeeld als in de 

de maatschappelijke effecten van voedsel. Wageningen Economic 

Research. 
5 Eosta, Soil & More, EY, Triodos Bank and Hivos (2017). True Cost 

Accounting for Food, Farming & Finance (TCA-FFF).  
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productie en consumptie van een product veel 

kooldioxide wordt uitgestoten, wat is dan de bijdrage in 

euro’s aan klimaatverandering? Met true cost 

accounting kan deze vraag beantwoord worden. Voor 

dit monetariseren van externe kosten wordt binnen 

true cost accounting meestal gebruik gemaakt van 

ofwel de ‘remediëringskosten’ (hoe veel kost het 

herstellen van de situatie) of de ‘schadekosten’ 

(hoeveel bedraagt de schade als er niet hersteld wordt). 

Er zijn in de milieueconomie ook andere 

benaderingswijzen, maar die laten we hier buiten 

beschouwing.  

Bij true pricing wordt er gekeken naar het totaal van de 

transactieprijs en alle maatschappelijke kosten op 

productniveau. Dit wordt de true price of echte prijs 

genoemd. True pricing bouwt dus voort op true cost 

accounting. True pricing heeft als doel betaalbare en 

duurzame producten te realiseren door de echte prijs 

zo laag mogelijk te houden en externe kosten te 

minimaliseren.  

Voor true pricing is een zo compleet mogelijk overzicht 

van maatschappelijk effecten noodzakelijk. Immers, er 

wordt gekeken naar alle externe effecten op 

productniveau die dan kunnen worden 

gemonetariseerd. Als er gestuurd wordt op slechts een 

kleine selectie van de maatschappelijke effecten, 

kunnen verkeerde, niet-duurzame keuzes gemaakt 

worden. In het bijzonder zijn zowel externe effecten op 

natuurlijk vlak als op het vlak van menselijk en sociaal 

kapitaal van belang.  

Figuur 1 geeft een voorbeeld hoe de echte prijs 

weergegeven kan worden.  

  

Figuur 1. Voorbeeld opbouw true price 

 
6 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2018). Visie 

‘landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’. Nederland 

als koploper in kringlooplandbouw. 

 Toepassingen van true pricing in de 

Nederlandse landbouwsector 

Bredere inzet van true pricing en true costing in de 

Nederlandse landbouw- en voedselsector kan op drie 

manieren tot een meer duurzame sector en een 

beweging naar kringlooplandbouw leiden.  

Ten eerste leidt brede inzet van true pricing en true 

costing tot meer transparantie. Als echte prijzen 

duidelijk in de ketens van producent tot consument 

gecommuniceerd kunnen worden, kan het ook voor 

ketenspelers gaan lonen om te investeren in manieren 

om met lagere externe kosten te produceren.  Ook 

inkopende en producerende bedrijven (alsmede 

publieke organisaties) kunnen door transparantie 

beslissingen nemen om zo effectief en efficiënt 

mogelijk te verduurzamen en prioriteiten te leggen.  

Theoretisch geldt dat wanneer een product volledig 

circulair én zonder enige emissies en onttrekkingen 

geproduceerd wordt, er geen externe milieukosten zijn. 

Kringlooplandbouw streeft naar dit ideaal, dat echter in 

de praktijk nooit volledig bereikbaar zal zijn. Via true 

pricing en costing inzicht krijgen in externe effecten en 

deze te vergelijken met een ideaaltypische situatie van 

kringlooplandbouw kan aangrijpingspunten zichtbaar 

maken voor het sturen richting het 

kringlooplandbouwbeleid, zoals ingezet door minister 

Schouten6. 

Ten tweede kunnen true pricing en true costing helpen 

detecteren waar het remediëren van specifieke 

maatschappelijke kosten zinvol kan zijn. In het 

bijzonder geven true pricing en true costing expliciete 

informatie over wat de duurzaamheidskosten van een 

product zijn, een basis waarop alle partijen in de keten 

eigenaarschap kunnen nemen over deze kosten, en een 

basis voor afspraken over eerlijke verdeling van de 

lasten van verduurzaming over de keten. Daarnaast 

kunnen true pricing en true costing specifieke aandacht 

vragen voor de impact ‘onderverdiening’. In de huidige 

situatie zijn de inkomens van veel boeren ondanks hard 

werk erg laag. In het recente realisatieplan van minister 

Schouten, is specifieke aandacht voor het versterken 

van de positie van de boer7. Ook hier kunnen true 

pricing en true costing inzichten opleveren die de basis 

voor vervolgstappen zijn.  

7 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2019). 

Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief. 
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Ten derde kunnen true pricing en true costing helpen 

bij ideevorming over een gelijk speelveld. Het helpt de 

overheid kiezen welke specifieke belastingen en 

subsidies (bijvoorbeeld op het toepassen van 

precisielandbouw) externe kosten het meest 

terugdringen, en tegelijkertijd het boeren mogelijk 

maakt te investeren in duurzaamheid en daarmee hun 

concurrentiepositie te versterken, in plaats van te 

verzwakken. 

 Op weg naar een geharmoniseerde 

methode 

Op dit moment is er nog geen geharmoniseerde 

methode beschikbaar voor de berekeningen in true 

pricing en true costing en voor de manieren waarop de 

resultaten actiegericht gemaakt kunnen worden voor 

verschillende stakeholders. 

In 2019 is een Publiek-Private Samenwerking ‘Echte en 

Eerlijke Prijs Duurzame Producten’ opgezet binnen de 

topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen, met Wageningen Economic 

Research, True Price, en BioNext als centrale partijen. 

Het doel van deze Publiek-Private Samenwerking (PPS) 

is een duidelijke, breed gedragen methodiek te 

ontwikkelen die omarmd wordt door alle partijen in de 

sector en die publiek beschikbaar is om door iedereen 

gebruikt te worden. 

De annex van dit rapport bevat een praktisch 

toepasbare beschrijving van de in dit verkennende 

onderzoek gebruikte stappen om de echte kosten van 

een voedselproduct te berekenen, met specifieke 

ondersteuning voor drie belangrijke maatschappelijke 

kosten (bijdrage aan klimaatverandering, verlaging van 

de bodemkwaliteit en onderverdiening)8. Dit levert 

lessen op die helpen een publiek beschikbare 

methodologie verder te ontwikkelen. 

 Dit rapport beschrijft een verkenning 

van true pricing en true costing in de 

Nederlandse landbouw- en 

voedselsector 

Deze studie omvat een verkenning van de toepassing 

van true costing op drie producten uit de Nederlandse 

landbouw- en voedselsector, waarbij verschillende 

 
8 Deze methodiek is nog volop in ontwikkeling, en zal nog in grote 

mate aangepast en aangevuld worden, in het bijzonder in de context 

van de PPS ‘Echte en Eerlijke Prijs Duurzame Producten’. 

belanghebbenden zijn betrokken. Dit is belangrijk voor 

opschaling. Op dit moment zijn namelijk vooral 

voorlopers, zoals Eosta, Bakker Van Vessem en Tony’s 

Chocolonely, aan de slag gegaan met true pricing. 

Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe true 

pricing en true costing praktisch toegepast kan worden 

voor verschillende ketenspelers.  

Gegeven het verkennende karakter van dit project is 

besloten geen volledige verkenning van alle impacts te 

doen, maar te richten op drie relevante en 

onderscheidende impacts. Het hoofddoel is daarbij 

lessen op te tekenen ten aanzien van de 

(methodologische) keuzes en afwegingen die bij 

uitvoering moeten worden gemaakt.  

Klimaatverandering en bodemkwaliteit zijn twee 

belangrijke impacts op natuurlijk vlak, die direct 

aansluiten bij het denken in termen van 

kringlooplandbouw. Onderverdiening is een centraal 

thema op het sociale vlak. Veel van de externe kosten 

op sociaal vlak (kinderarbeid, gedwongen arbeid, 

gebrek aan sociale zekerheid) zijn niet van toepassing 

op het Nederlandse voedselsysteem, maar lage 

verdiencapaciteit van boeren is wel een centraal en 

veelbesproken thema.  

Binnen dit onderzoek is naar drie herkenbare 

karakteristieke Nederlandse voedingsmiddelen 

gekeken: tafelaardappelen (als een typisch 

akkerbouwproduct), volle melk (als een typisch product 

uit de veehouderij) en kastomaten (als een typisch 

product uit de glastuinbouw). Voor ieder van de 

voedingsmiddelen is een inschatting gemaakt van de 

grootte van de drie externe kosten waarop wordt 

ingezoomd. Daarnaast is per product (behalve voor 

tomaten, om verschillende redenen) een werkgroep 

gevormd met belanghebbenden uit de betreffende 

keten. De werkgroepen hebben een klankbord- en 

feedbackrol gehad, op het gebied van datakeuze, 

afbakeningen en afwegingen en tussentijdse 

resultaten. Een eenmalige groep heeft daarnaast 

tussentijds meegedacht over oplossingsrichtingen om 

externe kosten terug te dringen.  

Voor deze studie is een coalitie gevormd van 

verschillende partijen. Soil & More Impacts en 

Wageningen Economic Research hebben samen de 

productanalyses geleid, en hebben de werkgroepen 

begeleid. True Price heeft de methodologie 
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aangeleverd voor de berekeningen, en heeft een 

coördinerende rol genomen bij de samenstelling van dit 

rapport. Tenslotte heeft De Transitie Coalitie Voedsel 

bijgedragen aan het bijeenbrengen van stakeholders 

voor de klankbordgroep, procesbegeleiding en het 

organiseren van een afsluitend symposium. 

 Centrale onderzoeksvragen 

In dit rapport worden de volgende onderzoeksvragen 

besproken: 

1. Hoe kunnen true pricing en true costing-

inzichten worden vertaald in concrete 

informatie waarmee gestuurd kan worden op 

verlaging van externe kosten in de 

Nederlandse voedselvoorziening? 

2. Welke lessen kunnen getrokken worden uit het 

betrekken van verschillende ketenspelers voor 

het concreet toepassen van true pricing en true 

costing in de Nederlandse voedselvoorziening? 

3. Welke verdere stappen kunnen worden gezet 

naar harmonisatie van de bestaande 

methodologie? 

4. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor 

het verlagen van externaliteiten? 

 Opbouw van dit rapport  

Dit rapport heeft vijf hoofdstukken. Deze inleiding is het 

eerste hoofdstuk. In hoofdstuk twee wordt een korte 

toelichting gegeven op de totstandkoming van de 

methodologie die voor deze studie gebruikt is.  

In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de resultaten van 

de analyse per product. Hierbij wordt ingegaan op de 

selectie van drie externaliteiten (onderverdiening, 

klimaatverandering en bodemkwaliteit) bij de drie 

typische Nederlandse voedingsmiddelen (volle melk, 

tafelaardappel en tomaat).  

In hoofdstuk vier wordt onderzoeksvraag 4 beantwoord 

en worden mogelijke oplossingsrichtingen 

gepresenteerd die zijn geïdentificeerd zijn door de 

verschillende betrokken belanghebbenden en 

organisaties. 

In hoofdstuk vijf worden bevindingen gegeven op basis 

van de uitkomsten van dit onderzoek. Hierbij wordt 

antwoord gegeven op de eerste drie onderzoeksvragen. 

De annex geeft inzicht in de gebruikte methodologie en 

de gevolgde stappen van de drie productanalyses. 
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2. Totstandkoming methodologie  

In dit hoofdstuk wordt de context geschetst over hoe 

de true pricing methodologie, zoals gebruikt in dit 

project, is uitgevoerd. Sectie 2.1 omschrijft de context 

van de gebruikte methodologie. Het 

afstemmingsproces wordt beschreven (sectie 2.2), 

evenals de beperkingen van de toegepaste 

methodologie en hiermee samenhangende 

onzekerheden van de gerapporteerde uitkomsten 

(sectie 2.3).  

In aanvulling op deze sectie is in annex I een beknopt 

overzicht van de gebruikte methodologie ter referentie 

opgenomen. 

  Context ontwikkeling methodologie 

True pricing is een actief onderzoeksgebied, zowel op 

internationale schaal9 als in Nederland10. In het 

bijzonder hebben alle consortiumpartners in dit project 

recent gepubliceerd op het gebied van true pricing.  

Recente publicaties omvatten zowel de methodologie 

als onderzoeken over specifieke productgroepen. 

Voorbeelden van publicaties op het gebied van de 

methodologie zijn bijvoorbeeld de samenwerking 

tussen True Price en Wageningen Economic Research 

op de maatschappelijke effecten van voedsel 11 en het 

visie paper ‘A roadmap for true pricing’12.  Voorbeelden 

van specifieke onderzochte productgroepen zijn 

chocolade (True Price en Tony’s Chocolonely13), rozen 

(True Price en Hivos14), en groenten en fruit (Eosta, Soil 

& More, EY, Triodos Bank en Hivos15). 

In grote lijnen komt de aanpak van de verschillende 

consortiumpartners overeen. Er zijn echter ook 

verschillen. Zo worden er andere keuzes gemaakt ten 

aanzien van welke impacts zijn geanalyseerd, welke 

monetariseringsfactoren gebruikt worden, en welke 

 
9 O.a. Natural Capital Coalition (2016). Natural Capital Protocol, The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity (2018). Measuring what 

matters in agriculture and food systems en World Business Council 

for Sustainable Development (2018). True cost of food: Unpacking 

the value of the food system. 
10  Zie voor een overzicht de Groot Ruiz, et al., (2018). Op weg naar 

de echte prijs, echte waarde en echte winst van voedsel: Een 

routekaart om te sturen op de maatschappelijke effecten van 

voedsel. Wageningen Economic Research. 
11 Baltussen, et al., (2017). Maatschappelijke effecten van voedsel: 

Een verkenning van een nieuwe methodiek. Wageningen Economic 

Research. En:  de Groot Ruiz, et al., (2018). Op weg naar de echte 

prijs, echte waarde en echte winst van voedsel: Een routekaart om te 

sturen op de maatschappelijke effecten van voedsel. Wageningen 

Economic Research. 

‘functionele eenheid’ centraal staat. Binnen deze studie 

zijn keuzes als deze op een pragmatische manier 

gemaakt, met het uitzicht op termijn naar een 

consensus te werken.  

Gezien de beperkte kaders van tijd, budget en 

beschikbaarheid van data is het belangrijk te beseffen 

dat de methodiek, zoals die in dit project gebruikt is, als 

verkennend moet worden beschouwd. Binnen andere 

lopende projecten, zoals de PPS ‘Echte en Eerlijke Prijs’, 

wordt verder gewerkt aan zowel de ontwikkeling als de 

harmonisatie van de true pricing methodologie.  

 Afstemmingsproces methodologie  

De methodologie die gebruikt is voor de casussen 

binnen dit project is in verschillende stappen 

ontwikkeld en afgestemd met de consortiumpartijen.  

Als eerste stap is door True Price een voorstel gemaakt 

voor een stap-voor-stap aanpak van zowel de algemene 

stappen van een true pricing project als voor de 

specifieke aanpak voor de drie impacts. Deze opzet is 

gebaseerd op verschillende bronnen: de recente 

publicatie van het Framework for Impact Statements16, 

projectervaring, academische onderzoeken (zoals de 

methode van Anker en Anker17), en wetenschappelijke 

bureaus en instellingen (U.S. Environmental Protection 

Agency18). Op het gebied van bodemkwaliteit heeft Soil 

& More Impacts waardevolle input geleverd. 

In maart 2019 is de opzet voor de methodologie 

gedeeld met de consortiumpartners, die vervolgens via 

e-mail input hebben geleverd. In een werksessie met de 

partners (eind maart 2019) is de methodiek op zowel 

technische aspecten als haalbaarheid besproken. 

Aspecten die aan de orde zijn gekomen zijn onder 

andere de monetariseringsfactor voor 

klimaatverandering, de allocatiemethode en de vraag in 

hoeverre onderverdiening en bodemkwaliteit een 

12 Zie https://trueprice.org/a-roadmap-for-true-pricing/ 
13 Zie https://trueprice.org/the-true-cost-of-cocoa-tonys-

chocolonely-progress-report/  
14 Zie https://www.hivos.org/sites/default/files/hi-15-34_true_price-

lr_02.pdf  
15Zie 

https://www.eosta.com/sites/www.eosta.com/files/documenten/tc

a-fff-report_0.pdf  
16 Zie https://www.impactinstitute.com/framework-for-impact-

statements/  
17 Anker, Richard, and Martha Anker (2017). Living wages around the 

world: Manual for measurement. Edward Elgar Publishing.  
18 Zie https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ 

https://trueprice.org/the-true-cost-of-cocoa-tonys-chocolonely-progress-report/
https://trueprice.org/the-true-cost-of-cocoa-tonys-chocolonely-progress-report/
https://www.hivos.org/sites/default/files/hi-15-34_true_price-lr_02.pdf
https://www.hivos.org/sites/default/files/hi-15-34_true_price-lr_02.pdf
https://www.eosta.com/sites/www.eosta.com/files/documenten/tca-fff-report_0.pdf
https://www.eosta.com/sites/www.eosta.com/files/documenten/tca-fff-report_0.pdf
https://www.impactinstitute.com/framework-for-impact-statements/
https://www.impactinstitute.com/framework-for-impact-statements/
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externe-kosten-karakter hebben. Op grond van de 

werksessie is een update gemaakt en verstuurd. Hierop 

zijn de partners begonnen met het uitvoeren van het 

onderzoek. Om de onderzoeken beter aan te laten 

sluiten bij beschikbare bronnen, is er tijdens de uitvoer 

bijgestuurd op de impact onderverdiening.  

Parallel aan de toepassing van de methodiek door de 

consortiumpartners heeft True Price de gebruikte 

methodiek uitgewerkt tot de bijlage bij dit document 

(zie annex I). De consortiumpartners hebben hier in juni 

en juli een review op uitgevoerd, waarbij vooral 

Wageningen Economic Research een actieve rol heeft 

genomen. Samen met de eerste versie van het 

algemene rapport is de annex over methodologie 

besproken tijdens een werkgroepbijeenkomst begin juli 

2019. 

 Beperkingen, keuzes en bronnen van 

spreiding in de uitkomsten 

Aangezien het onderzoeksgebied van true pricing en 

true costing nog volop in ontwikkeling is zijn er 

verschillende beperkingen in de methodologie en 

gebruikte bronnen. Deze leiden tot een spreiding in de 

gerapporteerde uitkomsten. Dat is in het licht van het 

hoofddoel van deze studie (verkennen, ontwikkelen en 

leren) positief te zien: dat geeft inzicht in waar in de 

toekomst belangrijke stappen te zetten zijn. Wat in het 

licht van een na te streven geharmoniseerde methodiek 

‘beperkingen’ zijn, zijn in het licht van deze 

verkennende studie belangrijke lessen.  

Beperkingen methodologie 

Voor financiële rapportages bestaan duidelijke 

richtlijnen19 die exact voorschrijven hoe de ‘meting’ en 

de controle daarvan dienen te geschieden. Voor niet-

financiële rapportages op bedrijfsniveau bestaan ook 

richtlijnen, zoals die van het Global Reporting 

Initiative20. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld over de 

laatste 20 jaar. Echter, nog steeds zijn deze richtlijnen 

veel minder bindend dan de financiële richtlijnen. Er is 

slechts tot op beperkte hoogte een richtlijn hoe de 

‘meting’ dient te geschieden. 

Voor true pricing en true costing is er nog geen 

internationale richtlijn. Veel keuzes die gedurende een 

onderzoek gemaakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld 

 
19 Zie bijvoorbeeld International Financial Reporting Standards 

(2019). https://www.ifrs.org/preparers/ en Koninklijke Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants (2019). 

https://www.nba.nl/hra/  

de keuze voor monetariseringsfactoren, zijn nog niet 

uitgekristalliseerd en/of geaccepteerd door alle 

betrokkenen. Dit kan ontwikkeld worden in de 

komende jaren. Totdat er een standaard is, bevat elk 

onderzoek een aantal aannames die toegelicht en 

onderbouwd moeten worden, maar altijd voor 

discussie vatbaar blijven. De onderzoekers zijn die 

tijdens deze studie ook tegengekomen, en kunnen er 

lessen aan ontlenen, juist als in dit stadium van de 

methodiekontwikkeling nog veel discussie plaatsvindt 

over wat de beste aanpak is.  

Een tweede beperking, betreft het feit dat 

externaliteiten na meting en monetarisering weliswaar 

meer vergelijkbaar zijn dan ervoor, maar dat de 

vergelijkbaarheid nog steeds beperkt is. Alle externe 

kosten hebben dezelfde eenheid (en ook dezelfde 

eenheid als de transactieprijs), maar hebben toch een 

andere betekenis. Verschillende externe kosten kunnen 

bijvoorbeeld verschillende partijen betreffen. Dit is 

belangrijk om te realiseren bij het interpreteren van de 

kosten.  

Een derde beperking binnen dit onderzoek betreft de 

‘functionele eenheid’. Alle resultaten zijn uitgedrukt 

per kilogram aardappel, kilogram tomaat en liter volle 

melk zoals de consument die koopt21. De functionele 

eenheid die gekozen is voor de verschillende producten 

sluit voor ieder product zelf dicht aan bij hoe de 

consument denkt (aardappels worden per kilogram 

gekocht, etc.). Echter, ze geven geen eenduidige 

onderlinge vergelijkbaarheid: een kilo aardappelen is 

niet te vergelijken met een kilo tomaat of een liter melk. 

Andere alternatieve eenheden, zoals aantal calorieën, 

prijs, eiwitgehalte, gemiddelde consumptie-eenheid 

per dag, of per hectare productie-oppervlak, hebben 

allemaal ook hun voor- en nadelen. Deze keuze is een 

onderwerp voor verder onderzoek en ontwikkeling.  

De keuze voor een functionele eenheid is ook binnen de 

LCA-methodiek nog een kwestie die geen eenduidig 

antwoord heeft. De functionele eenheid wordt 

doorgaans afhankelijk van het doel van die LCA 

gekozen, en kan voor bijvoorbeeld een milieu-

impactvergelijking tussen verschillende producten een 

andere zijn dan voor een LCA die wordt opgesteld om 

binnen een productgroep verbeteropties te 

identificeren. Zoals eerder gesteld zijn LCA-gebaseerde 

methoden om effecten in kaart te brengen een 

20 Global Reporting Initiative (2016). 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-

download-center/ 
21 Omdat de dichtheid van melk dicht bij 1 kilogram per liter licht, is 

een liter melk vrijwel gelijk aan een kilogram melk. 

https://www.ifrs.org/preparers/
https://www.nba.nl/hra/
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belangrijke basis voor latere monetarisering van die 

effecten, en daarmee werken de keuzes binnen een 

LCA-methodiek, zoals de functionele eenheid, ook door 

in de true pricing-stappen.  

Oorzaken voor spreiding in de uitkomsten 

De resultaten van deze pilot hebben een significante 

bandbreedte (spreiding) in de uitkomsten, die in dit 

project niet gekwantificeerd is. Het expliciet 

meenemen en kwantificeren van die spreiding is een 

aanbeveling voor verder onderzoek. De belangrijkste 

oorzaken van de bandbreedtes worden hieronder 

besproken. 

Ten eerste leidt de afbakening (scope) tot een spreiding 

in de uitkomsten. Welke systeemgrenzen worden 

gekozen voor de bepaling van effecten? Dit zijn vragen 

die op het niveau van onderliggende LCA-analyse 

spelen en zo één op één terugkomen als de 

monetariseringsstap wordt gemaakt. Worden 

bijvoorbeeld hulpketens zoals kunstmest en de externe 

effecten daarvan ook meegerekend, of niet?  Dat maakt 

uit voor de milieueffecten en daarmee ook voor de 

berekeningen.  

Ten tweede brengen de onderliggende 

methodologische keuzes, binnen een eenmaal gekozen 

afbakening, spreiding van uitkomsten met zich mee. 

Dat geldt voor onder andere:  

- De benaderingswijze voor effecten die binnen de 

LCA-methodiek nog niet eenduidig zijn vastgelegd. 

In deze studie betreft dat voornamelijk de 

bodemkwaliteit en biodiversiteit. Keuzes voor hoe 

die grootheden worden bepaald, en welke 

parameters daarvoor als indicator worden 

gekozen, zijn sterk bepalend voor de uitkomsten. 

- Allocatiekeuzes: bij het toerekenen van effecten 

aan producten moeten keuzes worden gemaakt 

die, gegeven de complexe realiteit, soms enigszins 

arbitrair zijn. Verschillende keuzes kunnen dan 

verdedigbaar zijn. Zo speelt bijvoorbeeld bij de 

toerekening van klimaateffecten aan tomaten een 

allocatiekeuze als sprake is van kasverwarming 

door warmtekrachtkoppeling en een belangrijk 

deel van de geproduceerde stroom aan het net 

wordt geleverd. Daarbij kan vrijkomende CO2 als 

groenbemester in de kas worden ingezet. Daarbij 

kan ook sprake zijn van collectieve systemen met 

andere telers, die mogelijk andere producten 

telen. Dat levert lastige keuzes op ten aanzien van 

de toerekening, met spreiding in uitkomsten als 

gevolg.  

Een ander voorbeeld: een teler van 

tafelaardappelen is onderworpen aan 

rotatieschema’s voor teelten om onder meer de 

bodemvruchtbaarheid intact te houden, en heeft 

zelf ook teeltkeuzevrijheden om zijn inkomen over 

de jaren heen te optimaliseren. Dat maakt het 

lastig effecten zoals klimaatverandering of 

onderverdiening eenduidig toe te rekenen aan het 

hier bestudeerde hoofdproduct tafelaardappelen.  

- Keuze voor een bepaalde monetariseringswijze en 

bijbehorende waarden is eveneens een bron voor 

spreiding in uitkomsten.   

Ten derde brengt de manier waarop het product 

gedefinieerd is spreiding in uitkomsten mee. Is 

bijvoorbeeld sprake van representativiteit, 

bijvoorbeeld als een producttype verschillende 

variaties kent binnen Nederland? Ter illustratie: een 

snoeptomaat is geen trostomaat. Als het gaat om een 

‘gemiddelde tomaat’ zijn in dit onderzoek wel allebei de 

typen meegenomen. De keuze voor de functionele 

eenheid heeft invloed op hoe het gemiddelde bepaald 

wordt. Snoeptomaten (die een relatief hoge prijs per kg 

hebben) hebben bijvoorbeeld een kleinere bijdrage bij 

de bepaling van het gemiddelde als massa (per kg) de 

functionele eenheid is, maar een hogere bijdrage als 

prijs (per euro) de functionele eenheid is. 
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3. Inzichten per product 

Zoals in de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk is 

gesteld, zijn de productrekensommen vooral gemaakt 

om inzicht te krijgen in de methodologische afwegingen 

en keuzes die bij het bepalen van echte prijzen op 

productniveau aan de orde zijn. De uitkomsten zijn 

daarmee illustratief maar niet representatief, en 

kunnen in die zin ook niet als absoluut en gevalideerd 

worden gezien.  

 Volle melk 

Introductie  

De Nederlandse zuivelketen is een unieke keten die met 

een productiewaarde van 7,1 miljard euro22 een grote 

economische waarde heeft voor Nederland. Voor de 

analyse van volle melk is een werkgroep samengesteld 

die bestaat uit een kern van vier leden, waaronder 

boeren en vertegenwoordigers uit overkoepelende 

partijen welke actief zijn in de melkketen. Naast de kern 

is er een bredere schil van circa 15 personen die 

individueel geconsulteerd zijn over wat er speelt in de 

melkindustrie en hun visie op ontwikkelingen in de 

melkketen. 

Er is een analyse gemaakt van de impact van een liter 

volle melk omdat dit een voor de consument een goed 

herkenbaar product is. Naast volle melk zijn er uiteraard 

nog veel andere belangrijke zuivelproducten die 

worden verkocht, zoals halfvolle melk, boter en kaas. 

Het is relevant om hier in de toekomst specifieker 

onderzoek naar te doen. Ook het verschil tussen 

biologische en reguliere melk is relevant.  

Afbakening 

Voor de berekening van de impact op 

klimaatverandering, onderverdiening, en 

bodemkwaliteit van Nederlandse melk zijn alle 

productiestappen meegenomen, van de inputs bij de 

boerderij zoals voer tot de verpakking en distributie van 

de melk. Voor de berekening van de impact op 

klimaatverandering is gebruik gemaakt van de Product 

Environmental Footprint database (2018). Voor een 

volledig overzicht van de productiestappen in scope zie 

annex II. Belangrijk is dat de productie van melk en 

rundvlees (van melkkoeien aan het eind van hun leven) 

hand in hand gaan. Op basis van de totale productie 

tijdens het leven van een koe, wordt uiteindelijk 83% 

van de gezamenlijke impact toegeschreven aan melk en 

 
22 ZuivelNL (2019). Zuivel in cijfers, editie 2019, zie 

https://www.zuivelnl.org/wp-content/uploads/2019/01/zuivel-in-

cijfers-2019.pdf 

17% aan vlees op basis van biofysische allocatie (zie 

annex II voor details). 

 

Figuur 2. Resultaten volle melk 

Impact 

In figuur 2 is te zien dat, van de drie impacts, de impact 

op klimaatverandering van volle melk het grootst is met 

circa 24 eurocent per liter. Onderverdiening volgt met 

circa 1 eurocent per liter volle melk en bodemkwaliteit 

met minder dan 0,1 eurocent per liter volle melk. 

De productie van melk brengt aanzienlijke 

broeikasgasuitstoot met zich mee. De impact zit 

voornamelijk in stappen aan het begin van de 

productieketen: bij de productie van veevoer en de 

productie van rauwe melk spelen energieverbruik en 

methaanuitstoot een grote rol. 

Wat betreft onderverdiening: rond 30% van de boeren 

verdient geen leefbaar inkomen. Onderverdiening 

komt hiermee op 1 eurocent per liter volle melk. Door 

hoge productievolumes is de hoogte van deze impact 

per liter melk niet groot. 

De berekende impact voor bodemkwaliteit is relatief 

klein. Daarbij wordt een belangrijke kanttekening 

geplaatst. De impact van verslechtering van de 

bodemkwaliteit is berekend op basis van de indicatoren 

‘bodemerosie’ en ‘organisch koolstofverlies’ in de 

bodem. In de Nederlandse omstandigheden met veel 

melkveehouderij in veenweidegebieden dragen de 

methaanemissies uit de bodem bij aan 

klimaatverandering (en worden als zodanig bepaald en 

gemonetariseerd), maar de afname van de 

koolstofvoorraad in die bodems is verwaarloosbaar. De 

hier gekozen indicator ‘koolstofverlies vanuit de 

bodem’ kan in koolstofarme bodems een goede keuze 
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zijn, maar is voor koolstofrijke bodems als veenweiden 

discutabel.    

Voorts komt in de melkketen het grootste deel van het 

voer (met name gras) uit Nederland. Het andere deel 

wordt geïmporteerd. In deze studie is vanwege de 

diversiteit aan producten en landen de Soil Organic 

Carbon (SOC) verliezen en carbonverliezen door erosie 

van geïmporteerd voer niet meegenomen. Voor een 

volledige toelichting en onderbouwing van de analyse 

van melk zie annex II. 

 Tafelaardappelen 

Introductie  

Aardappelen zijn een bekend en belangrijk Nederlands 

akkerbouwproduct met een productiewaarde van bijna 

1,7 miljard euro23. Hiermee zorgen aardappelen voor 

een groot deel van het inkomen van akkerbouwers24. 

Voor de analyse van aardappelen is door Soil & More 

Impacts een werkgroep samengesteld van 11 leden 

waaronder akkerbouwers en verschillende spelers uit 

overkoepelende organisaties. 

Er is een analyse gemaakt van de impact van een kilo 

tafelaardappelen. Dit zijn de aardappelen die worden 

geproduceerd voor directe consumptie, ter 

onderscheiding van aardappelen voor gebruik in 

verdere productie. Hiervoor is gekozen omdat dit een 

voor de consument goed herkenbaar product is. Op 

basis van data uit 2018 van Wageningen Economic 

Research is naar drie gebieden gekeken waarover de 

Nederlandse teelt is verdeeld (kleigronden Noord en 

IJsselmeerpolders, kleigronden Zuidwest en 

zandgronden Zuidoost). 

Afbakening 

Voor de berekening van de impact op 

klimaatverandering, onderverdiening, en 

bodemkwaliteit van Nederlandse tafelaardappelen is 

de nadruk gelegd op de productiestappen van de 

primaire producent. Voor en overzicht van de 

productiestappen in scope zie annex III. 

 
23Zie 

https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&th

emaID=2280&indicatorID=2087 

 
Figuur 3. Resultaten tafelaardappelen 

Impact 

De aardappel is een hoogproductief gewas. Dit zorgt 

ervoor dat de impacts per kilo product relatief laag zijn, 

zie figuur 3. Elk van de impacts is kleiner dan 2 cent per 

kilo. Zo is de impact op klimaatverandering is rond de 

1,9 eurocent per kilo. Voor bodemkwaliteit is de 

gemiddelde impact naar schatting kleiner dan 0,1 

eurocent 

De impact op klimaatverandering is de grootste van de 

drie. De uitstoot van N2O door toediening van 

meststoffen en de uitstoot van CO2 door de afbraak van 

koolstof in de bodem hebben de grootste impact op 

klimaatverandering, gevolgd door de productie van 

meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en het 

brandstofverbruik tijdens de teelt. 

Op het gebied van onderverdiening verdient ruim een 

derde van de akkerbouwers in scope onder het leefbaar 

inkomen. Het is belangrijk om te noemen dat inkomen 

uit een akkerbouwbedrijf lastig kan worden 

teruggebracht tot een enkel gewas. Er worden namelijk 

verschillende gewassen verbouwd om bodemkwaliteit 

en gewasweerbaarheid te beheersen en er zijn 

wettelijke rotatieregels. Als de totale onderverdiening 

verdeeld wordt over de verschillende gewassen, wordt 

de gemiddelde onderverdiening per kilo 

tafelaardappelen 1,1 eurocent. 

De berekende impact voor bodemerosie is weer relatief 

klein. Bodemerosie vindt veelal plaats door 

blootstelling van grond aan water (neerslag) en wind. 

Bij erosie door water zijn hoogteverschillen in het 

landschap essentieel omdat dit de daadwerkelijke 

24Zie 

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Aardappel

-kurk-van-de-Nederlandse-akkerbouw.htm 
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wegspoeling van grond mogelijk maakt. In Nederland is 

deze factor daarom verwaarloosbaar25. Op basis van 

een recente studie door Borrelli et al. 201726, kan 

worden geconcludeerd dat winderosie een rol speelt op 

Nederlandse akkerbouwgronden. De impact blijft 

echter laag, wat samenhangt met de hoge 

productiviteit per hectare. Hierdoor lijkt de impact per 

kilo een stuk lager dan bij bijvoorbeeld een gewas dat 

een lagere opbrengst kent per hectare. 

Voor een volledige toelichting en onderbouwing van de 

analyse van aardappels zie annex III. 

 Tomaten 

Introductie  

Glastuinbouw is niet meer weg te denken uit de 

Nederlandse voedsellandschap. In 2017 zijn er in 

Nederland circa 260 bedrijven met tomaten in de kas 

met een totale oppervlakte van 1739 hectare.  Tomaten 

zijn hiermee de meeste geteelde groentesoort onder 

glas27. Kortom, tomaten zijn een relevant product dat 

zich onderscheidt van de andere geanalyseerde 

producten.  

Er is door Wageningen Economic Research een analyse 

gemaakt van een kilo gemiddelde tomaten die in 2018 

in Nederland zijn geproduceerd. Dit omvat o.a. 

vleestomaten, trostomaten, pruimtomaten en 

specialiteiten (bijvoorbeeld snoeptomaatjes). Vanwege 

de grote variëteit is er niet genoeg data beschikbaar om 

per type tomaat een analyse te doen. 

Afbakening 

Voor de analyse van tomaten is alleen de productiefase 

meegenomen. Voor een volledig overzicht van de 

productiestappen in scope en motivatie hierbij zie 

annex IV. 

Impact 

De belangrijkste impact op klimaatverandering kan 

verwacht worden van energiegebruik tijdens de 

productiefase van tomaten. Dit blijkt uit zowel eerdere 

Life Cycle Analyses (LCA’s)28 en uit de eerste resultaten 

van de lopende PPS naar de milieuvoetafdruk. Echter, 

de hoogte van de impact hangt zeer sterk af van de 

 
25 Panagos P., Van Liedekerke M., Jones A., Montanarella L., (2012). 

“European Soil Data Centre: Response to European policy support 

and public data requirements”; Land Use Policy, 29 (2), 
26 Borrelli, P., Lugato, E., Montanarella, L., Panagos, P. (2016). A New 

Assessment of Soil Loss Due to Wind Erosion in European Agricultural 

Soils Using a Quantitative Spatially Distributed Modelling Approach. 

Land Degradation & Development, in Press 

wijze van verwarmen, bemesten met CO2 en belichten 

en op welke wijze dit toegerekend/gealloceerd wordt 

naar een bepaalde keten.  Gezien de lopende discussies 

over allocatie van klimaatimpact in de glastuinbouw is 

besloten om geen klimaatimpact te presenteren in dit 

onderzoek omdat oplossingen naar een geaccepteerde 

methodiek in onderzoek en in de sector kan frustreren.   

Onderverdiening speelt een rol in de glasgroenteteelt 

waar de tomatentelers deel van uitmaken. De mate 

waarin dit voorkomt verschilt sterk per jaar door met 

name opbrengstprijsverschillen.  In 2006 had de helft 

van de glasgroentetelers een inkomen onder de lage 

inkomensgrens en in 2016 was dit 6%.29 

Onderverdiening per kilogram is klein (minder dan 0,5 

eurocent per kilogram tomaat). Zie ook figuur 5. 

 

Figuur 5: Resultaten tomaten 

Voor tomaten is de bodemkwaliteit op 0 gewaardeerd, 

omdat met uitzondering van de biologische 

productiewijze tomaten in een teeltmedium (dus niet in 

de grond) geteeld worden. 

Voor een volledige toelichting en onderbouwing van de 

analyse van tomaten zie annex IV. 

  

27 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37738/table?fro

mstatweb 
28 https://core.ac.uk/download/pdf/29228235.pdf, 

https://www.nscj.co.uk/JECM/PDF/1-1-7-Vermeulen.pdf 
29 

https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&se

ctorID=2240&themaID=2272 
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4. Oplossingsrichtingen  

 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden mogelijke oplossingsrichtingen 

en vormen van mogelijke sturing besproken die zijn 

geïdentificeerd door de werkgroepen, een tussentijdse 

klankbordgroep en de projectgroep (onderzoekers). 

Ook zijn relevante oplossingsrichtingen bijgevoegd uit 

de landbouwvisie van LNV30 en de uitgebreide 

publicatie over een duurzamer voedselsysteem 

‘Dagelijkse kost’ van PBL31. 

Belangrijk is dat door werkgroepen als randvoorwaarde 

voor oplossingsrichtingen werd gesteld dat boeren een 

goed inkomen moeten verdienen, moeten kunnen 

blijven innoveren en gezonde bedrijven in stand 

moeten kunnen houden en door te kunnen geven. 

Een veelgehoorde opmerking was dat het interessant is 

externe kosten op het niveau van een (eind)product te 

ramen, maar dat dat niet betekent dat de sturing 

daarop dan ook het meest effectief of wenselijk is. 

Gegeven de huidige stand van de 

methodiekontwikkeling en de spreiding van mogelijke 

uitkomsten die met nog niet geheel uitgekristalliseerde 

keuzes samenhangt, is ‘hardere’ sturing op producten 

dan communicatieve sturing en transparantie 

momenteel wel een brug te ver.  

Een raming van echte prijzen kan wel inzichten geven in 

waar in de voortbrengingsketen de grootste externe 

effecten optreden, en waar dus de hoogste 

welvaartswinst te boeken is door het verminderen van 

de externe kosten.  

In beginsel kunnen de zo gedetecteerde externe kosten 

langs verschillende lijnen worden opgepakt, zoals in 

werkgroepen en klankbordgroep besproken:  

A. Vrijwillige zelf- en samenwerkingssturing 

- Individuele veranderingen in keuzes en afwegingen 

op basis van echte prijzen-informatie: 

bewustwording en andere afwegingen c.q. 

gedragsverandering 

- Samenwerking in de keten op basis van echte 

prijzen-informatie: afspraken over reductie van 

externe effecten en doorberekening van de kosten 

van maatregelen. Deze samenwerking kan ook 

 
30https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/visie-lnv 

gezamenlijke financiering van maatregelen 

inhouden, bijvoorbeeld door een opcent op een 

product waarmee maatregelen in de keten kunnen 

worden bekostigd.  

- Samenwerking in een coalitieverband met 

voldoende invloed om producten, productgroepen 

of praktijken met relatief hoge externe kosten te 

substitueren door vergelijkbare producten, 

productgroepen of praktijken met relatief lage 

externe kosten.  

Veelvuldig is genoemd dat vormen van zelfsturing lastig 

te realiseren zijn omdat sprake is van een ongelijk 

speelveld wat betreft externe effecten. Met name de 

beperkte ruimte die de concurrentieregulering biedt 

voor samenwerking, waarop wordt toegezien door de 

Autoriteit Consument en Markt, wordt als een barrière 

voor samenwerkingssturing ervaren. Erkend wordt 

echter dat creatiever naar zelf- en 

samenwerkingssturing kan worden gekeken, en dat het 

van belang is in de praktijk te zien hoe die vormen van 

sturing kunnen werken. Daarvoor is het 

experimentenprogramma bedoeld dat in ontwikkeling 

is.  

B. Sturing door overheden 

In het licht van de barrières voor zelf- en 

samenwerkingssturing wordt sturing door overheden 

bepleit, echter wel met terughoudendheid en 

kanttekeningen. Die zijn niet zozeer principieel van aard 

– het idee dat een overheid bij een ongelijk speelveld 

mag ingrijpen wordt wel gesteund – maar lijken veeleer 

voort te komen uit zorgen over de inzet van inadequate 

instrumenten en een verwachte ongelijke verdeling van 

de lusten en lasten. Dat zijn belangrijke 

aandachtspunten bij overheidsingrepen om de externe 

effecten terug te dringen.  

In de gesprekken over sturing passeerde een breed 

palet aan mogelijke oplossingsrichtingen de revue. 

Sommige ervan passen bij zelf- en 

samenwerkingssturing, andere zijn uniek aan 

overheden voorbehouden.  

De oplossingsrichtingen worden per type besproken. In 

annex V is een longlist van oplossingsrichtingen te 

vinden.  

31https://www.pbl.nl/publicaties/dagelijkse-kost-hoe-overheden-

bedrijven-en-consumenten-kunnen-bijdragen-aan-een-duurzaam-
voedselsysteem 
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 Bewustwording  

Door de werkgroepen wordt gesteld dat het bewustzijn 

over (duurzaam) voedsel op dit moment nog te laag is 

om een transitie in gang te zetten. Er is meer bewustzijn 

bij de consument nodig, zodat waardering voor 

duurzaam geproduceerd voedsel groter wordt.  

Bewustwording kan op verschillende manieren en 

thema’s plaatsvinden. Het thema duurzame 

voedselsystemen zou sterker terug kunnen komen in 

voedselonderwijs. Ook kunnen er publiekscampagnes 

worden opgezet rondom specifieke thema’s. 

Verder kan de overheid stimuleren dat consumenten en 

ketenpartijen worden geïnformeerd over de ‘true price’ 

van voedselproductie. Zo zouden consumenten en 

bedrijven overtuigd kunnen worden om voor een 

duurzamer product of grondstof te kiezen.  

Het zichtbaar maken van true prices kan op zich al 

communicatief en bewustzijnsverhogend werken.  

 Financiering  

In de werkgroepen werd gesteld dat er uiteindelijk 

meer zal moeten worden betaald voor de producten 

om een verduurzaming te realiseren. 

In de klankbordgroep en werkgroepen werd verder 

gesteld dat (Europese) landbouwsubsidies gegeven 

zouden kunnen worden op voorwaarde van 

verduurzaming/vergroening. In 2021 vindt er een 

herziening plaats van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB). Hierbij kan (door de 

Nederlandse overheid) worden ingezet op het stoppen 

van het onvoorwaardelijk verlenen van subsidies aan 

boeren. 

 Financiële prikkels en regelgeving 

Naast de eerder genoemde inzet op voorwaardelijke 

subsidies binnen het GLB zijn er ook andere vormen van 

(aanpassing van) regelgeving  die kunnen helpen een 

verlaging van de maatschappelijke kosten van voedsel 

mogelijk te maken. Een eerste is het via fiscaal beleid 

beprijzen van emissies. 

Verder kunnen er bijvoorbeeld strengere eisen worden 

gesteld op het gebied van broeikasgasemissies. Ook kan 

het via regelgeving verplicht worden gemaakt om 

transparant te zijn over maatschappelijke effecten van 

voedsel. Als laatste is in de klankbordgroep genoemd 

om handelsverdragen te toetsen op maatschappelijke 

effecten met betrekking tot voedsel en als overheid 

true pricing/maatschappelijke effecten als criterium 

mee te nemen bij inkoop. 

 Samenwerking sector 

Een veehouder kan bijvoorbeeld met collega-

akkerbouwers in zijn regio samenwerken door 

afspraken te maken over het produceren van veevoer 

in hun regio en over de productie van een goede 

kwaliteit organische mest. 

Ook kan er samengewerkt worden vanuit verschillende 

sectoren aan een campagne voor bewustwording over 

specifieke productgroepen. 

 Technologie en innovatie 

Met Nederlandse kennis en producten kunnen 

maatschappelijke effecten aangepakt worden en 

kunnen we voor andere landen een voorbeeld zijn.  

Voor plantaardige teelten kan worden ingezet op 

precisieteelt, bijvoorbeeld met uitgekiende 

bouwplannen, bemesting op maat en preventie van 

ziekten, plagen en onkruiden. 

 True Pricing 

Het communiceren van de ‘echte prijs’ kan 

consumenten helpen betere keuzes te maken en de 

duurzame meerwaarde van producten ‘hard’ te maken. 

Door true pricing kunnen producenten inzicht krijgen in 

welke maatschappelijke effecten het grootst zijn en 

welke het belangrijkste zijn om aan te pakken. Als 

laatste kan de true price een basis zijn voor de eerder 

genoemde vrijwillige compensatie door consumenten. 

Om dit mogelijk te maken is genoemd dat het belangrijk 

is om een geharmoniseerde en breed gedragen 

methode te hebben voor true pricing.  
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5. Bevindingen 

 Introductie 

Dit project is een verkenning en een leertraject voor 

een verder te ontwikkelen methodologie die in de 

meerjarige PPS Echte en Eerlijke prijs verder vorm 

krijgt. De uit deze studie te trekken conclusies moeten 

dan ook vooral worden gezien als lessen voor volgende 

stappen en ontwikkelingen. De inhoudelijke conclusies 

die hierbij ook worden beschreven moeten in dat 

perspectief worden geplaatst: het zijn tussentijdse 

bevindingen waarmee verder zal worden gewerkt, en 

die niet absoluut mogen worden genomen. 

 True pricing en true costing vergen 

methodologische doorontwikkeling 

voor toepassing op productniveau 

Op dit moment is het niet goed mogelijk om negatieve 

externaliteiten van verschillende voedselproducten 

met elkaar te vergelijken. Er is een veelheid aan 

indicatoren die veelal in onvergelijkbare eenheden 

worden uitgedrukt. Dit maakt het uitdagend voor 

beleidmakers om te bepalen waar de grootste kansen 

en risico’s liggen op het vlak van externaliteiten en waar 

dus de meeste impact gemaakt kan worden met 

beleidsinterventies. True pricing en true costing kunnen 

hierbij helpen door impacts te kwantificeren en 

monetariseren  

De analyses leren dat het voor de drie producten (volle 

melk, tafelaardappelen en tomaten) moeilijk was een 

true price en true cost te berekenen op de drie gekozen 

aspecten (klimaat, bodem, onderverdiening). Bij de 

analyse moeten nu nog veel kanttekeningen worden 

geplaatst. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor 

vervolgstappen. Van belang en invloed zijn:  

1. Keuzes voor productdefinitie en 

systeemgrenzen/afbakening 

2. Allocatie van effecten naar het product  

3. Verbreding van de set van effecten en de 

parameters waarvoor geldwaarden worden 

gezocht 

4. Waar mogelijk verbijzondering van algemene 

parameters naar specifieke omstandigheden 

5. Afspraken over monetariseringsmethoden 

6. Mogelijkheden voor het gebruik van bedrijfs- en 

werkwijze-specifieke data 

 Het betrekken van belanghebbenden 

bij true pricing en true costing kan 

helpen om dit praktisch toepasbaar 

te maken  

Door het betrekken van de verschillende spelers in de 

ketens kan een zo breed mogelijk gedragen toepassing 

van true pricing en true costing worden bereikt. Om 

deze reden zijn er bij dit project vertegenwoordigers uit 

de verschillende ketenstappen en andere 

belanghebbenden betrokken. De ervaring leerde dat 

belanghebbenden kritisch tegenover true pricing en 

true costing stonden, vooral omdat men vreest dat bij 

toch al dunne marges in de bedrijven true price en true 

cost berekeningen aanleiding zouden kunnen zijn voor 

stevige maatregelen met financiële gevolgen zouden 

kunnen. Belangrijke lessen en bevindingen zijn:  

1. Wat het exacte doel van een analyse is en hoe de 

resultaten gaan worden gebruikt moet glashelder 

zijn alvorens belanghebbenden worden betrokken.  

2. Als er onvoldoende vertrouwen is dat de resultaten 

op een passende wijze worden gebruikt, is 

inhoudelijke communicatie onvoldoende; dan zal 

eerst aan vertrouwen moeten worden gewerkt.  

3. Er moet goede coördinatie zijn met reeds lopen 

metingen. Als er over lopende meettrajecten (zoals 

de LCA bij tomaten) discussies worden gevoerd is 

het lastig stakeholders te mobiliseren rond true 

pricing en true costing.  

Uit gesprekken met betrokken belanghebbenden 

kwamen waardevolle inzichten over mogelijke 

oplossingsrichtingen voort. Daarnaast zorgt het 

betrekken van verschillende belanghebbenden ervoor 

dat er aandacht besteed kan worden aan mogelijke 

zorgen die leven bij belanghebbenden. 

Uit de werkgroep die betrokken was bij de analyse van 

tafelaardappelen kwam bijvoorbeeld naar voren dat 

het in kaart brengen van negatieve externaliteiten 

wordt gezien als risico voor inkomen en 

ondernemerschap. Hiervoor zijn meerdere redenen. 

Ten eerste kost het verzamelen en bijhouden van data 

op het gebied van externaliteiten tijd en/of inzet van 

middelen. Ten tweede zien betrokkenen 

belanghebbenden het risico dat wanneer externe 

kosten in beeld worden gebracht de 

verantwoordelijkheid hiervoor eenzijdig bij de primaire 

producent wordt gelegd. 

Uit de werkgroepen voor tafelaardappelen en volle 

melk kwam naar voren dat de methodologie bij 
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voorkeur herkenbaar, toepasbaar en begrijpelijk moet 

zijn. De voor dit project gebruikte methodologie werd 

op sommige vlakken als complex ervaren. Voor alle 

impacts werd de methodologie als incompleet gezien. 

Hiertegenover staat wel dat er anderzijds behoefte is 

aan een benadering die meer recht doet aan bedrijfs- 

en werkwijze-specifieke verschillen. Individuele 

bedrijven konden zich lastig herkennen in de cijfers uit 

dit onderzoek die sectorgemiddelden 

vertegenwoordigen. Dit komt omdat er grote variatie is 

tussen boeren en hun werkwijzen. Denk bijvoorbeeld 

aan schaal, maar ook aan een biologische werkwijze ten 

opzichte van een niet-biologische werkwijze. Op dit vlak 

is er dus juist behoefte aan een meer specifieke 

berekening om variatie tussen boeren en hun 

werkwijze te laten zien. Dit is een dilemma dat in 

vervolgstappen nadere verkenning verdient: meer 

bedrijfsspecifieke uitwerking vergt ook gegevens die 

doorgaans als concurrentiegevoelig en vertrouwelijk 

worden gezien. Dat staat op gespannen voet met de 

zoektocht naar benaderingen die recht doen aan 

verschillen in effecten per bedrijf, werkwijze of keten.  

 Op verschillende vlakken is er ruimte 

voor harmonisering van de 

methodologie  

Een belangrijk doel van het project was het 

identificeren hoe bestaande kennis over true pricing en 

true costing kan worden samengebracht. Bij het 

samenstellen en toepassen van de methodologie van 

dit project is gebleken dat er zowel vanuit 

kennisinstellingen en adviesbedrijven als vanuit 

ketenspelers behoefte is aan harmonisering om de 

methodiek effectief in te kunnen zetten voor verlaging 

van externe kosten. Zo werd vanuit een van de 

werkgroepen genoemd dat standaardisering gewenst is 

om versnelling te kunnen realiseren. De kans om te 

komen tot verdere harmonisatie is op te delen in drie 

vlakken: proces, berekening en presentatie. 

Proces 

Op procesniveau is gebleken dat het nuttig is om een 

duidelijk en herkenbaar proces te hebben. In de voor dit 

project gemaakte methodologie (zie annex I) is gebruik 

gemaakt van de stappen uit bestaande raamwerken 

zoals het Natural Capital Protocol32 en het Social & 

Human Capital Protocol33. Het voortbouwen op 

 
32Natural Capital Coalition (2016). Natural capital protocol principles 

and framework.  https://naturalcapitalcoalition.org/wp-

content/uploads/2016/07/Framework_Book_2016-07-01-2.pdf 

bestaande raamwerken kan helpen met het wekken 

van vertrouwen en creëren van herkenbaarheid door 

ketenspelers. Door duidelijke, traceerbare stappen en 

motivatie bij de keuzes binnen deze stappen is het 

eenvoudiger om de berekeningen te begrijpen en 

controleren. Zoals eerder aangegeven is het voor het 

draagvlak belangrijk om de methodologie begrijpelijk 

en herkenbaar te maken. Op dit vlak kan harmonisatie 

worden gecreëerd door een gezamenlijk protocol te 

bepalen voor het benodigde proces voor het 

kwantificeren en monetariseren van externe kosten. 

Berekening 

Op het vlak van de berekening is er een aantal punten 

waarbij behoefte is aan harmonisatie. Ten eerste is er 

een behoefte aan een gezamenlijke (normatieve) basis 

voor het bepalen van (en of er sprake is van) externe 

kosten.  

Een tweede punt is harmonisatie van de principes voor 

het maken van een keuze tussen bestaande 

monetariseringsfactoren. Het monetariseren van 

impacts is een onderzoeksgebied dat nog volop in 

ontwikkeling is. Bijvoorbeeld, op het vlak 

klimaatverandering zijn er veel 

monetariseringsfactoren ontwikkeld, maar is er nog 

geen brede consensus over welke het meest geschikt is 

(zie tabel 1 in annex I). Dit kwam ook bij dit project naar 

voren in het samenstellen van de methodologie. Breed 

gedragen principes voor het bepalen van 

monetariseringsfactoren helpen hierbij.  

Een derde, meer specifiek punt is dat niet alle 

betrokken ketenspelers de berekening van de impact 

‘onderverdiening’ herkenden. Hierbij speelden twee 

dingen. Ten eerste is er geen gedeeld begrip is over wat 

het concept onderverdiening precies betekent. Ten 

tweede, niet iedereen kon zich vinden in de veel 

gebruikte definitie van een leefbaar inkomen34. Hierbij 

werd voornamelijk gesteld dat het voor Nederlandse 

ondernemers essentieel is dat er ruimte moet zijn voor 

investeringen en dat een inkomen dat alleen genoeg 

biedt voor essentiële levensbehoeften niet voldoende 

is.  

Als laatste geldt voor de bepaling van bodemkwaliteit 

dat hier nog geen geharmoniseerde meetmethode voor 

beschikbaar is. In deze studie is de impact van 

verslechtering van de bodemkwaliteit berekend op 

basis van de indicatoren bodemerosie en organisch 

33Social & Human Capital Coalition (2019). Social & Human Capital 

Protocol. http://www.social-human-capital.org/ 
34 https://www.globallivingwage.org/about/living-income/ 

https://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2016/07/Framework_Book_2016-07-01-2.pdf
https://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2016/07/Framework_Book_2016-07-01-2.pdf
http://www.social-human-capital.org/
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koolstofverlies in de bodem. Hiermee worden andere 

elementen die invloed hebben op bodemkwaliteit, 

zoals verzouting, verzuring en verdichting van de 

bodem niet meegenomen. Idealiter worden deze 

elementen ook gemeten. Een beperking die in het 

bijzonder voor Soil Organic Carbon (SOC) geldt, is dat 

verlies van SOC niet in alle grondsoorten in even sterke 

mate ‘problematisch’ is. In het bijzonder is op 

veenweidegebieden is de SOC waarde dusdanig hoog 

dat een (klein) verlies niet zonder meer betekent dat de 

bodemkwaliteit afneemt.  

Presentatie 

Ook op het vlak van presentatie van resultaten is 

harmonisatie wenselijk omdat dit de vergelijkbaarheid 

en herkenbaarheid verhoogt van true pricing. Dit kwam 

zowel naar voren bij de input van belanghebbenden als 

bij gesprekken over toepassing van de methodologie 

binnen de uitvoerende coalitie. 

In dit project is er gekozen om de resultaten uit te 

drukken per kilo of liter product. Het voordeel van de 

eenheid per kg/l is de herkenbaarheid. Het nadeel is dat 

verschillende producten onderling slecht vergelijkbaar 

zijn – een kg aardappel is niet te vergelijken met een 

liter volle melk. 

Het meest gebruikte alternatief is per euro 

consumentenprijs. Dan worden de externe kosten 

feitelijk als een percentage van de conventionele 

kosten uitgedrukt. Het voordeel is dat dit beter 

vergelijkbaar is met andere producten. Het nadeel 

hiervan is dat het een minder makkelijk herkenbare 

eenheid is35 (zie ook De Groot Ruiz et al, 2018). 

  

 
35Zie ook de Groot Ruiz, et al., (2018). Op weg naar de echte prijs, 
echte waarde en echte winst van voedsel: Een routekaart om te 

sturen op de maatschappelijke effecten van voedsel. Wageningen 
Economic Research. 
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Annex I: Methodologie 

1. Introductie 

In deze bijlage wordt de methodologie voor het berekenen van de externe kosten van landbouwproducten 

omschreven, zoals toegepast in het project ‘True Pricing en True Costing in Food & Agri’.  

Het proces dat binnen dit project gevolgd is om tot deze methodologie te komen is beschreven in hoofdstuk 2 

van het hoofdrapport. In dit hoofdstuk worden de beperkingen van de gebruikte methodiek beschreven. Binnen 

de samenwerking heeft True Price een voorstel aangeleverd voor de methodologie, die vervolgens is vastgesteld 

met projectpartners. De methodologie geeft aanbevelingen over de te maken keuzes, met het doel om de 

andere projectpartners in staat te stellen om de berekening van de echte prijs aspecten uit te voeren met 

partners uit de betreffende waardeketens. De methodologie is specifiek voor dit project ontwikkeld om 

toepasbaar te zijn binnen de beperkte kaders van tijd, budget en beschikbaarheid van data. Dit vraagt om een 

pragmatische aanpak, wat in sommige gevallen tot beperkingen leidt. Deze beperkingen worden waar van 

toepassing besproken in de desbetreffende hoofstukken. True pricing is volop in ontwikkeling, deze methodiek 

moet dus ook als verkennend worden gezien. Binnen het project PPS ‘Echte en Eerlijke Prijs’ wordt een 

uitgebreidere methodiek ontwikkeld36.   

Deze bijlage bestaat uit de hoofdlijnen van de methodologie, die besproken worden in secties 2 tot en met 7. 

De drie secties die daarop volgen beschrijven de specifieke methodologie die gebruikt is voor het bepalen van 

de impacts in scope van dit project: ‘bijdrage aan klimaatverandering’, ‘onderverdiening’ en ‘verlaging van de 

bodemkwaliteit’. Dit is een selectie van impacts. In een volledige True Price analyse worden ruim dertig 

verschillende impacts meegenomen37. Klimaatverandering en bodemkwaliteit zijn relevante en veelbesproken 

thema’s in de land- en tuinbouw. Als sociaal thema is ‘onderverdiening’ meegenomen, omdat veel andere, van 

de normaal in een true price berekende sociale kosten, geen of slechts een kleine rol spelen in Nederland.  

2. Overzicht methodologie  

De echte prijs van een product is de som van de marktprijs en de kosten die gerelateerd zijn aan alle 

maatschappelijke en milieu-impacts van het product. 

In deze sectie worden de algemene stappen besproken die genomen zijn om de echte prijs (aspecten) te bepalen 

in dit project. De vijf secties die hierop volgen lichten steeds een fase in dit proces verder toe. Hierna volgen drie 

secties die voor de drie impacts in scope een specifieke uitwerking geven (sectie 7 over bijdrage aan 

klimaatverandering, sectie 8 over onderverdiening en sectie 9 over verlaging van de bodemkwaliteit). 

De stappen om een echte prijs te bepalen 

Een project om de echte prijs te bepalen doorloopt vier fasen, zoals weergegeven in figuur 1. Deze fasen en 

stappen zijn gebaseerd op het Natural Capital Protocol38 en het Social & Human Capital Protocol39.  

  

 
36 Zie https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Onderzoek-Echte-en-Eerlijke-Prijs-duurzame-producten-van-start.htm 
37 Zie True Price (2019). A roadmap for true pricing. Via: https://trueprice.org/a-roadmap-for-true-pricing/  
38 Natural Capital Coalition (2016). Natural capital protocol principles and framework.  https://naturalcapitalcoalition.org/wp-

content/uploads/2016/07/Framework_Book_2016-07-01-2.pdf 
39 Social & Human Capital Coalition (2019). Social & Human Capital Protocol. http://www.social-human-capital.org/ 

https://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2016/07/Framework_Book_2016-07-01-2.pdf
https://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2016/07/Framework_Book_2016-07-01-2.pdf
http://www.social-human-capital.org/
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Daarnaast borduurt de inhoud van de stappen voort op bestaande methoden zoals Environmental en Social Life 

Cycle Assessments40 en het Framework for Impact Statements41.    

Elke fase bestaat uit één of meerdere stappen, negen in totaal. De resultaten van elke stap kunnen andere 

stappen beïnvloeden. Daarom is het proces meestal meer iteratief dan in het model dat hieronder beschreven 

wordt. De fasen en stappen om tot een echte prijs te komen zoals beschreven in figuur 1 zijn de volgende: 

A. Frame 

1. Bepaling doel en doelgroep 

B. Scope 

2. Definitie van product 

3. Definitie systeemgrenzen 

4. Bepalen van materiële impacts  

C. Meting en waardering 

5. Kwantificeren van impacts 

6. Waarderen van impacts 

7. Integratie van impacts 

D. Rapportage 

8. Interpretatie en testen resultaten 

9. Verslaglegging 

 
40 Bijvoorbeeld de ISO 14040 en 14044 standaarden voor LCA https://www.iso.org/ics/13.020.60/x/  
41 Framework for Impact Statements: https://www.impactinstitute.com/framework-for-impact-statements/  

https://www.iso.org/ics/13.020.60/x/
https://www.impactinstitute.com/framework-for-impact-statements/
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Overzicht van stappen in een proces om een ‘echte prijs’ te berekenen   

 

 

Figuur 1. Fasen en stappen van een echte prijs-studie 



 

23 
 

3. Fase A: Frame 

De eerste fase, ‘Frame’, omvat één stap: de bepaling van doel en doelgroep van de analyse.  

Stap 1: Doelbepaling 

In deze stap is het doel van de analyse gedefinieerd. In het kader van dit project is het doel geweest om een deel 

van de echte prijs van Nederlandse tafelaardappelen, tomaten en volle melk te bepalen. Het doel van deze analyse 

is om een ‘proof of concept’ te geven van het concept van true pricing. De primaire doelgroep van de analyse is het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitet, de opdrachtgever van het project. Het eindrapport van dit 

project wordt publiek en kan gebruikt worden binnen de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Zij maken hiermee 

ook deel uit van de doelgroep. 

In ieder van de productieketens (tafelaardappelen, tomaten en volle melk) hebben de projectpartners de doelen van 

de stakeholders in de sector geïnventariseerd. Het kennen van deze doelen heeft geholpen bij het vaststellen van 

de detailaanpak in de analyse en verslaglegging (stappen 2-9) en binnen het definiëren van vervolgstappen. De 

kennis en inzichten van de verschillende stakeholders heeft gezorgd voor een bredere kijk op de mogelijkheden en 

beperkingen van de aangedragen oplossingsrichtingen.  

4. Fase B: Scope 

In de tweede fase ‘Scope’ is het te bestuderen product gedefinieerd en beschreven (stap 2 ‘definitie product’). 

Daarnaast zijn de systeemgrenzen van de studie bepaald (stap 3 ‘definitie van grenzen’). Tenslotte is in de scope fase 

bepaald welke impacts er gemeten worden voor elke stap in de productieketen (stap 4 ‘Bepalen van te meten 

impacts’). Deze sectie geeft een overzicht van de keuzes die relevant zijn geweest in kader van dit project. Voor elk 

van de stappen volgt een korte toelichting. 

Stap 2: Definitie van product  

Het product dat geanalyseerd is wordt beschreven in stap 2 ‘Definitie van product’. In de voorbereidende fase van 

dit project was al bepaald dat de te onderzoeken producten Nederlandse tomaten, tafelaardappelen en volle melk 

zijn. Dit laat nog een aantal keuzemogelijkheden open, bijvoorbeeld de keuze voor specifieke productiemethoden 

of specifieke variëteiten. In deze stap is de keuze voor de specificaties van het product gedefinieerd en gemotiveerd. 

Het doel dat bepaald is in de frame fase, heeft invloed op het type product dat bestudeerd wordt. In het geval van 

dit project gaat het om een verkenning van de bepaling van de echte prijs van typisch Nederlandse producten. 

Daardoor is het belangrijk dat het product dat onderzocht wordt representatief is voor hoe in Nederland 

geproduceerd wordt. Er is gekozen voor de gemiddelde tomaat, tafelaardappel en volle melk die in Nederland 

geproduceerd wordt. Aangezien er onderling verschillen bestaan tussen aardappelteelt op zandgrond in Zuidoost 

Nederland, op kleigrond in Noord-Nederland en de IJsselmeerpolders, en op de kleigrond in Zuidwest Nederland, en 

aangezien er goede databeschikbaarheid over ieder van de drie regio’s is, is de analyse voor tafelaardappels 

uitgesplitst naar deze drie regio’s.  

Functionele eenheid  

Per analyse is er een functionele eenheid gedefinieerd. De functionele eenheid is een concept binnen de 

levenscyclusanalyse en betreft een kwantitatieve uitdrukking van het product dat geanalyseerd is. Het wordt 
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gebruikt om de resultaten van de analyse op een schaal uit drukken en, in het geval van een vergelijking, een eerlijke 

vergelijking te kunnen maken tussen verschillende producten of scenario’s. In deze analyse is gekozen voor de 

kilogram als de functionele eenheid voor tafelaardappelen en tomaten, en de liter als functionele eenheid voor volle 

melk.  

Vergelijking van de externe kosten van 1 kilogram tomaten, tafelaardappelen en volle melk heeft een beperkte 

relevantie, aangezien het heel andere producten zijn en er in het dagelijks dieet heel andere hoeveelheden van 

gebruikt worden. Alternatief kan er omgerekend worden naar externe kosten per euro winkelprijs. Nadeel is dat de 

winkelprijs flink kan fluctueren per winkel en in de loop van de tijd.  

Stap 3: Definitie systeemgrenzen 

In deze stap is de waardeketen van het te analyseren product gedefinieerd. In principe is de gehele keten van een 

product (van grondstofwinning tot en met consumptie en afdanking van keukenafval en verpakking) meegenomen 

in de berekening.  

De retailfase, consumptiefase en de end-of-life fase zijn dus ook binnen scope. Indien er fasen uit de levenscyclus 

weggelaten zijn, is dit door de projectpartners gedocumenteerd en beargumenteerd met een betrouwbare bron.  

Binnen deze stap wordt een ‘long-list’ opgesteld van impacts die in principe in scope kunnen zijn. Dit kunnen 

bijvoorbeeld alle impacts zijn waarvoor een methodiek ter kwantificering beschikbaar is, of alle natuurlijk-

kapitaalimpacts van dat type. In de volgende stap wordt dan bepaald wordt dan vervolgens bepaald welke hiervan 

voldoende relevant zijn om gekwantificeerd te worden in de verdere stappen (‘materialiteitsanalyse’). 

In dit specifieke project is voor een andere aanpak gekozen. Er is niet gekozen voor een lange lijst van impacts om 

mee te starten, maar er is in overleg tussen opdrachtgever en -nemer direct besloten tot selectie van een drietal 

impacts: ‘bijdrage aan klimaatverandering’, ‘onderverdiening’ en ‘verlaging van de bodemkwaliteit’. 

Benodigde hoeveelheid per functionele eenheid eindproduct  

Alle processen in de waardeketenstappen worden van nature uitgedrukt in hun eigen output eenheid (bijvoorbeeld 

kg kunstmest). Binnen deze stap van de analyse is dit uiteindelijk geschaald naar de hoeveelheid die nodig is voor de 

functionele eenheid van de analyse (bijvoorbeeld kg bemestingsmiddelen per kg eindproduct). 

Als er productieverliezen optreden in de keten, zijn deze ook meegenomen. Het kan dan zo zijn dat er bijvoorbeeld 

meer dan 1 liter melk geproduceerd dient te worden bij de primaire producent om 1 liter bij de consument te krijgen 

of minder als de rauwe melk wordt aangelengd met water.  

Allocatie van impact naar verschillende eindproducten  

In sommige waardeketens wordt tegelijkertijd naar een aantal eindproducten toegewerkt. Voor de producten 

binnen dit project geldt dit bijvoorbeeld voor de productie van melk, waar het vlees van de koeien die de melk 

produceren aan het eind van hun leven ook geschikt is voor consumptie. 

Impacts die gemaakt worden tijdens de levensduur van een koe die zowel melk als vlees levert, zijn gealloceerd 

tussen de twee eindproducten. Dit kan op basis van economische waarde, op basis van massa of op basis van wat-

als scenario’s (“als deze koeien er niet zouden zijn, wat zou dan de impact zijn op de markt voor vlees?”). Wanneer 

van toepassing, wordt de keuze voor de toegepaste allocatiemethode toegelicht. 
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Stap 4: Bepalen van materiële impacts  

Zoals in de sectie hierboven besproken, heeft de materialiteitsanalyse voor impacts geen deel uit gemaakt van dit 

project.  De impact die verder zijn geanalyseerd, waren voor aanvang van het project bepaald, en zijn niet bepaald 

aan de hand van de vraag welke impacts het meest materieel (en/of haalbaar waren).  

Wel is ingeschat voor welke stappen van de waardeketen (binnen de systeemgrenzen) de impacts in scope materieel 

meespelen. Op basis van deze schatting en van haalbaarheidscriteria (zoals databeschikbaarheid en complexiteit van 

de analyse) is bepaald voor welke stappen elke impact gemeten is.  

Materialiteitsanalyse over stappen van de waardeketen 

In principe zijn alle fasen en processen die eerder als kader gedefinieerd zijn meegenomen in de bepaling van de 

grootte van de impacts. In het geval van verwaarloosbare bijdrage is een impact buiten scope geplaatst voor een 

specifieke ketenstap.  

Het bepalen van de materialiteit is gedaan door middel van een materialiteitsanalyse van de bijdrage van de 

verschillende waardeketenstappen. Hiermee is bepaald welke elementen van de waardeketen materieel bijdragen 

aan de impact. Het uitgangspunt hierin is geweest dat alle stappen mee worden genomen. Indien een stap 

immaterieel verklaard is binnen een van de ketens, is er een motivatie en betrouwbare bron genoemd. Voor 

sommige productcategorieën kunnen bijvoorbeeld de Product Environmental Footprint42 regels van de Europese 

Unie gebruikt worden als uitgangspunt.  

5. Fase C: Meting en waardering van impacts  

In de derde fase zijn de impacts in scope gemeten en gewaardeerd. De fase heeft drie stappen: het kwantificeren 

van impacts, het waarderen van impacts en de integratie van de verschillende impacts. De stappen worden nader 

toegelicht.  

Stap 5: Kwantificeren van impacts 

Stap 5, het kwantificeren van de impacts, is de centrale stap in de echte-prijsanalyse. In deze stap is voor ieder van 

de impacts in scope onderzocht hoe groot de impact per functionele eenheid is. Aan het eind van deze stap, zijn de 

impacts uitgedrukt in een ‘natuurlijke eenheid’ (bijvoorbeeld kg CO2-equivalent voor bijdrage aan 

klimaatverandering). De gekwantificeerde impact in zijn natuurlijke eenheid wordt ook wel ‘footprint’ genoemd. In 

de volgende stap worden de footprints omgezet in gemonetariseerde impacts. 

Het kwantificeren van impacts is gedaan volgens twee substappen. Eerst is de best mogelijke data verzameld, daarna 

zijn de impacts in scope gekwantificeerd. Beide substappen worden in de volgende paragrafen verder besproken.   

Verzamelen van best mogelijke data  

Voor de analyse van de grootte van impacts zijn betrouwbare databronnen nodig. Binnen dit project zijn twee 

soorten data gebruikt: primair en secundair. Details over databronnen per product zijn te vinden in de 

desbetreffende toelichting op de analyse per product.  

Bij het selecteren van de data is er rekening gehouden met de vragen of de data voldoende recent is, het juiste 

producttype en productiesysteem beschrijft, de juiste systeemgrenzen heeft voor de studie, en goed 

 
42 Europese Unie, (2018). Product Environmental Footprint, zie: http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm
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gedocumenteerd en compleet is. Indien een bron niet voldeed aan de kwaliteitseisen, is er doorgezocht naar andere 

bronnen, of is de bron alsnog gebruikt, maar mogelijk met aanpassingen in de data voor de zwakke punten. 

Kwantificeren van impacts in scope 

In deze substap is een rekenmodel gemaakt om met de datapunten uit de vorige stap een totaalwaarde te bepalen 

voor de footprints geïntegreerd over alle waardeketenstappen. 

Deze stap verschilt voor elk van de drie impacts die zijn geselecteerd voor dit project en wordt daarom verder los 

per impact toegelicht in secties 7 tot en met 9. 

Stap 6: Waardering van impacts 

In stap 6, waardering van impacts, zijn de footprints uit stap 5 omgezet in een monetaire waarde (als ze dat niet al 

van nature waren). Hiertoe is vermenigvuldigd met een monetariseringsfactor.  

Externe kostenImpact XYZ = footprintimpact XYZ × monetariseringsfactorImpact XYZ 

 

Monetariseringsfactoren zijn specifiek per impact en worden verder toegelicht in secties 7 tot en met 9. 

Stap 7: Integratie van impacts 

In de analyse per impact in stap 5 en 6 is de grootte van een aantal externe effecten bepaald. Binnen de kaders van 

dit project zijn de individuele impacts afzonderlijk gerapporteerd, en niet geïntegreerd tot één indicator voor de 

totale impact. 

6. Fase D: Rapportage 

In de vierde en laatste fase ‘Rapportage’, zijn de resultaten van de derde fase geïnterpreteerd en getest. Daarnaast 

is in deze fase de verslaglegging gedaan.  

Stap 8: Interpreteren en testen van resultaten 

Nadat een deel van de echte prijs bepaald is (of een bijdrage aan de echte prijs), zijn de resultaten geïnterpreteerd 

en getest. Hierbinnen kunnen bijvoorbeeld de vergelijkingen met eerdere projecten en tussen verschillende 

producten vallen. Daarnaast kan er gekeken worden naar hoeverre de resultaten herkenbaar zijn voor 

sectorpartijen. De precieze activiteiten binnen deze stap zijn verschillend geweest per werkgroep. 

Stap 9: Verslaglegging 

In de laatste stap, stap 9, heeft de verslaglegging plaatsgevonden. Bij de verslaglegging zijn transparantie en 

volledigheid twee belangrijke uitgangspunten geweest.   
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7. Specifieke inhoud voor impact 1: bijdrage aan klimaatverandering 

Bij de productie, opslag, verwerking, verpakking, vervoer en bereiding van voedsel worden broeikasgassen 

uitgestoten. In de landbouw is voornamelijk de uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan, en 

stikstofoxide relevant. Koolstof die opgeslagen ligt in de grond en vrijkomt tijdens bewerking van het land is hier ook 

onderdeel van. Wanneer in de grond opgeslagen koolstof niet expliciet in scope was in de data die wordt gebruikt, 

is dit apart gekwantificeerd aan de hand van de berekening voor Soil Organic Carbon (SOC) voor impact 3: 

bodemkwaliteit43. 

Deze sectie geeft een toelichting over hoe de impact ‘bijdrage aan klimaatverandering’ bepaald is. De sectie richt 

zich op de stappen materialiteitsanalyse, kwantificeren en waarderen (stap 4 in fase B en stappen 5 en 6 in fase C). 

We benadrukken nogmaals dat de methodiek voor de impact ‘bijdrage aan klimaatverandering’ – net als de 

algemene methodiek – verkennend is. Hoofdstuk 2 van het hoofddocument beschrijft het proces waarmee de 

methodiek voor het project ‘True Pricing en True Cost in Food & Agri’ tot stand is gekomen, en geeft ook kort de 

beperkingen van de methodiek weer. 

Stap 4: Materialiteitsanalyse over stappen waardeketen 

Er zijn bestaande ‘carbon footprint’-studies of databases gebruikt als databron voor zowel de meting als voor de 

materialiteitsanalyse. Als in deze bronnen een stap of input niet materieel bijdraagt, is deze buiten beschouwing 

gelaten, met onderbouwing van deze keuze.  

Stap 5: Kwantificeren van de impact 

Voor het uitdrukken van de uitstoot van broeikasgassen zijn bestaande bronnen (zoals LCA-resultaten) gebruikt. 

Deze bronnen zijn kritisch geëvalueerd en vergeleken op verschillende punten met betrekking tot bijvoorbeeld 

representativiteit. Waar nodig is een correctie gemaakt worden om bepaalde aspecten beter aan te laten sluiten. 

Voor de kwantificering van klimaatverandering is de bijdrage uitgedrukt in kg CO2-equivalenten per functionele 

eenheid. Als er een goede bron gevonden is voor de uitstoot per functionele eenheid is het resultaat voor één 

functionele eenheid in één keer gegeven, zonder opdeling per waardeketenstap. In dat geval is er gevalideerd dat 

de scope van de bron alle relevante waardeketenstappen omvat. In andere gevallen zijn resultaten van verschillende 

bronnen samengevoegd om tot de totale hoeveelheid CO2-eq per functionele eenheid te komen.  

Stap 6: Waardering van de impact  

Voor de waardering van de impact klimaatverandering is de volgende formule gebruikt: 

Echte prijsklimaatverandering [EUR/FU] = footprintklimaatverandering [kg CO2-eq/FU] × 

monetariseringsfactorklimaatverandering [EUR/kg CO2-eq] 

 

De monetariseringsfactor van klimaatverandering kan gebaseerd worden op basis van schadekosten of 

reductiekosten (abatement cost). Beide geven tot op zekere hoogte de kosten voor de maatschappij aan als gevolg 

van de uitstoot van de broeikasgassen en het daarmee samenhangende iets hogere risico op klimaatverandering. Bij 

 
43 Deze impact wordt hierna opgeteld bij de uitkomsten voor klimaatverandering waarbij SOC niet expliciet binnen scope was.   
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schadekosten wordt ervan uitgegaan dat er geen additionele maatregelen worden genomen om de 

klimaatverandering tegen te gaan. Dit uit zich in maatschappelijke kosten voor infrastructuur, gezondheid, 

oogstverliezen, etc. Bij reductiekosten wordt gekeken naar de (extra) kosten die gemaakt moeten worden om 

klimaatverandering alsnog binnen bepaalde grenzen te houden. In dit rapport is gekozen voor reductiekosten, en 

specifiek de reductiekosten die samenhangen met het halen van de doelstellingen van Parijs: maximaal 2 graden 

wereldwijde temperatuursstijging en een stabiliseringsgrens van 450 ppm voor CO2. 

De gebruikte waarde is 0,152 EUR/kg CO2-eq (prijspeil 2020). Dit is gebaseerde op de centrale waarde in de studie 

van Kuik, Brander en Tol (2009).44 In tabel 1 wordt de voorgestelde waarde toegelicht. Overige bepalingen in de 

(wetenschappelijke) literatuur voor zowel reductiekosten als schadekosten lopen uiteen van ongeveer 0,02 EUR/kg 

CO2-eq tot voorbij de 0,30 EUR/kg CO2-eq. De in deze studie gebruikte waarde ligt ongeveer in het midden van deze 

range. 

Tabel 1. Voorgestelde waarde monetariseringsfactor klimaatverandering  

Gesuggereerde bron Monetariserings-principe Originele waarde in de 
bron 

Huidige waarde in Euro, 
prijsniveau 2020  

Kuik, Brander and Tol, 2009  

 
Reductiekosten voor 2 
graden opwarming van 
de aarde; meta-analyse 
van 62 marginal 
abatement studies 

129 EUR2005/ton CO2-eq in 
2025 

0,152 EUR20/kgCO2-eq 

  

 
44 Kuik, O., Brander, L., & Richard, T. (2009). Marginal abatement costs of greenhouse gas emissions: A meta-analysis. 
Energy Policy, 37(4), 1395-1403. De gerapporteerde waarde in dit rapport is 129 euro in 2025 op het prijspeil van 
2005. Op basis van inflatiegegevens en vooruitzichten is dit eerst uitgedrukt in het prijspeil van 2025, vervolgens is 
dit vertaald naar een waarde voor 2020 op basis van het verwachte prijspad met 3.5% jaarlijkse stijging in lijn met 
de zogeheten wet van Hotelling. 
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8. Specifieke inhoud voor impact 2: onderverdiening 

Het verdienen van voldoende inkomen zorgt ervoor dat mensen zichzelf en hun familie kunnen voorzien in hun 

basisbehoeften. Of een inkomen voldoende is, hangt sterk samen met de bepaling van een ‘leefbaar inkomen’. 

Het leefbaar inkomen is gedefinieerd als het netto-inkomen dat nodig is voor een huishouden in een specifieke plaats 

om een degelijke levensstandaard te kunnen veroorloven. Elementen van een degelijke levensstandaard zijn: 

voedsel, water, onderkomen, educatie, zorg, transport, kleding en andere essentiële behoeften, waaronder 

voorzieningen voor onverwachte gebeurtenissen45.  

Indien er door een kleine ondernemer minder wordt verdiend dan het leefbaar inkomen, is er sprake van 

onderverdiening. Het gerelateerde begrip onderbetaling betreft mensen in loondienst, wat niet de scope is van deze 

pilot. 

De echte prijs analyse beantwoordt niet de vraag wat een rechtvaardig inkomen voor boeren (en andere 

ondernemers) is, of wat een rechtvaardige verdeling van de winst over de waardeketen is. Vergelijking van het 

inkomen met het leefbaar inkomen geeft slechts aan of er een minimumgrens wordt gehaald die nodig is voor een 

degelijke levensstandaard46. 

Deze sectie heeft dezelfde ‘disclaimer’ als de vorige: ook de methodiek voor de impact ‘onderverdiening’ is 

verkennend en in hoofdstuk 2 van het hoofddocument kan meer gevonden worden over het proces waarmee de 

methodiek bepaald is, samen met de resulterende beperkingen. 

Stap 4: Materialiteitsanalyse over stappen waardeketen 

In deze stap is de materialiteit over stappen in de waardeketen bepaald. In een van de twee volgende situaties is het 

mogelijk dat een waardeketenstap als niet materieel is beschouwd voor onderverdiening: 

1. Er is geen sprake van kleine ondernemers. Bij mensen in loondienst kan er namelijk alleen sprake zijn van 

onderbetaling, niet van onderverdiening. 

2. Het is aannemelijk dat alle kleine ondernemers meer verdienen dan het leefbare inkomen. 

In dit project is in elke van de werkgroepen de conclusie getrokken dat alleen de stap van de boeren in Nederland 

materieel is. Dit is per projectgroep onderbouwd met betrouwbare bronnen. 

Stap 5: Kwantificeren van de impact 

Voor de kwantificering van onderverdiening is de bijdrage uitgedrukt in euro onderverdiening per gewerkte tijd47  

per functionele eenheid (kilogram of liter). Voor dit project zijn alleen de boeren in Nederland als materieel bepaald, 

daarom zijn de rest van de ketenstappen buiten beschouwing gelaten. Deze indicator beschrijft het verschil tussen 

het leefbaar inkomen en het verdiende inkomen. Om tot de waarde van deze indicator te komen zijn er verschillende 

stappen toegepast: 

 
45 Global Living Wage Coalition, The Anker Methodology for Estimating a Living Wage, via: https://www.globallivingwage.org/about/anker-

methodology/  
46 De verdeling van waarde en van eventuele kosten voor verduurzaming binnen de keten, sluiten aan bij het onderwerp ‘eerlijke prijs’. Binnen 

de PPS ‘Echte en Eerlijke Prijs’, werkt Wageningen Economic Research de eerlijke prijs verder uit. 
47 In andere gevallen wordt er gerekend met gezinsinkomen, waarbij ook het partnerinkomen meegenomen wordt. Binnen dit project is echter 

de keuze gemaakt om te normaliseren naar gewerkte tijd, wat de berekening vereenvoudigt en eventueel partnerinkomen niet meegenomen 

hoeft te worden.   

https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/
https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/
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1. Bepaling van leefbaar inkomen (per ondernemer) 

2. Bepaling van feitelijk inkomen (per ondernemer) 

3. Bepaling van onderverdiening (per ondernemer)  

4. Schaling naar functionele eenheid  

De stappen worden hieronder verder toegelicht.  

1. Bepaling leefbaar inkomen (per ondernemer) 

Binnen dit project is er gekeken naar de onderverdiening van de (Nederlandse) boeren, de rest van de ketenstappen 

zijn als niet-materieel bevonden voor elk van de deelprojecten.  

Het leefbaar inkomen hoeft hiermee slechts één keer bepaald te worden. Voor het bepalen van het leefbaar inkomen 

is de Wage indicator48 gebruikt, dat een leefbaar inkomen voor Nederland geeft.49 De Wage indicator is een 

internationaal betrouwbare database met leefbare inkomens voor meer dan 120 landen, wat bij eventueel 

opschalen van een studie naar waardeketens in het buitenland ook voordelen biedt. Het gebruiken van een 

bestaande bron is minder tijdsintensief dan het zelf samenstellen van het leefbaar inkomen, zoals bijvoorbeeld met 

de methode van Anker en Anker50 zou kunnen. Daarnaast is de Wage Indicator consistent met de Anker en Anker 

methodologie.  

Het leefbaar inkomen heeft bij de Wage Indicator een middenwaarde van €1460 per FTE per maand voor een 

ondernemer met een gemiddeld Nederlands gezin (d.w.z. gemiddeld aantal kinderen, gemiddeld aantal werkende 

personen).51 Veel bronnen in de Nederlandse landbouwsector rapporteren niet in FTE’s, maar in een andere 

eenheid: de arbeidsjaareenheid (AJE). Deze is als volgt gedefinieerd:  

- Een mensjaar [FTE] is gesteld op 1.700 gewerkte 'volwaardige uren'. Die 1.700 is het aantal uren dat 

werkelijk gewerkt kan worden bij een normale CAO, rekening houdend met verlof en dergelijke. Als een 

persoon 3.400 uur werkt, is de arbeidsinzet dus 2 mensjaren. 

- Een arbeidsjaareenheid komt overeen met 2.000 gewerkte uren. Als iemand 1.000 uur werkt, telt hij/zij voor 

0,5 AJE. Als een persoon meer dan 2.000 uur werkt, is het toch maar 1 AJE. De AJE geeft om deze reden geen 

goed beeld van de totale arbeidsbehoefte op een bedrijf. De persoon die 3.400 uur werkt, heeft dus een inzet 

van 2 FTE, maar slechts 1 AJE52.  

Met de aanname dat op een onderneming die de inzet van 1 AJE rapporteert 2.000 uur is gewerkt, en niet meer, kan 

het leefbaar inkomen per AJE bepaald worden: 

𝐿𝑒𝑒𝑓𝑏𝑎𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 [€ 𝑝𝑒𝑟 𝐴𝐽𝐸 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑎𝑟] = 12 ×  
2000

1700
× 1460 = € 20,600 𝑝𝑒𝑟 𝐴𝐽𝐸 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑎𝑟 

 
48 Zie https://wageindicator.org/salary/wages-in-context 
49 Wage Indicator houdt zich in voornamelijk bezig met leefbare lonen (d.i., van werknemers in loondienst). De filosofie kan eenvoudig worden 

doorgetrokken naar leefbare inkomens. In het bijzonder binnen de context van de EU zijn er inderdaad ook publicaties over (noodzakelijke) netto-
inkomens. 
50 Anker, Richard, and Martha Anker. Living wages around the world: Manual for measurement. Edward Elgar Publishing, 2017. 
51 Merk op dat de door Wage-indicator gegeven waarde per FTE is. In het referentie-gezin dat Wage-indicator gebruikt, wordt 1,6 FTE gewerkt. 

Het doelinkomen is dan 1,6 * €1460 = €2340 per gezin per maand. Merk op dat in de filosofie van Wage-indicator een gezin dat meer dan 1,6 FTE 
per maand werkt, een hoger doelinkomen heeft. 
52 Bron: LEI, Volwaardigheid van bedrijven.   

https://wageindicator.org/salary/wages-in-context
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiT2peJ6qniAhWQDewKHQd3AmsQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fweb%2Ffile%3Fuuid%3Dd98be478-f360-42f7-a87f-d20afebbd1e7%26owner%3D1fac36b2-dc5a-4815-ab44-edfa1d87cbc9&usg=AOvVaw1gbuOpDoIbisjo7xb2fTqL
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Vanwege bovenstaande definitie van de AJE (die eigenlijk meer dan 2,000 uur per jaar kan omvatten), is een exacte 

omrekening niet mogelijk. Bij het omrekenen wordt altijd een extra onzekerheid in gebouwd. Doordat de databron 

een onderwaarde van 2,000 uur heeft, wordt het daadwerkelijke benodigde inkomen om alle gewerkte uren te 

rechtvaardigen waarschijnlijk onderschat, en zo wordt een relatief lage schatting gegeven voor de impact 

onderverdiening. 

2. Bepaling van feitelijk inkomen (per ondernemer) 

Voor het bepalen van het feitelijke inkomen van de boeren is gebruikt gemaakt van het Bedrijveninformatienet. 

Voor ieder van de waardeketens in scope van deze pilot heeft Bedrijveninformatienet informatie over de inkomsten 

van boeren. Zowel het gemiddelde over alle bedrijven in Nederland als de verdeling is beschikbaar. Met de volgende 

factoren is rekening gehouden in de berekening:  

1) Inkomensverdeling: het inkomen uit bedrijf is per bedrijf bepaald.  

2) Middeling over jaren: er is een gemiddelde over vijf jaar genomen om tot een indicatie van de permanente 

onderverdiening te komen. Door de middeling worden de effecten van fluctuerende opbrengsten en 

eventuele crop rotation beperkt53.  

3. Bepaling van onderverdiening (per ondernemer) 

Onderverdiening is het verschil tussen het leefbaar inkomen en het inkomen, als het inkomen lager is dan het 

leefbaar inkomen. Deze berekening is voor elke boer gedaan.  

In dit onderzoek is voor elke inkomenscategorie (die onder het leefbaar inkomen verdient), de volgende berekening 

uitgevoerd: 

Onderverdiening (EUR/AJE/jaar) = Leefbaar inkomen (EUR/AJE/jaar) – Inkomen (EUR/AJE/jaar) 

 

De totale onderverdiening in het boerenbedrijf is bepaald door de onderverdiening van de inkomenscategorieën 

gewogen op te tellen:  

Gemiddelde onderverdiening (EUR/AJE/jaar) = Σ [onderverdiening binnen inkomenscategorie (EUR/AJE/jaar) × 

FTE in categorie (%)] 

 

4. Schaling naar functionele eenheid  

In de voorgaande stap is de totale hoeveelheid onderverdiening voor een ondernemer bepaald. In deze stap is 

geschaald naar de functionele eenheid die gedefinieerd is in stap 2 (kilogram of liter). 

 
53 In principe dient nog met een additioneel effect rekening gehouden te worden. De filosofie van het leefbaar inkomen is dat iemand met zijn 

of haar arbeidsinzet een leefbaar inkomen moet kunnen verdienen. Sommige boeren hebben land en kapitaal, die op zichzelf al renderen. Er 

kan wordt hiervoor gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld via een virtuele kostenpost voor pacht. Wegens databeschikbaarheid is dat hier niet 

toegepast. 
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Voor deze stap is informatie gebruikt over de productiviteit – hoeveel een ondernemer per AJE per jaar produceert. 

De productiviteit geeft aan hoeveel producten er geproduceerd wordt per jaar door een ondernemer, uitgedrukt in 

de functionele eenheid. De onderverdiening per functionele eenheid is dan als volgt bepaald: 

Totale onderverdiening per FU (EUR/FU) = Gemiddelde onderverdiening (EUR/AJE/jaar) / productiviteit 

waardeketenstap (kg/AJE/jaar) 

 

Stap 6: Waardering van de impact  

De onderverdiening per functionele eenheid die gevonden is in de voorgaande stap is al monetair. De waarde is 

direct gebruikt als bijdrage aan de echte prijs.  
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9. Specifieke inhoud voor impact 3: verlaging van de bodemkwaliteit 

Bodemkwaliteit is een multidimensionaal onderdeel van de natuurlijke omgeving, met verschillende vormen van 

impact op mens en milieu. Voor dit project is gekeken naar twee indicatoren voor veranderende bodemkwaliteit: 

Soil Organic Carbon (SOC) en bodemerosie. Deze indicatoren zijn geselecteerd omdat dit overkoepelende 

indicatoren zijn, met een hoge mate van samenhang met andere bodemindicatoren. Verder bestaan er – naast de 

optie voor primaire meting – breed geaccepteerde modellen voor SOC en bodemerosie door water.  Andere 

elementen die gemeten zouden kunnen worden voor bodemkwaliteit gaan over processen als verzouting, verzuring 

en verdichting van de bodem54. Deze zijn in deze pilot niet meegenomen vanuit pragmatische overwegingen. 

Vanwege de samenhang met andere indicatoren wordt SOC gebruikt als een overkoepelende indicator. Deze mate 

van samenhang maakt ook dat wanneer andere indicatoren worden meegenomen, er een groot risico voor 

dubbeltelling is55. Ook tussen SOC en bodemerosie en tussen SOC en klimaatverandering is een risico voor 

dubbeltelling, hiervoor zijn correcties opgenomen in de kwantificering van SOC.  

In de rest van dit hoofdstuk worden de indicatoren en de manier waarop deze gekwantificeerd zijn geïntroduceerd 

en toegelicht. Tot slot worden de toegepaste monetariseringsfactoren besproken. 

Net als eerder geldt een ‘disclaimer’. De methodiek voor ‘verlaging van de bodemkwaliteit’ geldt in sterke mate als 

verkennend (meer nog dan bij de impacts ‘bijdrage aan klimaatverandering’ en ‘onderverdiening’). De methodiek 

die hier wordt gepresenteerd, is opgesteld binnen de beperkte kaders van tijd, budget en beschikbaarheid van data. 

Hoofdstuk 2 van het hoofddocument beschrijft het gevolgde proces en schets kort de resulterende beperkingen. 

Een beperking die in het bijzonder voor Soil Organic Carbon (SOC) geldt, is dat verlies van SOC niet in alle 

grondsoorten in even sterke mate ‘problematisch’ is. In het bijzonder is op veenweidegebieden de SOC waarde 

dusdanig hoog dat een (klein) verlies niet zonder meer betekent dat de bodemkwaliteit afneemt. Binnen dit project 

is dit effect niet meegenomen.56 Hierdoor hebben de resultaten een beperkte waarde. 

Stap 4: Materialiteitsanalyse over stappen waardeketen 

In principe zijn alle fasen en processen die betrekking hebben tot landbouwprocessen die eerder als deel van de 

scope zijn gedefinieerd meegenomen. Echter, processen waarvan het duidelijk is dat deze niet (of nauwelijks) 

bijdragen aan de impact op bodemkwaliteit zijn uitgesloten, waarbij een motivatie en redelijke bron genoemd is. 

Bodemkwaliteit wordt uitgedrukt door middel van twee indicatoren (SOC en erosie). Wanneer er (voor bepaalde 

waardeketenstappen) één van de twee indicatoren wordt meegenomen, is hiervoor een aparte beoordeling van 

materialiteit en bepaling van de scope uitgevoerd.  

Stap 5: Kwantificeren van de impact 

Voor de kwantificering van bodemkwaliteit is de bijdrage van de waardeketenstappen binnen het kader van het 

assessment uitgedrukt in twee footprints: 

 
54 Osman, K. T. (2014). Soil degradation, conservation and remediation. Springer Netherlands. 
55 Victoria, R., Banwart, S., Black, H., Ingram, J., Joosten, H., Milne, H., ... & Baskin, Y. (2012). The benefits of soil carbon: managing soils for 

multiple economic, societal and environmental benefits. Chapter 2 in: UNEP Yearbook 2012: Emerging issues in our global environment. UNEP, 

Nairobi, Kenya. 

Garrigues, E., Corson, M. S., Angers, D. A., van der Werf, H. M., & Walter, C. (2012). Soil quality in Life Cycle Assessment: Towards development 

of an indicator. Ecological indicators, 18, 434-442.   

56 Een mogelijke aanpassing is om de monetariseringsfactor van SOC-verlies te laten afhangen van het type bodem en in hoeverre deze na het 
verlies alsnog ‘voldoende’ SOC bevat. In dat geval zou de monetariseringsfactor bij veenweidegebeiden zeer laag (of nul) zijn. 
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1. SOC-verlies (uitgedrukt in kg C) 

2. Bodemerosie (uitgedrukt in kg bodemverlies) 

SOC is essentieel voor verschillende functies en ecosysteemdiensten waarin bodem een integrale rol speelt. De 

hoeveelheid SOC in de bodem kan afnemen door onder andere grondbewerking, landbouwintensiteit, 

kunstmestgebruik, irrigatiemanagement en drainage. Deze afname beïnvloedt onder andere de benodigde 

kunstmest, de productiviteit van de grond en de hoeveelheid stoffen die lekt in grondwater. Daarnaast wordt de 

SOC die in de grond zat uitgestoten in de atmosfeer, waar deze bijdraagt aan klimaatverandering. SOC beslaat tussen 

de 45 en 60% van de totale soil organic matter (SOM): al het materiaal in de bodem dat is geproduceerd door levende 

organismes (plant of dier) en in de bodem terecht is gekomen door decompositie57. SOC een van de belangrijkste 

indicatoren van bodemkwaliteit en wordt ook als zodanig gebruikt in bijvoorbeeld Life Cycle Assessments (LCA’s)58.  

Bodemerosie is een natuurlijk proces waarin actoren zoals water, wind en zwaartekracht bodem verplaatsen. 

Natuurlijke bodemerosie door water en wind hoeft geen problematische factor voor bodemkwaliteit te zijn, maar 

verschillende activiteiten van de mens versnellen dit proces tot een snelheid waarbij dit wel het geval is. 

Voorbeelden van activiteiten waarbij dit speelt zijn ontbossing, overbegrazing, bebouwing en verschillende (en 

wisselende) vormen van landbouw59. Bodemerosie heeft verstrekkende gevolgen voor het milieu in het algemeen 

en de wereldwijde voedselvoorziening in het bijzonder60. Gevolgen van bodemerosie zijn te classificeren als on-site 

en off-site, waarbij een van de voorbeelden van on-site gevolgen verlies van vruchtbare bodem is. Voorbeelden van 

off-site gevolgen zijn verzilting van reservoirs en eutrofiëring van stilstaande wateren61. 

In het onderstaande worden 4 stappen beschreven die toegepast zijn voor het kwantificeren van bodemkwaliteit:  

1. Kwantificering SOC-verlies per hectare  

2. Kwantificering bodemerosie per hectare  

3. Schaling naar functionele eenheid  

4. Correctie voor SOC verloren door erosie  

Bij het uitvoeren hiervan wordt aangeraden primaire metingen uit te voeren, bestaande metingen te gebruiken, of 

gebruik te maken van geaccepteerde en veel toegepaste modellen (een model van de IPCC voor SOC-verlies en het 

RUSLE-model voor bodemerosie door water) voor schattingen gebaseerd op een select aantal parameters welke per 

stap worden besproken. Deze modellen worden in het vervolg verder toegelicht. 

1. Kwantificering SOC-verlies per hectare  

Het verlies van SOC in de bodem is het verschil in koolstof (C) stocks per hectare op 30 centimeter diepte tussen het 

begin en het eind van een productiejaar. Deze diepte wordt doorgaans gebruikt als standaard in doen van 

bodemmonsters. De diepte van 30 centimeter is gekozen omdat ploegactiviteiten doorgaans niet dieper dan 30 

centimeter gaan. Door SOC-gehaltes op 30 centimeter te meten, worden de effecten van het landmanagement op 

 
57 Bot, A., & Benites, J. (2005). The importance of soil organic matter: Key to drought-resistant soil and sustained food production (No. 80). 

Food & Agriculture Org.   

Lal, R. (2016). Soil health and carbon management. Food and Energy Security, 5(4), 212-222.    

58 LCA is een breed geaccepteerde methode om de effecten van producten op het milieu in kaart te brengen. Over de rol van SOC in LCA zie 

Garrigues, E., Corson, M. S., Angers, D. A., van der Werf, H. M., & Walter, C. (2012). Soil quality in Life Cycle Assessment: Towards development 

of an indicator. Ecological indicators, 18, 434-442.   

Canals, L. M., Romanyà, J., & Cowell, S. J. (2007). Method for assessing impacts on life support functions (LSF) related to the use of ‘fertile land’ 

in Life Cycle Assessment (LCA). Journal of Cleaner Production, 15(15), 1426-1440. 

Cowell, S. J., & Clift, R. (1997). Impact assessment for LCAs involving agricultural production. The International Journal of Life Cycle Assessment, 

2(2), 99-103. 

59 Osman, Khan Towhid. Soil degradation, conservation and remediation. Springer Netherlands, 2014.   

60 Pimentel, D. (2006). Soil erosion: a food and environmental threat. Environment, development and sustainability, 8(1), 119-137. 

61 Osman, Khan Towhid. Soil degradation, conservation and remediation. Springer Netherlands, 2014.   
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de bodem gemeten, een minder diepe meting loopt het risico gecorrumpeerd te worden door 

landbewerkingspraktijken62.  

Aangezien de verandering in SOC een langzaam proces is, is dit benaderd door het gemiddelde verschil per jaar over 

een periode van 20 jaar te berekenen. De duur van 20 jaar is gekozen overeenkomstig met de aanname in de IPCC 

GPG, waar wordt aangenomen dat (verschillen in) landbewerking een impact heeft die op termijn (duurafhankelijk 

van het type bodem en bewerking) een nieuw equilibrium bereikt. De aanname is dat dit doorgaans binnen 20 jaar 

gebeurt en derhalve wordt dit als standaardperiode gebruikt63.  

SOC-verlies (ton/ha/yr) = ΔCMineral = [SOC0 (ton/ha) – SOC(0-T)(ton/ha)] / T (yr) 

 

Waarbij: 

SOCT de C-stock per hectare op tijd T  

T = 20 jaren 

Voor dit project zijn bestaande SOC-metingen gebruikt. Omdat de echte kosten de negatieve externaliteiten van een 

product in kaart brengen, is alleen gekeken naar netto SOC-verlies. Als de hoeveelheid SOC in de bodem sinds de 

referentieperiode is toegenomen, is het SOC-verlies 0. Een toename is dus niet meegenomen als impact. 

Wanneer er binnen een waardeketenstap sprake is van locaties met verschillende typen klimaat, bodem en 

landbouwsystemen is indien mogelijk voor elke locatie SOC apart berekend, waarvan een gewogen gemiddelde is 

genomen. Als er rotatie plaatsvindt, is dat in deze berekening verwerkt. 

2. Kwantificering bodemerosie per hectare  

Bodemerosie kan gekwantificeerd worden aan de hand van het revised universal soil loss equation (RUSLE)64 model. 

Er is gekozen voor deze methode omdat er relatief veel data beschikbaar is voor de parameters, het model vaak is 

toegepast en het model als alternatief voor primaire dataverzameling gebruikt kan worden. Een nadeel van dit model 

is dat het alleen geldt voor watererosie. Hoewel bodemerosie door water wereldwijd de grootste impact op 

bodemdegradatie heeft, is dit in Nederland in veel mindere mate het geval, door het gebrek aan helling van het land, 

wat een van de belangrijkste parameters is65. Het kan voorkomen dat een in Nederland geproduceerd product inputs 

heeft die in het buitenland geproduceerd worden, waar bodemerosie door water een groter probleem is. Wanneer 

deze waardeketenstap in scope is, wordt dat in de analyse meegenomen. 

Afhankelijk van het product kan bodemerosie door wind ook een rol spelen. In dit project is dit alleen het geval bij 

aardappelen, waar winderosie wordt besproken in de bijlage en als een onderwerp voor een vervolgstudie. 

Het RUSLE-model bepaalt de verwachte gemiddelde jaarlijkse erosie per hectare (E) als een vermenigvuldiging van 

vijf parameters: eroderende kracht van regenval (R), de mate waarin het type bodem erodeert (K), de lengte en 

 
62 Olson, K. R., & Al-Kaisi, M. M. (2015). The importance of soil sampling depth for accurate account of soil organic carbon sequestration, 

storage, retention and loss. Catena, 125, 33-37. 

Eggleston, S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (Eds.). (2006). 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories (Vol. 5). 

3.3 CROPLAND, Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies. 
63 Eggleston, S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (Eds.). (2006). 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories (Vol. 

5). 3.3 CROPLAND, Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies. 
64 ESCAD (2019). RUSLE2015. Retrieved from: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015  

Renard et al. (1997). Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) 

(Vol. 703). Washington, DC: United States Department of Agriculture.   
65 Osman, K. T. (2014). Soil degradation, conservation and remediation. Springer Netherlands. 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
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steilheid van de helling van het gebied waarover erosie wordt berekend (LS), de manier waarop de bodem gebruikt 

wordt (C), en de mate waarin er voorzorgsmaatregelen tegen erosie genomen worden (P)66. 

E = R * K * C * LS * P 

Waar mogelijk zijn de parameters bepaald met locatie-specifieke waarden. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn 

(regionale) proxy’s gebruikt met dezelfde karakteristieken (bodemtype, landbouwsysteem, klimaat, helling etc.). 

Wanneer er sprake was van meerdere locaties met verschillende typen klimaat, bodem en landbouwsystemen in 

één waardeketenstap, is bodemverlies (E) apart voor iedere locatie berekend en is er een gewogen gemiddelde van 

genomen (een gemiddelde van meerdere berekeningen E). Wanneer dit niet mogelijk was, zijn er representatieve 

gemiddelden genomen van de losse parameters (gemiddeldes voor R, K, LS, C, en P). Omdat er grote verschillen 

tussen regio’s kunnen bestaan, zijn de resultaten gevalideerd met bodemexperts. 

3. Correctie voor SOC verloren door erosie 

Bij het eroderen van de bodem gaat ook SOC verloren. Om te voorkomen dat dit tot dubbeltelling in de berekening 

van de externe kosten leidt, is de SOC-verlies door bodemerosie afgetrokken van de footprint SOC-verlies. Om dit te 

doen is de gemiddelde SOC-inhoud per ha omgerekend naar SOC/kg bodem, welke vermenigvuldigd is met de 

hoeveelheid erosie en vervolgens is afgetrokken van de footprint SOC-verlies. 

SOCinhoud (kg SOC/kg bodem) = SOCT/2 (kgSOC/m2) / Diepte (m) / Dichtheid (kg bodem/m3) 

 
Waarbij:  

SOCT/2 (kg SOC/m2) = (SOC0 + SOC0-T)/2 = gemiddelde inhoud van SOC per eenheid oppervlakte, omgerekend van 

ton/ha naar kg/m2.  

Diepte (m) = diepte van de SOC-meting in de bodem. 0.30 m is een standaardwaarde, wanneer iets anders wordt 

gebruikt, is dat beargumenteerd. 

Dichtheid (kg/m3) = dichtheid van de bodem. Hierbij wordt een lokale waarde gebruikt, bijvoorbeeld het gemiddelde 

voor het type bodem.  

 

De gevonden waarde SOCinhoud is vermenigvuldigd met de gevonden footprint voor bodemerosie en afgetrokken van 

de footprint voor SOC-verlies. 

SOC-verliesgecorrigeerd = SOC-verlies (kg/ha/jaar) –  

bodemverlies (kg/ha/jaar) * SOCinhoud (kg SOC/kg bodem) 

 

4. Schaling naar functionele eenheid 

In de voorgaande stappen zijn de jaarlijkse verliezen van bodem (kg bodem) en SOC (kg SOC) per hectare bepaald. 

Om de footprint vergelijkbaar te maken, is dit geschaald naar de in de scope-fase gekozen functionele eenheid 

(bijvoorbeeld: kg aardappelen).  

1. Van hectare naar product: 

 
66 ESCAD (2019). RUSLE2015. Retrieved from: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015  

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015
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Bodemverlies per kg product (kg/kg) = bodemverlies (kg/ha/jaar) 

/ productopbrengst (kg product/ha/jaar) 

 

SOC-verlies per kg product (kg/kg) = SOC-verliesgecorrigeerd (kg SOC/ha/jaar) 

/ productopbrengst (kg product/ha/jaar) 

 

2. Van product naar functionele eenheid: 

Bodemverlies per functionele eenheid (kg/FU) = bodemverlies per kg product (kg/kg) 

/ kg product per functionele eenheid (kg/FU) 

 

SOC-verlies per functionele eenheid (kg/FU) = SOC-verliesgecorrigeerd per kg product (kg/kg) 

/ kg product per functionele eenheid (kg/FU) 

 

Stap 6: Waardering van impacts 

De footprintindicator die in de voorgaande stap bepaald is, is gebruikt om de bijdrage aan de echte prijs voor 

bodemkwaliteit van het product te bepalen. Voor de bepaling is de volgende formule gebruikt:  

Echte prijsbodemkwaliteit = bodemverlies × monetariseringsfactorbodemverlies + SOC-verlies × 

monetariseringsfactorSOC-verlies 

 

Hierbij is het belangrijk geweest om de mogelijke overlap met de impact klimaatverandering in de uitstoot van C die 

eerder in de grond opgeslagen was in overweging te nemen. Wanneer soil carbon niet expliciet binnen scope is in 

de data gebruikt voor klimaatverandering, is deze berekend aan de hand van de SOC-footprint zoals gekwantificeerd 

in deze sectie. De gemonetariseerde impact is vervolgens opgeteld bij de gevonden waarde voor klimaatverandering, 

waarbij soil carbon niet binnen scope was. 

De waardes van de monetariseringsfactoren voor bodemkwaliteit die gebruikt zijn in het kader van dit project zijn 

hieronder weergegeven, met daarna een uitleg over bronnen en overwegingen. 

• Monetariseringsfactorbodemverlies: €0,03 per kg bodemverlies 

• MonetariseringsfactorSOC-verlies: €0,03 per kg SOC-verlies 

• Monetariseringsfactorklimaatverandering door SOC: €0,56 per kg SOC-verlies67 

 
67 Voor de monetariseringsfactor inclusief klimaatverandering wordt dezelfde monetariseringsfactor gebruikt als voor klimaatverandering, 

gecorrigeerd voor de conversie van koolstof naar CO2. Op basis van de moleculaire waarden van C en CO2, is 1 ton C gelijk aan 3,66 ton CO2. 



 

38 

De economische waarde van bodemkwaliteit is in hoge mate locatieafhankelijk. Een lokale schatting is moeilijk te 

generaliseren en behoeft veel en gedetailleerde lokale datapunten. Daarom is gekozen om globale waarden te 

gebruiken die zijn ontwikkeld voor gebruik in analyse van productketens. Het is in principe mogelijk om in 

vervolgstudies monetariseringsfactoren specifiek voor een land, regio of sector te ontwikkelen. 

Bodemerosie. Er zijn nog niet veel studies gedaan naar bodemerosie vanuit het perspectief van true pricing. De Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) heeft de meest uitgebreide review uitgevoerd op het 

gebied de kosten van bodemerosie, wat uitkwam op een wereldwijd gemiddelde: de monetariseringsfactor 

hierboven genoemd68. Deze waarde omvat on-site damage zoals het verlies van nutriënten, verminderde oogsten 

en verminderde waarde van het land, en off-site damage zoals de verzanding van waterwegen, overstromingen en 

het repareren van publieke en private eigendommen. 

SOC-verlies. Er is consensus dat SOC een belangrijke factor is voor bodemkwaliteit, maar studies over de 

economische waardering zijn lokaal of gelimiteerd tot de impact op klimaatverandering69. SOC-verlies verlaagt in de 

regel de bodemkwaliteit, als is het effect laag in gebieden waar de SOC zo hoog is dat een kleine verandering niet 

gevoeld wordt (bijvoorbeeld veenweide). 

De economische waarde van bodemkwaliteit is onzeker: er zijn weinig bronnen die meta-analyses of overzichten 

van studies hiernaar geven. Een uitzondering hierop zijn de schaduwprijzen bodemkwaliteit ontwikkeld voor gebruik 

in LCA door onderzoekers van TNO en Wageningen University & Research70. In deze publicatie zijn zowel schade als 

herstelkosten (abatement)-schaduwprijzen te vinden. De schadekosten zijn daarbij de laagste van de twee. Er is 

gekozen voor het monetariseren van SOC-verlies deze lage schadekosten te gebruiken volgens het idee dat het duur 

herstellen van beperkte schade niet efficiënt is. Er is om pragmatische redenen gekozen voor één waarde voor alle 

gebieden. Dit geeft een belangrijke beperking. 

  

 
68 Food and Agricultural Organization of the United Nations. (2014). Food Wastage Footprint Full-Cost Accounting.   
69 Osman, Khan Towhid. Soil degradation, conservation and remediation. Springer Netherlands, 2014.   

Bot, A., & Benites, J. (2005). The importance of soil organic matter: Key to drought-resistant soil and sustained food production (No. 80). Food & 

Agriculture Org.   

Lal, R. (2016). Soil health and carbon management. Food and Energy Security, 5(4), 212-222.      
70 Ligthart, Tom N.; Van Harmelen, Toon. Estimation of shadow prices of soil organic carbon depletion and freshwater depletion for use in LCA. 

The International Journal of Life Cycle Assessment, 2019, 1-18. 
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Annex II: Toelichting analyse volle melk 

1. Inleiding 

Voor een duurzaam voedselsysteem is het van belang om door de hele keten de maatschappelijke kosten van 

voedselproductie te kennen, om deze vervolgens terug te kunnen dringen. In deze studie is voor het product melk 

een verkenning uitgevoerd van de maatschappelijke kosten en van mogelijke sturingsrichtingen om de 

maatschappelijke kosten te verlagen. Deze studie heeft zich gericht op de maatschappelijke kosten door 

klimaatverandering, verlagen van bodemkwaliteit, en onderverdiening. 

De Nederlandse zuivelketen is een unieke keten die met een productiewaarde van 7,1 mld. euro71 een grote 

economische waarde heeft voor Nederland. Er zijn meerdere aspecten die deze keten zo uniek maken, waaronder 

de organisatie in coöperaties, de kennisontwikkeling en dataverzameling voor impactmeting in de keten, en de 

verscheidenheid aan duurzaamheidsinitiatieven die door de keten zelf zijn opgezet.  

Om zo veel mogelijk gebruik te maken van de data en brede kennis die beschikbaar is in de melkketen is voor dit 

project een werkgroep samengesteld. De werkgroep bestaat uit een kern van vier leden, waaronder boeren en 

verschillende andere spelers uit overkoepelende partijen welke actief zijn in de melkketen. Naast de kern is er een 

bredere schil van circa 15 personen geweest die één op één geconsulteerd zijn over wat er speelt in de melkindustrie 

en hun visie hebben gegeven op de ontwikkelingen in de melkketen. De kerngroep heeft in de eerste fase, tijdens 

het berekenen van de maatschappelijke impact, direct hun expertise ingebracht, input gegeven en commentaar 

geleverd op de impactberekeningsmethoden en geholpen om de juiste data en bronnen te achterhalen. In de 

tweede fase van dit project over sturing op maatschappelijke impact is er met zowel de werkgroep en de bredere 

schil van 15 individuen gesproken over sturingsmogelijkheden en instrumenten om de maatschappelijke impact te 

reduceren.  

  

 
71 ZuivelNL, (2019). Zuivel in cijfers, editie 2019, zie https://www.zuivelnl.org/wp-content/uploads/2019/01/zuivel-in-cijfers-2019.pdf 
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2. Definitie van product en functionele eenheid 

Afgesproken is om de maatschappelijke impact te bepalen van een liter volle melk aan de kassa in de supermarkt, 

omdat dit een voor de consument goed herkenbaar zuivelproduct is. Zie ook tabel 1. Naast volle melk zijn er nog 

veel andere belangrijke zuivelproducten die worden verkocht, zoals onder andere kaas, halfvolle melk, melkpoeder 

en boter. Vanuit de werkgroep is meegegeven dat het ook uiterst relevant zou zijn om verder onderzoek te doen 

naar de impacts van verschillende zuivelproducten. Ook het verschil tussen biologische en reguliere melk is relevant, 

omdat de verwachting bestaat dat er grote verschillen in resultaten kunnen zitten tussen de verschillende 

product(sub)groepen. In de werkgroep is het idee uitgesproken dat de klimaatimpact van biologische melk wellicht 

hoger is dan die van niet-biologische melk, omdat er bijvoorbeeld meer land nodig zouden zijn voor dezelfde liter 

melk. Meer informatie over de verschillen tussen conventionele en biologische melk is te vinden in de metastudie 

uitgevoerd door The Animal Consortium 201772. In deze verkennende studie is dit verschil niet verder onderzocht. 

Tabel 1. Productdefinitie en functionele eenheid 

Product Gekozen 
productdefinitie 
(functionele 
eenheid) 

Motivatie 

Melk Liter volle melk (l) Een liter volle melk is een voor de consument 
goed herkenbaar product. 

3. Definitie van grenzen 

Productiestappen binnen en buiten scope en specificatie per stap 

Tabel 2 geeft de verschillende productiestappen en grenzen weer. Het uitgangspunt is dat alle productiestappen 

welke hierin zijn aangegeven binnen de scope van dit project vallen. Ze worden echter voor de verschillende 

impactindicatoren op basis van materialiteit soms buiten de scope geplaatst. Hiervoor wordt er verwezen naar de 

beschrijving van de verschillende impactindicatoren sectie 6 (onderverdiening). De benodigde hoeveelheid product 

per liter volle melk die per productiestap wordt in tabel 2 beschreven komt uit de Product Environmental Footprint 

category rules (PEFCR) voor zuivelproducten (2018)73.  

  

 
72 Animal (2017), 11:10, pp 1839–1851 © The Animal Consortium 2017. doi:10.1017/S175173111700115X 
73 Europese Unie, (2018). PEFCR for Dairy Products. Zie http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR-DairyProducts_2018-04-

25_V1.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR-DairyProducts_2018-04-25_V1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR-DairyProducts_2018-04-25_V1.pdf
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Tabel 2. Stappen in productieketen en hoeveelheid per functionele eenheid zoals gebruikt in het modelleren van de impact 

Productiestap In scope Motivatie Specificatie van 
grenzen 
 

Outputeenheid Benodigde 
hoeveelheid per 
functionele eenheid 
eindproduct 

Input boerderij Scope is 
afhankelijk 
van impact-
indicator 

Zie specifieke impact-
indicator 

Voerproductie, vervoer 
van voer naar boerderij 

kg voer Niet gespecificeerd 

 

Rauwe melk Ja Rauwe melk heeft 
een materiële impact 
voor ieder van de hier 
weergegeven 
impactindicatoren 

Melkproductie, 
energieverbruik, 
emissies op de boerderij 

L rauwe melk 1 L rauwe melk/L 
volle melk 

Zuivelverwerking Scope is 
afhankelijk 
van impact-
indicator 

Zie specifieke impact-
indicator 

Zuivelverwerking 
(melkverzameling en 
vervoer of rauwe melk 
tot zuivelverwerking, 
energie, brandstoffen, 
koelmiddelen, 
afvalwaterzuivering 

 

L volle melk 1 L volle melk 
(Functionele 
eenheid) 

Verpakking Scope is 
afhankelijk 
van impact-
indicator 

Zie specifieke impact-
indicator 

Productie van primaire, 
secundaire en tertiaire 
verpakking en vervoer 
naar zuivelverwerking 

kg verpakking 
(karton, LPB, LDPE, 
HDPE, pallet) 

0,0286 kg/L 
(primaire – LBP, 
LDPE, HDPE 

0,0271 kg/L 
(secundaire – LDPE, 
carton) 

0,006 kg/L 
(tertiaire- pallet) 

Distributie  Scope is 
afhankelijk 
van impact-
indicator 

Zie specifieke impact-
indicator 

Vervoer van 
zuivelverwerking naar 
distributiecentrum en 
naar detailhandel, 
opslag op 
distributiecentrum en 
detailhandel, vervoer 
van winkel naar 
consumentenhuis 

kgkm vervoer 

 

 

205 kgkm/L 

Consumptie Scope is 
afhankelijk 
van impact 

Zie specifieke impact-
indicator 

Koelen kWh 0,0111 kWh/L 

End-of-life Scope is 
afhankelijk 
van impact 

Zie specifieke impact-
indicator 

Vervoer en behandeling 
van verpakkingsafval 

kg  

verpakking (karton, 
LDPE,HDPE, 

 

0,0228 kg/L karton 

0,0059 kg/L 
HDPE&LDPE 
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Allocatie van impacts naar verschillende eindproducten 

Bij de productie van melk is melk niet het enige eindproduct. Een melkkoe gaat bijvoorbeeld naar de vleesindustrie 

wanneer deze niet meer voldoende melk geeft. Derhalve is het van belang om een vorm van allocatie toe te passen 

om de impacts te verdelen over de verschillende eindproducten. Allocatie kan op verschillende manieren 

plaatsvinden, zoals op basis van economische waarde, op basis van gewicht of eiwitinhoud. In deze overkoepelende 

studie is allocatie op basis van economische waarde de voorgestelde allocatiemethode. In de studie van de WUR, 

beschreven in het rapport “Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen: prestaties 2017 in perspectief”74, wordt echter 

een biofysische allocatiemethode gebruikt, die gebaseerd is op de energiehuishouding van de koe, zoals beschreven 

door de IDF 75. Die allocatiemethode is ook de voorgestelde methode volgens de Product Environmental Footprint 

Category Rules for Dairy Products, (PEFCR) voor rauwe melk. Om dit rapport zo veel mogelijk te laten aansluiten bij 

de keuzes gemaakt voor de Nederlandse melkketen, zoals het hiervoor genoemde rapport van de WUR, is 

uiteindelijke gekozen voor biofysische-allocatie. In de studie van de WUR is gebruik gemaakt van de meest recente 

gegevens uit de kringloopwijzer en zijn de resultaten daarmee herkenbaar voor de Nederlandse melkketen. 

 Zie tabel 3. Binnen de impact ‘bijdrage aan klimaatverandering’ wordt de consequentie van deze keuze verder 

besproken.  

Tabel 3. Allocatiefactoren van impact naar verschillende eindproducten 

Product Stap in de 
waardeketen 

Co-product Allocatie-criterium Allocatiefactor 

Volle melk Rauwe melk Rundvlees en 
Overige 
bijproducten. 

Biofysische-allocatie Rauwe melk: 83%  

Vlees en overige bijproducten: 
17% 

 
74 Zie: https://edepot.wur.nl/466401 
75 IDF (International Dairy Federation), 2015. A common carbon footprint approach for dairy, The IDF guide to standard life cycle assessment  

methodology. Bulletin of the International Dairy Federation; issue 479. Brussels: IDF. 
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4. Kwantificering en waardering van impacts: samenvatting 

Het onderstaande figuur geeft de resultaten weer van de impactberekeningen. Hierbij is in deze studie bewust voor 

een beperkte scope gekozen: de impact op klimaat, onderverdiening en bodemkwaliteit (koolstofverlies). Bij klimaat 

is naar de hele keten gekeken en bij onderverdiening en bodemkwaliteit alleen naar de impact bij/voor de boer.  

 

Figuur 1. Maatschappelijke kosten voor een liter volle melk voor de drie indicatoren: onderverdiening, klimaatverandering en 

bodemkwaliteit 

De impact van klimaatverandering van een liter melk is het grootst met circa 24 eurocent per liter volle melk. 

Onderverdiening volgt met circa 1 eurocent per liter volle melk en bodemkwaliteit met minder dan 0,1 cent per liter 

volle melk. 

De belangrijkste opmerkingen over de meting en conclusies per impact zijn hieronder weergegeven. De 

detailberekening voor elk van de impacts volgt in de paragrafen hierna. 

Klimaatverandering: 

• De impact van klimaatverandering is berekend voor de volledige waardeketen van melk. De berekening is 

allereerst uitgevoerd op basis van secundaire gegevens voor de zuivelsector op basis van PEFCR Guidance 

v6.376. Volgens de PEFCR Guidance v6.3 zijn de meest relevante levenscyclusfasen de levenscyclusfasen die 

samen minstens 80% van de impact in CO2-equivalenten veroorzaken. Op basis van de berekening 

veroorzaken de stappen "input boerderij”, “rauwe melk” en “zuivelverwerking" meer dan 80% van de totale 

impact. Omdat rauwe melkproductie zorgt voor de grootste klimaatimpact is voor deze stappen verdere 

verdieping gezocht van de resultaten en daarmee gekeken naar primaire data. Het WUR-rapport 

“Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen: prestaties 2017 in perspectief”77 laat een aanzienlijk lagere 

klimaatimpact zien (in 2017) op basis van primaire informatie van de kringloopwijzer. Derhalve zijn primaire 

resultaten van de sectorrapportage duurzame zuivelketen: prestaties 2017 in perspectief (2017) gebruikt 

voor de rauwe melkproductie impact. Voor de verdere ketenstappen is secundaire data van de EU PEFCR 

studie gebruikt.  

 
76 Europese Unie (2018). Product Environmental Footprint Category Rules Guidance. Zie 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf 
77 Zie: https://edepot.wur.nl/466401 
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• De impact van klimaatverandering moet tussen melk, vlees en andere bijproducten gealloceerd worden. In 

deze verkennende studie is zowel naar verschillende allocatiemethoden gekeken. Zie ook sectie 3 van deze 

annex. Bij economische allocatie wordt rekening gehouden met zowel het gewicht van de verschillende 

producten als de economische waarde. Massa-allocatie is ook een geaccepteerde allocatiemethode waarbij 

alleen het gewicht van de verschillende producten wordt meegenomen en waarbij er minder invloeden 

zichtbaar zijn van prijsfluctuaties. In de Agri-footprint database78 kan allocatie zowel op economische, 

massa als energetische wijze plaatsvinden. De studie van de WUR hanteert biofysische allocatie. Kijkend 

naar de verschillende factoren zijn er grote verschillen tussen de verschillende studies. De Agri-footprint 

database hanteert bij economische allocatie een percentage van 85,9% richting melk en bij massa-allocatie 

van 97,6%. De WUR-studie hanteert een biofysische allocatiefactor van 83% voor 2017. Deze verschillen in 

allocatiefactor zorgen voor erg grote verschillen in klimaatimpact. In deze studie wordt biofysische allocatie 

op basis van de cijfers van de WUR gehanteerd, omdat deze studie het beste aansluit bij de werkelijke 

situatie in de Nederlandse zuivelmarkt, omdat deze studie gebruik maakt van kringloopwijzer data welke 

actuele primaire data ophaalt bij boeren.  

Bodemkwaliteit: 

• De impact van verslechtering van de bodemkwaliteit is berekend op basis van de indicatoren bodemerosie 

en organisch koolstofverlies in de bodem.  

• In de melkketen komt het grootste deel van het voer (met name gras) uit Nederland. In deze studie zijn de 

Soil Organic Carbon (SOC)-verliezen en carbonverliezen door erosie van voederproducten uit andere landen 

op dit moment niet meegenomen79. 

• In deze studie is voor Nederlands grasland gekeken naar drie type bodems: veen, klei en zand. Er is 

gevonden dat het SOC-verlies van zand- en kleigrond voor grasland nul zijn of enigszins toenemen. De 

impact van organisch koolstofverlies uit de bodem van veengronden is wel aanzienlijk en wordt 

gerapporteerd in deze studie. Ongeveer 13% van het areaal voor melkvee is veengrond.80  

• De berekende impact voor bodemerosie heeft een zeer beperkt effect en zorgt voor een kleine 2% van de 

impact op bodemkwaliteit. 

• In deze studie is alleen gekeken naar koolstofverlies als mate van effect op bodemkwaliteit. Als bij 

bodemkwaliteit breder gekeken wordt dan alleen naar de indicator koolstofverlies dan hoeft dit bij 

veengronden niet direct te resulteren in een verslechtering van de bodemkwaliteit. In veengronden zijn 

grote hoeveelheden koolstof aanwezig en koolstofverlies resulteert niet direct in lagere hoeveelheden 

koolstof in de bovenste laag van de bodem.  

 

Onderverdiening: 

• Op basis van de huidige methodologie kan de conclusie getrokken worden dat circa 30% van de boeren 

onder het leefbaar inkomen verdient. Onderverdiening komt hiermee op 1 eurocent per liter volle melk. 

Voor onderbouwing en verdere toelichting op de hier benoemde bedragen zie de berekeningen toelichting 

verderop in dit hoofdstuk.  

 
78 Zie http://www.agri-footprint.com/ 
79 https://edepot.wur.nl/466401 
80 Binnen veenweidegebieden wordt SOC-verlies als minder problematisch gezien, omdat de SOC-waarde dusdanig hoog is, dat kleine 

veranderingen minder materieel zijn. Dit effect is niet meegenomen in deze studie. Zie ook de discussie in hoofdstuk 9 van Annex I. 
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5. Impact klimaatverandering 

Materialiteitsanalyse over stappen in de waardeketen 

De volledige waardeketen van melk wordt meegenomen bij het berekenen van de impact van een liter volle melk 

op klimaatverandering: van grondstoffen en de productie van diervoeders tot het einde van de levenscyclus. Alle 

stappen hebben een impact die bijdraagt aan de klimaatverandering en dit wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten. 

De Product Environmental Footprint Category Rules for Dairy Products, (PEFCR), gepubliceerd op 25 april 201881, 

wordt gebruikt als leidend document voor de impactberekening van klimaatverandering. Secundaire gegevens voor 

de zuivelsector worden gebruikt voor de berekening zoals voorzien in de PEFCR. Voor specifieke informatie over de 

Nederlandse situatie binnen de melkveehouderij is gebruik gemaakt van de informatie uit de kringloopwijzer, zoals 

gepubliceerd door de WUR in de “Sector rapportage Duurzame Zuivelketen: prestaties 2017 in perspectief”82. 

Zoals eerder ook benoemd: volgens de PEFCR Guidance v6.3 zijn de meest relevante levenscyclusfasen de 

levenscyclusfasen die samen minstens 80% van de impact in CO2-equivalenten veroorzaken. Op basis van de 

berekening veroorzaken de stappen "input boerderij”, “rauwe melk” en “zuivelverwerking" meer dan 80% van de 

totale impact. Deze levenscyclusfasen worden daarom als materieel beschouwd. 

Tabel 4. Materialiteitsanalyse klimaatverandering impact per waardeketenstap 

Waardeketenstap  Materieel Motivatie (indien niet 
materieel)  

Bron (indien niet materieel) 

Ja Nee 

Input boerderij X  n.v.t. n.v.t. 

Rauwe melk X  n.v.t. n.v.t. 

Zuivelverwerking X  n.v.t. n.v.t 

Verpakking  X 
Ongeveer 3% van totale 
impact 

PEFCR Guidance v6.3 

Distributie  X 
Ongeveer 6% van totale 
impact 

n.v.t. 

Consumptie  X 
Ongeveer 0,5% van totale 
impact 

PEFCR Guidance v6.3 

End-of-Life  X 
Ongeveer 2% van totale 
impact 

PEFCR Guidance v6.3 

 

Kwantificering 

De klimaatimpact in de ketenstappen input boerderij en rauwe melk is voor 2017 1,143 kg CO2 -eq. per kg melk (op 

basis van gegevens uit de kringloopwijzer). Hierin is nu aangenomen dat 1 kg melk gelijk is aan 1 liter melk (al geeft 

literatuur aan dat het soortelijk gewicht kan liggen tussen de 1,01 en 1,04 liter per kg melk).  

De impact van klimaatverandering is onderzocht op basis van de dataset "Raw milk, at dairy farm, PEF compliant/NL 

IDF/Economic" en Raw milk, at dairy farm, PEF compliant/NL IDF/Mass uit de Agri-footprint database. De totale 

impact van de productie van rauwe melk per FU is bij economische allocatie 1,39 kg CO2-eq. per kg rauwe melk en 

 
81 European Union, (2018). PEFCR for Dairy Products. Zie http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR-DairyProducts_2018-04-

25_V1.pdf 
82 Zie https://edepot.wur.nl/466401 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR-DairyProducts_2018-04-25_V1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR-DairyProducts_2018-04-25_V1.pdf
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bij massa 1,52 kg CO2-eq. per kg rauwe melk. Geconcludeerd kan worden dat deze waardes aanzienlijk hoger zijn 

dan de uitkomsten in de WUR studie van 1,14 kg CO2-eq. p er kg rauwe melk. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

in de WUR studie de CO2-eq. uitstoot door emissie van koolstof in de bodem niet zijn meegenomen en dat de 

allocatiefactor voor vlees schommelt tussen de 15% en 17%, waarbij dit in 2017 17% was. De impact die 

gerapporteerd is hiermee aan de lage kant. Maar omdat de waardes van de WUR de meest recente primaire input 

cijfers beslaan van de Nederlandse melkindustrie zijn deze in dit geval gebruikt. 

Tabel 5. Bijdrage klimaatverandering per functionele eenheid, in kg CO2-eq per FU, per waardeketenstap 

Waardeketenstap Uitstoot per l volle 
melk  

Bron  

Input boerderij Opgenomen in 
rauwe melk 

O.b.v. gegevens van Kringloopwijzer zoals gepubliceerd in de 
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen: prestaties 2017 in perspectief  

Rauwe melk 1,143 O.b.v. gegevens van Kringloopwijzer zoals gepubliceerd in de 
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen: prestaties 2017 in perspectief  

Zuivelverwerking 0,267 LCA-berekening (gebruik van secundaire gegevens uit PEFCR for Dairy 
products (april 2018) 

Verpakking 0,041 LCA-berekening (gebruik van secundaire gegevens uit PEFCR for Dairy 
products (april 2018) 

Distributie 0,088 LCA-berekening (gebruik van secundaire gegevens uit PEFCR for Dairy 
products (april 2018) 

Consumptie 0,007 LCA-berekening (gebruik van secundaire gegevens uit PEFCR for Dairy 
products (april 2018) 

End-of-Life 0,038 LCA-berekening (gebruik van secundaire gegevens uit PEFCR for Dairy 
products (april 2018) 

Som waardeketen (gehele 
product in scope) 

1,583  

 

Waardering 

Voor het monetariseren van de impact van klimaatverandering is de monetariseringsfactor van Kuik et al. ruikt, zoals 

toegelicht in Annex I. 

Tabel 6. Waardering van totale impact op klimaatverandering, in EUR/FU, op basis van monetariseringsfactor 
klimaatverandering 

 

Monetarisering Eenheid Waarde 

Footprint klimaatverandering kg CO2-eq./l volle melk 1,583 

Monetariseringsfactor klimaatverandering EUR/kg CO2-eq. 0,152 

Echte prijs klimaatverandering EUR/FU 0,241 
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6. Impact onderverdiening 

Beschouwing bepaling onderverdiening 

Tijdens de vele gesprekken met de werkgroep en de bredere schil van geconsulteerde melkketen stakeholders is er veel 

input gegeven op het onderwerp onderverdiening. De reden hiervoor is tweeledig: 1) meningen verschillen over hoe 

het werkelijke inkomen te bepalen en 2) onderverdiening is een maatschappelijk gevoelig onderwerp. Derhalve is ervoor 

gekozen om hier een beschouwing te geven van de verschillende overwegingen die gemaakt zijn om hiermee meer 

begrip te bewerkstelligen voor de onderstaande kwantificering en waardering van onderverdiening. 

Onderverdiening wordt gedefinieerd als een inkomen onder het leefbaar inkomen. Een leefbaar inkomen wordt 

gedefinieerd als: het netto jaarinkomen dat vereist is voor een huishouden op een bepaalde plaats om een fatsoenlijke 

levensstandaard te behalen voor alle leden van dat huishouden. Onderdelen van een behoorlijke levensstandaard zijn: 

voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, transport, kleding en andere essentiële behoeften, inclusief 

voorzieningen voor onverwachte gebeurtenissen83.  

Het bovenstaande in acht nemend is het goed om een aantal zaken uit te diepen waarin we reflecteren op verschillende 

aspecten die naar boven zijn gekomen in de gesprekken met de werkgroep deelnemers en andere stakeholders uit de 

melkketen: 

Leefbaar inkomen: 

Een terugkerend discussiepunt tijdens de gesprekken was bijvoorbeeld of een leefbaar inkomen het inkomen is wat men 

moet willen nastreven en meten of dat men op een andere manier hiernaar moet kijken. Het leefbaar inkomen zoals 

berekend door wageindicator.org ligt dicht bij het Nederlandse minimumloon en de vraag is of dit hetgeen is wat men 

wil nastreven als maatschappij, en hoe dit zich verhoudt tot bijvoorbeeld de winst van het bedrijf en daarmee de 

investeringsruimte van boeren voor verduurzaming. 

Bepaling van inkomen: 

Bij de berekeningen van onderverdiening in dit rapport is het bedrijfseconomische resultaat meegenomen als inkomen. 

Deze methodologie is voorgelegd aan de werkgroep en er werd ingestemd dat dit een pragmatische manier is om 

onderverdiening te bepalen. Dit resultaat maakt op een macroniveau enigszins inzichtelijk in hoeverre onderverdiening 

plaatsvindt bij Nederlandse melkveehouderijen. Maar als hier verdere inzichtelijke conclusies uit getrokken gaan worden 

is verdere verdieping nodig om bijvoorbeeld het inkomen van een boer te bepalen. Een voorbeeld van een aspect dat 

namelijk meespeelt als je het inkomen van een boer wil bepalen is in hoeverre subsidies onderdeel uitmaken van het 

inkomen. In dit onderzoek zijn landbouwsubsidies meegenomen als onderdeel van het inkomen. Ook kan gedacht 

worden aan in hoeverre nevenactiviteiten een wezenlijk onderdeel zijn van een melkveehouderij en daarmee verbonden 

zijn met een melkveehouderij en daarmee onderdeel zouden moeten zijn van het inkomen. Hetzelfde geldt voor 

inkomsten door aanwas. In dit onderzoek is gekeken naar het totale inkomen uit onbetaalde arbeid van de boer. Verdere 

aspecten die meespelen zijn bijvoorbeeld waardering van de assets van een boerderij, zoals bijvoorbeeld de grond 

waarop geboerd wordt of de machines. Deze kunnen soms tot vele miljoenen waard zijn. De stijging van de grondwaarde 

geeft de ondernemer echter geen brood op de plank, behalve bij verkoop.

 
83 Global Living Wage Coalition, The Anker Methodology for Estimating a Living Wage, via: https://www.globallivingwage.org/about/anker-

methodology/ 

https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/
https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/
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Investeringen voor verduurzaming: 

Een laatste punt wat veelal benoemd werd is hoe het inkomen zich verhoudt tot eventuele verdere investeringen. 

Investeringen moeten vaak voortkomen uit additioneel inkomen; gesteld kan worden dat hier een eventueel leefbaar 

inkomen dus ook in moeten voorzien. Daarnaast is het noodzakelijk een balans te vinden tussen investeren in 

verduurzaming en zorgen voor een leefbaar inkomen. Hopelijk kunnen deze in de toekomst hand in hand gaan, maar 

hoewel leefbaar inkomen vanuit de onderstaande analyse de laagste impact lijkt te hebben van de drie hier benoemde 

impacts is het lastig voor te stellen dat impacts voor klimaatverandering naar beneden gebracht gaan worden als het 

inkomen nog niet op een redelijk niveau is. 

Het bovenstaande in acht nemend kan het uiterst relevant zijn om dit onderwerp verder uit te diepen, echter was deze 

volledige analyse buiten de scope van dit project en is derhalve hieronder voor een meer pragmatische aanpak gekozen. 

Materialiteitsanalyse over stappen van de waardeketen 

Bij de onderstaande tabel is het van belang in acht te nemen dat de scope van de verschillende waardeketenstappen is 

gebruikt, zoals eerder benoemd in sectie 3. Voor onderverdiening is echter voor alle waardeketen stappen behalve de 

productie van rauwe melk en de input boerderij bepaald dat deze niet materieel zijn en derhalve zijn deze buitenscope 

geplaatst.  

Tabel 7. Materialiteitsanalyse onderverdiening impact per waardeketenstap 

Waardeketenstap  Materieel Motivatie (indien niet materieel)  Bron (indien niet 
materieel) 

Ja Nee 

Input boerderij  X Zie toelichting onderaan tabel Zie toelichting 
onderaan tabel 

Productie rauwe 
melk 

X  n.v.t. n.v.t. 

Zuivelverwerking  X De zuivelverwerkingsindustrie bestond in 2016 uit 
circa 25 ondernemingen.  Zo’n 50% van de 
zuivelverwerkingsfabrieken wordt niet privé 
geopereerd en daarmee is onderverdiening voor dat 
deel van deze ketenstap niet van toepassing. Het 
andere deel van de zuivelverwerkingsfabrieken zijn 
wel onderdeel van coöperaties. Deze coöperaties 
bestaan uit boeren, leden, eventuele inkomsten 
hierdoor worden derhalve meegenomen in de rauwe 
melkproductie en derhalve wordt deze ketenstap hier 
ook niet meegenomen 

ZuivelNL 

Verpakking  X De verpakkingsstap vindt in dit geval plaats bij de 
zuivelverwerking, zie derhalve hierboven 

Zie hierboven 

Distributie  X Vaak intern bij zuivelverwerkingsbedrijven   

Consumptie  X Retail gebeurt in Nederland voornamelijk in de grote 
supermarktketens (90,1%), deze worden niet privé 
beheerd en derhalve is onderverdiening hier niet van 
toepassing 

ZuivelNL 

End-of-life  X Afvalverwerking in Nederland gebeurt voornamelijk 
bij grote afvalverwerkingsbedrijven die niet privé 
beheerd worden en derhalve is onderverdiening hier 
niet van toepassing 

Vereniging van 
afvalbedrijven (2017) 

 

Er is tot op heden geen éénduidige bron beschikbaar die onderverdiening in kaart brengt in de melkveehouderij. Om de 

materialiteit van onderverdiening in de input boerderij melk waardeketenstap te kunnen bepalen, zijn een aantal 

aspecten in acht genomen:  

https://www.zuivelnl.org/wp-content/uploads/2017/06/zic2016.pdf
https://www.zuivelnl.org/wp-content/uploads/2017/06/zic2016.pdf
https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF2019/Werkgroep_Afvalregistratie_Afvalverwerking_in_Nederland_gegevens_2017_november_2018.pdf
https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF2019/Werkgroep_Afvalregistratie_Afvalverwerking_in_Nederland_gegevens_2017_november_2018.pdf
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1) Waar bestaat de input keten uit? Zoals eerder gedefinieerd bestaat dit uit voer en vervoer van voer naar de boerderij. 

Omdat in de Nederlandse transport sector veel ZZP’ers actief zijn vallen deze in principe in de onderverdiening categorie 

Echter, omdat ZZP’ers wettelijk het Nederlandse minimum uurloon moeten verdienen komt dit uit op ongeveer het 

minimuminkomen. Derhalve is ons in eerste opzicht niet gebleken dat dit mogelijk materieel is. Derhalve is het transport 

deel van de melkketen niet mee genomen.  

2) Een tweede aspect is welk voer een koe in Nederland krijgt. De belangrijkste grondstoffen in melkveevoer zijn gras, 

mais, soja, citruspulp, palmpit en koolzaad84. Derhalve is een beknopte analyse gedaan in hoeverre onderverdiening 

mogelijk aanwezig is in deze waardeketenstap, een gedetailleerde analyse valt vanwege de diversiteit in producten en 

landen buiten de scope van dit project. De belangrijkste landen van herkomst zijn bepaald op basis van algemene import 

stromen zoals gedetailleerd in the observatory of economic complexity van MIT. Op basis van onderzoek naar 

onderverdiening in de voedseltoevoer keten is ons niet gebleken dat onderverdiening vanuit de input keten melk 

materieel is. Echter zoals aangegeven, hiervoor zou specifiek onderzoek gedaan moeten worden wat niet past binnen 

de scope van dit verkennende onderzoek. 

Kwantificering 

Leefbaar inkomen voor Nederland 

Deze tabel hieronder geeft het gemiddelde leefbaar inkomen voor een gezin met 2 kinderen en gemiddelde arbeidsinzet 

(dat is 1.6 FTE) weer. Deze waarde is gebaseerd op het minimum inkomen wat een huishouden in Nederland per maand 

moet verdienen om zichzelf te voorzien in onder andere onderdak, schoolkosten en voeding.  

Alle inputdata in de Nederlandse veeteelt zijn uitgedrukt in AJE (en niet FTE). Daarom is het nuttig om het leefbaar loon 

in plaats van per FTE per AJE uit te drukken. In hoofdstuk 8 van Annex I is leefbaar loon omgerekend naar AJE (en per 

jaar). Het resultaat is 20.600 euro per AJE per jaar85.  

Tabel 8. Leefbaar inkomen, in EUR/ FTE /maand, voor Nederland 

Land Type leefbaar inkomen Gemiddelde waarde leefbaar inkomen  
(EUR/FTE/maand) 

Bronnen 

Nederland Voor gemiddeld aantal 
kinderen en  

1 werkend persoon. 

1460  
(in een range van 1180 – 1560) 

Wage indicator, laatste update 
oktober 201886 

 

Feitelijk inkomen (2013-2017) 

Het feitelijke inkomen wordt hier gedefinieerd als het bedrijfseconomische resultaat, dit inkomen wordt door 

Bedrijveninformatienet als volgt gedefinieerd: de vergoeding die de ondernemers en hun huishoudens hebben behaald 

voor de inzet van hun arbeid en kapitaal in het bedrijf. Het inkomen wordt berekend door de totale opbrengsten van 

het bedrijf te verminderen met de betaalde kosten en afschrijvingen en te vermeerderen met het saldo van 

buitengewone baten en lasten. 

Er is een toespitsing gemaakt op zandgebieden en klei- en veenweidegebied, dit omdat klimaateffecten zoals droogte 

een sterkere impact hebben in zandgebieden dan in klei- en veenweidegebieden vanwege snijmaïs en grasland 

verdelingen.  

 
84 https://www.nzo.nl/wp-content/uploads/2019/01/wat_eet_een_nederlandse_koe_infographic_nzo.jpg 
85 Bij de omrekening is uitgegaan van een 'minimale' AJE, die precies 2000 uur is. Zie ook Annex I (methodologie) 
86 Zie https://wageindicator.org/salary/wages-in-context 

https://atlas.media.mit.edu/nl/visualize/tree_map/hs92/import/nld/show/1005/2017/
https://wageindicator.org/salary/wages-in-context
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Tabel 9a. Melkveebedrijven in zandgebieden, onderverdeeld in 10 groepen naar inkomen uit bedrijf per onbetaalde AJE. Bron: 

Bedrijveninformatienet (BIN) Wageningen Economic Research. 

Melkveebedrijven 
zandgebieden 

 

Inkomen 
uit bedrijf 
per 
onbetaalde 
AJE 

 

Totale 
opbrengst 
(euro) 

 

 Opbrengst melk- 
en 
zuivelproducten 
(%) 

 

 Opbrengst 

subsidies 

en 

toeslagen 

(%) 

 

 Omzet 
en 
aanwas 
(%) 

 

Onbetaalde 
arbeidsjaareenheden 

0-10% groep -22.101 402.163 82 6 6 1.3 

10-20% groep 5.103 314.019 82 8 5 1.4 

20-30% groep 16.883 438.156 79 6 9 1.6 

30-40% groep 25.409 457.661 76 7 5 1.9 

40-50% groep 31.565 389.523 83 7 6 1.8 

50-60% groep 39.529 379.685 81 7 5 1.6 

60-70% groep 46.092 476.928 81 7 6 1.8 

70-80% groep 57.503 619.997 79 7 6 1.9 

80-90% groep 75.819 552.858 80 7 5 1.5 

90-100% groep 125.527 841.508 78 7 7 1.8 

 

Tabel 9b. Melkveebedrijven in klei en veenweide gebied, onderverdeeld in 10 groepen naar inkomen uit bedrijf per onbetaalde AJE. 

Bron: Bedrijveninformatienet (BIN) Wageningen Economic Research. 

Melkveebedrijven 
klei veenweide 
gebied 

Inkomen uit 
bedrijf per 
onbetaalde AJE 

Totale 
opbrengst 
(euro) 

  Opbrengst 
melk- en 
zuivelproducten 
(%) 

  Opbrengst 
subsidies en 
toeslagen (%) 

  Omzet en 
aanwas (%) 

Onbetaalde 
arbeidsjaareenheden 

0-10% groep -29.050 578.771 83 7 5 1.6 

10-20% groep 6.985 275.331 75 7 6 1.7 

20-30% groep 16.474 365.644 79 7 5 1.8 

30-40% groep 23.669 413.020 79 8 6 1.6 

40-50% groep 31.665 323.032 80 8 6 1.5 

50-60% groep 41.267 503.336 72 6 4 1.6 

60-70% groep 51.159 480.598 75 7 6 1.7 

70-80% groep 69.046 529.072 76 8 7 1.6 

80-90% groep 92.405 716.072 81 8 6 1.7 

90-100% groep 159.360 1.249.506 83 5 5 1.9 

 

Deze tabel bevat de oorspronkelijke data van Wageningen Economic Research waarbij bedrijfseconomisch resultaat per 

AJE wordt weergegeven. 
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Onderverdiening per waardeketenstap - zandgebieden 

Bijdrage van onderverdiening voor materiële waardeketenstap  

Tabel 10. Bijdrage onderverdiening, in EUR/AJE/jaar, in de zand & kleigebiedenkleigebieden 

Inkomens-
categorie 

Percentage 
huishoudens in 
categorie  

Zand: 
Onderverdiening in 
categorie 
(EUR/AJE/jaar) 

Zand:  
Bijdrage 
onderverdiening 
(EUR/AJE/jaar) 

Klei:  
Onderverdiening in 
categorie 
(EUR/AJE/jaar) 

Klei:  
Bijdrage 
onderverdiening 
(EUR/AJE/jaar) 

Categorie 1  10% € 42.713 € 4.271 € 49.662 € 4.966 

Categorie 2  10% € 15.509 € 1551 € 13.627 € 1.363 

Categorie 3  10% € 3.729 € 373 € 4.137 € 414 

Categorie 4  10%     

Categorie 5  10% -    -      

Categorie 6 10% - -   

Categorie 7 10% - -   

Categorie 8 10% - -   

Categorie 9 10% - -   

Categorie 10 10%  -  -   

Total:   € 6.195  € 6.743 

 
De waarden in deze tabel zijn tot stand door het daadwerkelijke inkomen te vergelijken met het gewenste leefbaar 
inkomen. Als de laatste groter is, geeft het verschil aan hoeveel onderverdiening er is in ieder van de 
inkomenscategorieën. Om vervolgens tot de bijdrage te komen worden deze waarden per categorie vermenigvuldigd 
met het percentage huishoudens dat binnen de categorie. 
 

Totale onderverdiening (per liter melk) 

De bijdrage onderverdiening wordt bij elkaar opgeteld (€ 6.195, zie tabel 10) en dit totaal wordt gedeeld door de 

gemiddelde productiviteit van een huishouden (555.732 l/AJE/jaar, zie tabel 11) waardoor tot de totale bijdrage van 

onderverdiening uitgedrukt kan worden per liter melk. Dit is ongeveer 1 cent per liter, voor zowel kleigronden als 

zandgronden. De Rauwe melk productiviteit (l/AJE/Jaar) is gebaseerd op het aantal kg melk (aangenomen hier is dat 1 

kg 1 liter is) gemiddeld van 2015-2017, gecorrigeerd voor het aantal AJE (Bedrijfsinformatienet, WUR, 2019). De allocatie 

die hier is toegepast is met 83% naar melk hetzelfde als bij klimaatverandering en bodemkwaliteit. 

Tabel 11. Bijdrage onderverdiening per functionele eenheid, in EUR per FU, per waardeketenstap 

Waardeketenstap  Productiviteit 
(l/AJE/jaar) 

Bijdrage onderverdiening 
(EUR/AJE/jaar) 

Bijdrage Onderverdiening per l (EUR/ kg) 

Input boerderij  -   

Productie rauwe 
melk 

555.732  Kleigronden 

€ .1426.195 

Zandgronden 

€ .5966.743 

Kleigronden 

€0,01 

Zandgronden 

€ 0.01 

Zuivelverwerking  - - 

Verpakking  - - 

Distributie  - - 

Consumptie  - - 

Totaal per liter:  €0,01 
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7. Impact bodemkwaliteit 

Materialiteitsanalyse over stappen van de waardeketen 

In deze verkenning lag de focus bij de indicator bodemkwaliteit op de impact van melkproductie in Nederland. In de 

melkketen komt het grootste deel van het voer (met name gras) uit Nederland. Maar de import van voer, zoals (een 

deel van de) maïs en krachtvoer komt uit andere landen. De productie van deze voeders heeft naar alle 

waarschijnlijkheid een invloed op de bodemkwaliteit in andere landen en zou meegenomen moeten worden. In deze 

studie is vanwege de diversiteit aan producten en landen de Soil Organic Carbon (SOC) verliezen en carbonverliezen 

door erosie van voeder producten uit andere landen op dit moment nog niet meegenomen.  

Tabel 12. Materialiteitsanalyse bodemkwaliteit impact per waardeketenstap 

Waardeketenstap  Materieel Motivatie (indien niet 
materieel)  

Bron (indien niet materieel) 

Ja Nee 

Input boerderij  X niet in scope n.v.t. 

Rauwe melk X  n.v.t. n.v.t. 

Zuivelverwerking n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Verpakking n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Distributie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Consumptie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

End-of-Life n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Input boerderij n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

Kwantificering 

SOC-verlies  

In deze studie is voor Nederlands grasland gekeken naar drie type bodems: veen, klei en zand. Het rapport "Trends in 

koolstofvoorraden in Nederlandse bodem: datasets en modelleringsresultaten"87 van Alterra Wageningen beschrijft dat 

de hoeveelheid SOC bij klei en zandbodems constant is of enigszins toeneemt. Hierdoor wordt in deze studie alleen de 

verliezen in veengronden gerapporteerd waarbij op basis van informatie van de WUR 13% van het areaal bij 

melkveebedrijven is veengrond.  

Voor veengrond is gebruik gemaakt van informatie uit de WUR-rapportage "Greenhouse gas reporting for the LULUCF 

sector in The Netherlands, 2018".88 Dit rapport geeft de koolstofemissies van veengronden in Nederland weer op basis 

van de landgebruikskaart van 2004. Verschillende combinaties van veentype en de drainageklasse worden 

gerapporteerd. Volgens dit rapport is er in Nederland in totaal 223.147 ha veengrond dat gebruikt wordt voor landbouw. 

En de totale koolstof-uitstoot van deze veengronden is 1.158.105 ton C per jaar. De C- uitstoot komt hiermee uit op 

gemiddeld 5,19 ton C-uitstoot per ha per jaar voor veengronden. 

  

 
87 W.J. Chadron, H. Heesmans, P.J. Kuikman, (2009). Trends in Carbon stocks in Dutch soils: datasets and modeling results, Alterra Wageningen. Zie: 

https://edepot.wur.nl/51665 
88 E.J.M.M. Arets, J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas, (2018). Greenhouse gas reporting for 

the LULUCF sector in the Netherlands, Wageningen University. Zie: https://edepot.wur.nl/441617 

https://edepot.wur.nl/51665
https://edepot.wur.nl/441617
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Tabel 13. SOC-verlies, in kg C/ha/jaar, in veengronden voor Nederland 

Grondsoort Veen 

ton C per jaar 1.158.105 

Ha 223.147 

SOC-verlies (kg C per ha per jaar) 5189,87 

 

Het is in deze studie niet gelukt om voor boeren een specifiekere waarde te kunnen bepalen van het SOC-verlies per 

regio en drainageniveau. Er is geprobeerd om voor grasland informatie te verzamelen over het aantal hectares en de 

verdeling per grondtype (veen, klei en zandgrond) in de verschillende provincies. Dit heeft op dit moment nog niet 

geresulteerd in betrouwbare data die extra inzicht kunnen verschaffen over het verschil in impact tussen de regio’s.  

Bovendien is het SOC-verlies dat in tabel 14 wordt weergegeven representatief voor landbouwactiviteiten in 

veengronden en niet specifiek voor melkboerderijen, omdat er geen specifieke gegevens voor melkveebedrijven zijn 

gevonden. 

Bodemerosie 

Erosie vindt veelal plaats door blootstelling van grond aan water (neerslag) en wind. Hoogteverschillen zijn bij erosie 

door water essentieel, omdat dit de daadwerkelijke wegspoeling van grond mogelijk maakt. De kwantificering van 

bodemerosie is bepaald aan de hand van het RUSLE model (Revised Universal Soil Loss Equation). Hierbij wordt gekeken 

naar het effect van regenval op bodemerosie. De RUSLE berekening hanteert de volgende formule.  

 
E = R*K*C*LS*P 
 
E = jaarlijks bodemverlies door erosie 
R = eroderende kracht van regenval 
K = mate waarin het type bodem erodeert 
LS = lengte en steilheid van helling 
C = de manier waarop de bodem gebruikt wordt 
P = genomen voorzorgsmaatregelen 
 

De gekozen waarden zijn afgeleid uit de kaarten voor Nederland als de meest representatieve waarden voor 

Nederland89. Op de kaarten kan geen verschil worden onderscheiden tussen verschillende provincies. 

Tabel 14. Geselecteerde parameters voor RUSLE model voor Nederland 

Parameter Eenheid Waarde 

R MJ mm ha-1 h-1 yr-1 450 

K t ha h ha-1 MJ -1mm-1 0,01 

LS Dimensionless 0,1 

C Dimensionless 0,1 

P Dimensionless 0,97 

 

  

 
89 RUSLE model (https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rusle2015) , R-factor (https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rainfall-erosivity-europe), K-

factor (https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-erodibility-europe), LS-factor (https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/slope-length-and-

steepness-factor-ls-factor), C-factor (https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/cover-management-factor), P-factor 

(https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/support-practices-factor) 

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/286742
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rainfall-erosivity-europe
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/soil-erodibility-europe
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/slope-length-and-steepness-factor-ls-factor
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/slope-length-and-steepness-factor-ls-factor
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/cover-management-factor
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Tabel 15. Bodemverlies door erosie, in kg bodem/ha/jaar, voor Nederland 

 Waarde 

Bodemverlies door erosie (ton/ha/jaar) 0,044 

Bodemverlies door erosie (kg/ha/jaar) 44 

 

Correctie voor SOC verloren door erosie 

In de onderstaande tabel wordt de gecorrigeerde waarde voor SOC-verlies berekend, rekening houdend met 

bodemverlies als gevolg van erosie. De kg SOC per kg grond wordt berekend op basis van de formule: 

Formule 1: SOC inhoud berekening formule 

 

Tabel 16. Parameters gebruikt voor de berekening van SOC inhoud op basis van Formule 1 

Grondsoort Veengrond 

SOC (kg C/ha/jaar) 5189,87 

SOC (kg C/m2/jaar) 0,52 

Dichtheid (kg bodem/m3) 38062 

Diepte (m) 0,03 

SOC(inhoud) (kg SOC/kg bodem) 0,0455 

Bodemverlies door erosie (kg/ha/jaar) 44 

 

Formule 2: SOC- verlies gecorrigeerd berekening formule 

 

Op basis van de bovenstaande formule wordt hieronder de gecorrigeerde waarde voor het SOC-verlies weergegeven: 

Tabel 17. SOC-verlies gecorrigeerd, in kg/ha/jaar, op basis van Formule 2 

 Waarde 

SOC-verlies (kg/ha/jaar) (gecorrigeerd) 5187,89 

 

Rekening houdend met 13% veengrond komt het SOC-verlies hiermee uit op 674,43 kg/ha/jaar. 

 

Schaling naar functionele eenheid 

Voor de schaling naar functionele eenheid wordt het verlies eerst gealloceerd naar melk op basis van de allocatiefactor 

zoals ook gehanteerd is bij klimaatverandering  (83% naar melk en 17% vlees) en vervolgens wordt de opbrengst van 

16.970 kg melk per ha per jaar gebruikt voor de berekening, afgeleid van Bedrijven informatienet.  
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Tabel 18. Bijdrage SOC-verlies (in kg C /FU) en bodemverlies (in kg bodem/FU) per functionele eenheid 

 Eenheid Waarde 

Productopbrengst  kg product/ha/jaar 16970 

Product per FU (indien nodig) kg product/FU 1 

   

Bodemverlies per kg product kg / kg product 0,0022 

SOC-verlies per kg product kg / kg product 0,0330 

   

Bodemverlies per FU kg / FU 0,0022 

SOC-verlies per FU kg / FU 0,0330 

 

Waardering 

Tabel 19. Waardering van de totale bodemkwaliteit impact, in EUR/FU, op basis van bodemverlies en SOC-verlies 
monetariseringsfactoren 

 Eenheid Waarde 

Bodemverlies kg / FU 0,00 

Monetariseringsfactor Bodemverlies EUR/ kg bodemverlies 0,03 

SOC-verlies kg / FU 0,03 

Monetariseringsfactor SOC-verlies EUR/ kg SOC-verlies 0,03 

Echte prijs bodemkwaliteit EUR/FU 0,001 

 

De bijdrage van de bodemerosie aan de totale bodemkwaliteitseffecten is beperkt. Het grootste deel van de impact op 

de bodemkwaliteit komt van het SOC-verlies. 

8. Bevindingen uit de werkgroep 

 Samenvatting van belangrijkste lessen uit werkgroep 

Er zijn zeer vruchtbare discussies geweest met de kernwerkgroep en met de bredere werkgroep deelnemers. De 

werkgroep was betrokken en coöperatief en heeft geholpen deze verkennende studie verder uit te diepen. Op het 

gebied van de methodologie was de werkgroep geïnteresseerd in het verschil van berekenen en uitkomsten van de 

klimaatanalyse en was benieuwd naar eventuele verschillen tussen bijvoorbeeld resultaten van de kringloopwijzer en 

de hier gebruikte PEF methodiek. Ook mogelijke verschillen in productieresultaten tussen verschillende landen kwamen 

aan bod. Besproken werd dat Nederland een groot exportland is op het gebied van zuivel, het verplaatsen van de 

productie naar de plek van consumptie zou bijvoorbeeld mogelijk gunstig zijn voor de Nederlandse nationale klimaat 

uitstoot. Echter zou dat economisch wellicht niet gunstig zijn en daarnaast werd benoemd dat Nederland wellicht wel 

erg efficiënt is op het gebied van melkproductie en daarmee hier een lagere uitstoot per liter kan bewerkstelligen.  

 

Een ander punt dat werd gemaakt over de methodologie was de herkenbaarheid van het inkomen uit bedrijf. Er werd 

getwijfeld of dit wel de juiste indicator is om onderverdiening op te baseren en of dit wel een zo goed mogelijk beeld 

geeft van de langer termijn economische gezondheid van een boerenbedrijf. 

 
Verder werd benoemd dat bodemkwaliteit op dit moment een “hot topic” is en dat er veel aandacht gaat naar het 

waarborgen van goede grondkwaliteit. Benoemd werd hierin dat de afname van de bodemkwaliteit mogelijk nog wel 
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meevalt in Nederland en dat in dit verkennende onderzoek alleen de carbon hoeveelheid wordt meegenomen en dat 

bodemkwaliteit uit meer aspecten bestaat. 

Aangedragen oplossingsrichtingen om te sturen op verbetering van impact 

Op dit moment zijn er verschillende instrumenten op zowel overheid- als marktniveau die sturing geven aan milieu en 

sociale verduurzaming van de zuivelindustrie. Het gaat hier om zowel organisatorisch, economische als innovatieve 

sturing, op zowel organisatie als particulier niveau. De Europese Unie voert het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB), op nationaal niveau wordt verdere invulling gegeven aan de regels die de EU schetst. Dit Europese beleid heeft 

als doel zaken, zoals klimaatverandering, bodemerosie en onderverdiening tegen te gaan. Maar niet alleen 

overheidsinstanties houden zich bezig met deze thema’s, ook wordt er in de sector door verschillende marktpartijen 

veel gewerkt om sturing te geven aan de zuivelindustrie. Omdat uit de analyse hierboven is gebleken dat de grootste 

impacts voornamelijk op klimaat gebied plaats vinden is hieraan hieronder specifieker aandacht geschonken. Dat gezegd 

hebbende is het belangrijk om in acht te nemen dat gezocht zal moeten worden naar oplossingen die zowel het inkomen 

van boeren vergroot, als uit verdere analyse blijkt dat deze onder de maat is, en de gelegenheid biedt om te investeren 

in verduurzaming van de melkketen. 

Tijdens de werkgroepen en gedurende individuele gesprekken is er gesproken over het huidige GLB en de toekomst 

ervan. Deze wordt om de 7 jaar aangepast, de volgende vernieuwing staat gepland in 2021 en zodoende is er veel 

belangstelling voor nodige veranderingen. Sinds enige tijd aandacht voor beleid op het gebied van klimaat binnen het 

GLB. Gesteld kan worden dat het huidige GLB echter nog niet genoeg aanstuurt op het mitigeren van klimaat verandering 

en dat daar verandering in zal moeten komen, zoals ook te lezen is in de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit. In de werkgroep is bijvoorbeeld ook gesproken over het onvoorwaardelijk verlenen van subsidies 

aan boeren en dat dit wellicht niet de meest optimale wijze is om verandering te verwezenlijken. Er werd gesteld dat in 

de toekomst gekeken kan worden naar procentueel meer subsidies gegeven met bepaalde voorwaarden zoals voor actie 

tot vergroening of verduurzaming.  

Ook is er veel aandacht voor het eerlijker verdelen van de subsidies met betrekking tot kleinere veehouders. Hoe het 

nieuwe beleid er exact uit gaat zien moet in de toekomst nog blijken, wel zijn er wetsvoorstellen  ingediend door de 

Europese commissie90. 

 

Het is duidelijk te zien dat de zuivelsector zeer bereid is om tot een duurzamere productie te komen. Verschillende 

marktpartijen houden zich samen (maar ook onafhankelijk van elkaar) bezig met oplossingen en initiatieven die vrijwillig 

kunnen worden geïmplementeerd door betrokkenen. Deze samenwerkingen bestaan uit veel marktpartijen zoals 

supermarkten, banken, zuivelcoöperaties, universiteiten en boeren. Alleen als al deze partijen samenwerken kan er tot 

effectieve oplossingen gekomen worden. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat boeren nauwkeurig middels de 

kringloopwijzer bijhouden wat hun impact op het milieu is om te kunnen bepalen waar eventuele reductie kan 

plaatsvinden of welke boer in aanmerking komt voor een keurmerk zoals PlanetProof91. Andere voorbeelden van 

internationale samenwerking waar ook verscheidene in Nederland actieve partijen aan deelnemen is de Dairy Working 

Group van het Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform92. Het SAI platform neemt een leidende rol in de 

internationale melkketen, waarbij ze kopers en verwerkers helpen samen te werken om duurzame initiatieven op te 

zetten. Omdat zij dezelfde soort problematieken zien zoals hieronder ook worden beschreven: verschillende standaarden 

en metrics voor impact meting en de moeilijkheid om uitkomsten te kwantificeren zetten zij op dit moment voornamelijk 

in op het B2B model te ontwikkelen om de relatie tussen kopers en verwerkers te stroomlijnen. 

 

Hoewel deze huidige samenwerkingen veelbelovend zijn voor een duurzamere toekomst in de zuivelindustrie, zijn er nog 

belangrijke verbeteringen mogelijk. Zo kwam uit de werkgroep naar voren dat het op dit moment vaak voorkomt dat 

verschillende samenwerkingen geïsoleerd van elkaar projecten ontwikkelen in plaats van deze oplossingen markt breed 

toe te passen. Standaardisering is gewenst om versnelling te kunnen realiseren. 

 

 
90 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_nl 
91 Zie https://www.planetproof.nl/ 
92 Zie: https://saiplatform.org/ 

https://veeteelt.nl/sites/default/files/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden.pdf
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Een ander voorbeeld is een betere samenwerking tussen supermarkten onderling. Waar nu veel wordt geconcurreerd 

met prijzen van zuivel zouden afspraken een uitweg bieden voor verkopen van zuivel boven kostprijs waarmee vervolgens 

verduurzaming in de keten kan worden gestimuleerd, zoals ook in de werkgroep werd aangegeven. Dit is vanwege 

mededingingswetgeving op dit moment niet mogelijk, maar er heeft op dit vlak een ontwikkeling plaatsgevonden in de 

wetgeving waarbij een wetsvoorstel is voorbereid waarmee algemene gelding gegeven kan worden aan 

duurzaamheidsinitiatieven93. Dit wetsvoorstel is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat als doel heeft bedrijven 

en maatschappelijke organisaties duidelijkheid te bieden rond mededingingswetgeving. Dit wordt op dit moment verder 

uitgewerkt en biedt mogelijk de kans voor onderlinge prijsafspraken ter bevordering van duurzaamheidsinitiatieven in 

ketens. 

 

Nog een belangrijke voorwaarde die is gebleken uit de werkgroepsessie is dat het voor de ondernemer belangrijk is dat 

de consument ook gaat betalen voor de verdere verduurzaming van de zuivelindustrie. Het onwenselijke alternatief is 

dat verduurzaming enkel wordt betaald vanuit de bestaande markt voor zuivel, dit zou betekenen dat de ondernemer 

alleen zal moeten opdraaien voor de kosten van deze innovatie. Wat hiervoor nodig is, zoals in de werkgroep is 

besproken, is meer bewustzijn bij de consument, echter schat men in dat deze op dit moment nog te laag is om deze 

transitie in gang te zetten. Met meer bewustzijn is er niet alleen meer vermogen om ontwikkelingen plaats te laten 

vinden maar ook meer maatschappelijk draagvlak en ondersteuning voor initiatieven die duurzamer handelen. 

 

Uit gesprekken met een van de ketenspelers is nog een mogelijkheid geopperd, op grotere schaal 

duurzaamheidsinitiatieven op te zetten op basis van een “mass balance” principe. Dit houdt in dat alle afnemers van 

melk betalen op basis van het percentage wat ze afnemen, daarnaast worden alle melkstromen als gelijk beschouwd. 

Hiermee wordt het niet meer mogelijk dat verduurzaamde of GMO vrije melk fysiek traceerbaar is. Er wordt echter wel 

voor gezorgd dat er effectief omgegaan wordt met bijvoorbeeld administratieve kosten, zodat zo veel mogelijk van de 

investering daadwerkelijk bij de verduurzaming terecht kan komen. Ook hiervoor zal een grootschalige en hechte 

samenwerking nodig zijn en vanwege de grote export van zuivelproducten kan dit niet alleen beperkt zijn tot Nederland. 

 

Hoewel al deze mogelijke oplossingen verlichting bieden op de nationale melkmarkt is er vanwege globalisering ook 

meer aandacht nodig voor Europese en globale initiatieven. Nederland heeft een aanzienlijk aandeel in de Europese 

zuivelsector, maar is nog altijd erg gevoelig voor de mondiale markt en dan in het bijzonder de prijzen op de mondiale 

markt. Daarom zijn er ook op Europees en globaal niveau ontwikkelingen nodig die een uitweg bieden voor de huidige 

zuivelindustrie. Zoals eerder benoemd, een partij die hier sterk actief mee bezig is, is het SAI platform. Zij zoeken de 

verbinding tussen mondiale marktpartijen om zo actief bij te dragen aan de mondiale verduurzaming van de 

melkindustrie. Een verdere oplossing richting zou dus kunnen zijn om hier in samenwerking met dit soort internationale 

platformen aan te werken. 
  

 
93 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30196-480.html 
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Annex III: Toelichting analyse tafelaardappelen 

1. Inleiding 

De inzichten en motivaties van de leden hebben deze rapportage verrijkt. Soms echter waren de toon en vooringenomen 

stellingen van enkele werkgroepleden niet op alle momenten constructief. Dit toont de gevoeligheid van het onderwerp. 

De angst in de werkgroep is dat akkerbouwers alleen staan voor de oplossing, dat maatregelen kostprijsverhogend zijn, 

en dat dit leidt tot een verslechtering van de internationale concurrentiepositie. 

Dit project is een bijdrage om te kijken hoe een transformatieve beweging gemaakt kan worden. De aanleiding is de 

ambitie agenda van de minister op LNV, anderzijds de situatie in de land- en tuinbouw die velen in de maatschappij 

zorgen baart. Het (Nederlandse) voedselproductie systeem heeft veel positieve kanten maar ook steeds nadrukkelijker 

ervaart de samenleving negatieve impacts. Toekijken vanaf de zijlijn is echter geen optie, stelt ook de werkgroep. Er 

wordt een logica gevoeld om mee te bewegen in de maatschappelijke ontwikkeling, waarvan ook de rol van landbouw 

aan de klimaattafels getuigt.  

De true pricing/true cost accounting methodologie biedt mogelijkheden om holistisch een sector te analyseren. Een 

methode om te meten, te monetariseren en te managen om maatschappelijke kosten te reduceren. Vanuit deze analyse 

kunnen vervolgstappen genomen worden: kunnen de praktijken die bijdragen aan een positieve impact op mens, milieu 

en samenleving vermarkt worden en wel zodanig dat het leidt tot substitutie van minder duurzame producten?   

De true pricing/true cost accounting methodologie is een methode in ontwikkeling. Toepassing op een sectorniveau 

geeft verschillende uitdagingen en vergt verdere ontwikkeling. Draagvlak van de direct betrokken akkerbouw- 

organisaties is belangrijk hierbij om van daaruit te komen tot verandering. Anderzijds kan bij een gebrek aan wil tot 

veranderen het opleggen van verplichtingen een optie zijn. De werkgroep maakt duidelijk dat dit op weerstand zal 

stuiten en praktische uitdagingen zal geven.  

2. Definitie van product en functionele eenheid 

(Consumptie)aardappelen worden verwerkt in producten zoals chips maar ook in kant-en-klaar maaltijden. De 

toepassingsmogelijkheden van zetmeelaardappelen zijn ook divers. Deze diversiteit aan toepassingen maakt dat het 

berekenen van de voetafdruk tot erg verschillende waarden kan leiden afhankelijk van tot welk product de aardappel is 

verwerkt en waar deze verwerking zich heeft afgespeeld. Om de Nederlandse agrarische context niet uit het oog te 

verliezen is vanuit de werkgroep besloten dat de inzichten die een true price/true cost accounting analyse kunnen 

brengen relevanter zijn wanneer het eindproduct niet bewerkt is. Dan ontstaat een beter beeld van de landbouwpraktijk 

en daarmee voor Nederland relevante toepassingen van deze methodologie. Om deze redenen is gekozen voor de 

tafelaardappel en de daarbij passende grenzen van de berekening. 

De tafelaardappel wordt in deze studie benaderd door data te gebruiken voor de consumptieaardappelproductie en 

deze te corrigeren voor de eventuele verwerking tot een aardappelproduct. Aardappelteelt kent significante regionale 

verschillen. Bij de analyse worden gegevens uit drie regio’s gebruikt. 

Tabel 1. Selectie van productdefinities 

Product Gekozen 
productdefinitie 

Motivatie 

Tafelaardappel Kleigronden 
Noord en IJsselmeerpolders 

 

Tafelaardappel Kleigronden 
Zuidwest 

 

1 kg gemiddelde 
gangbare 
tafelaardappelen bij 
de kassa in de 
supermarkt  per regio 

De consumptieaardappel wordt in Nederland grofweg over deze 
drie gebieden en grondsoorten geteeld in tegenstelling tot de 
zetmeelaardappel. Het besluit om de True Cost berekeningen in 
deze regio’s op te delen komt voort uit de verwachting dat een 
gemiddelde Nederlandse consumptieaardappel moeilijk te 
herkennen is vergeleken met de realiteit van een individueel 
akkerbouwbedrijf. Door de berekeningen per regio uit te voeren 
zou een stap dichter naar deze realiteit gezet kunnen worden. 
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Tafelaardappel Zandgronden 
Zuidoost 

Bodemeigenschappen en bouwplan kunnen bijvoorbeeld 
verschillen in deze regio’s en daarmee een invloed hebben op de 
drie impacts.  

3. Definitie van systeemgrenzen 

De tabel hieronder geeft de systeemgrenzen relevant voor de consumptieaardappel. 

Tabel 2. Productiestappen in en uit scope en specificatie per stap 

Waardeketenstap In scope Motivatie Specificatie 
 

Output 
eenheid 

Benodigde 
hoeveelheid per 
functionele 
eenheid 
eindproduct 

Teelt pootgoed X De teelt van pootgoed 
lijkt veel op de teelt van 
de 
consumptieaardappel 
en heeft verwachting 
proportioneel ook 
eenzelfde impact op het 
klimaat en bodem 

kg pootaardappelen Kg 0,045 kg - 

0,055 kg per kg 
consumptie 
aardappelen 

 

Transport pootgoed X Brandstofgebruik heeft 
impact op thema 
klimaat 

kg pootaardappelen  n.v.t. n.v.t. 

Teelt 
consumptieaardappel 
(incl. on-farm transport 
en opslag) 

X Deze stap vormt naar 
verwachting het meest 
aanzienlijke aandeel in 
de drie impacts 

Kg 
consumptieaardappelen 

n.v.t. n.v.t. 

Teelt andere gewassen X De impacts 
bodemkwaliteit en 
onderverdiening spelen 
zich af op 
bouwplanniveau en dan 
is ook de teelt van 
andere gewassen van 
invloed 

Aandeel in 
bouwplan/opbrengst van 
andere gewassen 

n.v.t. n.v.t. 

Andere inkomens 
genererende 
activiteiten 

X Voor het thema 
onderverdiening moet 
het gehele inkomen van 
een 
consumptieaardappel 
telend akkerbouwbedrijf 
in beschouwing worden 
genomen. 

Opbrengst uit andere 
inkomens genererende 
activiteiten 

n.v.t. n.v.t. 

Transport teelt naar 
verwerking/retail 

X Brandstofgebruik heeft 
impact op thema 
klimaat 

Kg 
consumptieaardappelen 

n.v.t. n.v.t. 
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4. Kwantificering en waardering van impacts: samenvatting 

Hoewel de aardappel een intensief gewas is en de impacts per hectare significant zijn, is het ook een hoogproductief 

gewas. Dit heeft een aanzienlijk effect op ogenschijnlijke hoogte van de echte kosten voor de impacts klimaat en bodem. 

Zo is de impact op het thema klimaat voor de 3 regio’s circa 950 euro per hectare en maar ongeveer 1,9 eurocent per 

kilo. Onderverdiening (een lager inkomen dan het ‘leefbaar inkomen noodzakelijk voor een redelijk bestaan) is van 

toepassing op rond een derde van de bedrijven. Voor bedrijven waar het van toepassing is, betreft de impact 

tienduizenden euro per bedrijf. Per kilo tafelaardappelen volgt een lagere waarde van 1,1 eurocent per kilo. Voor bodem 

is de impact rond de 36 euro per hectare en minder dan 0,1 eurocent per kilo. 

De gemiddelde resultaten voor Nederlandse consumptieaardappelen zijn gegeven in Figuur 1.94 

  

Figuur 1. hoofdresultaten analyse tafelaardappel 

Er zijn tamelijk significante verschillen tussen regio’s binnen Nederland. Zie Figuur 2 voor een samenvatting. 

 

Figuur 2. Geografische verschillen analyse tafelaardappel (voor onderverdiening is één analyse op beide typen kleigrond gedaan) 

 
94 De gemiddelde impact per tafelaardappel is geschat op basis van het gemiddelde van de drie in tabel 1 genoemde 
regio’s. 
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Op het thema klimaat worden lokale verschillen veroorzaakt door een combinatie van kleine verschillen in gemiddelde 

productiviteit, lachgasuitstoot (door mestgebruik) en bodemkoolstof afbraak. Op zandgronden wordt minder lachgas 

uitgestoten en is de productiviteit hoog. Kleigronden in het Zuidwesten hebben een lager organisch koolstofgehalte wat 

ook de lagere afbraak hiervan verklaart. Om deze reden stoot de consumptieaardappelteelt op Kleigrond Noord en 

IJsselmeerpolders de meeste broeikasgassen uit per kg aardappelen. 

Op het gebied van onderverdiening is de bijdrage op bouwplanniveau het hoogst op de Zandgronden en laagste in 

kleigebieden. Vanwege data-schaarste zijn beide kleigebieden samen geanalyseerd. Het verschil op bedrijfsniveau 

beperkt zich tot van enkele duizenden euro’s per huishouden per jaar. Echter het aandeel dat de opbrengsten uit 

consumptieaardappelen innemen in de totaalopbrengst van een bedrijf is ook sterk van invloed op de impact per 

kilogram aardappelen. Eerst wordt onderverdiening op bedrijfsniveau berekend en vervolgens op basis van opbrengst 

toegewezen aan verschillende inkomensactiviteiten. Uit data van Bedrijveninformatienet95 blijkt dat het aandeel dat de 

consumptieaardappel inneemt in de opbrengst van bedrijven op zandgronden een stuk hoger is dan op kleigronden. Dit 

heeft de verschillen in onderverdiening verder uitvergroot en verklaart waarom deze impact tussen gebieden 

uiteenloopt van 0,8 eurocent tot 1,7 eurocent per kg consumptieaardappelen.  

De lagere bodemkoolstofafbraak op kleigronden in het Zuidwesten verklaart ook het verschil op het thema 

bodemkwaliteit, al geldt hier dat alle resultaten relatief klein zijn. 

5. Impact klimaatverandering 

Voor de gemiddelde tafelaardappel is bijdrage aan klimaatverandering de grootste van de drie impacts. De berekening 

is hieronder weergegeven 

Materialiteitsanalyse over stappen van de waardeketen 

In tegenstelling tot het zaaigoed van andere gewassen, is de pootaardappel van belang in een CO2 voetafdruk gezien de 

materiële bijdrage die de productie ervan levert aan de uiteindelijke voetafdruk van in de consumptieaardappel. 

Kort cyclische opname en uitstoot van CO2 wordt gebruikelijk niet meegenomen omdat deze processen elkaar op zeer 

korte termijn opheffen, echter er komt bij de decompositie van gewasresten en de aanbreng van meststoffen in de 

bodem wel lachgas (N2O) vrij. Dit gas, met een CO2 eq van 298 levert een significante bijdrage aan klimaatverandering 

en daarom is het wel relevant om deze factor mee te nemen. 

Bodemkoolstof is naast een onderdeel van het thema bodemkwaliteit ook van toepassing binnen het thema klimaat 

aangezien een verschuiving in de balans tussen opname- en afbraaksnelheid van bodemkoolstof een toe- of afname aan 

CO2 in de atmosfeer kan veroorzaken. 

Tot slot zijn alle processen waarbij de verbranding van fossiele brandstoffen komt kijken relevant en daarom 

meegenomen in deze berekening. Dit is samengevat in tabel 3. 

Tabel 3. Materialiteitsanalyse impact per waardeketenstap 

Waardeketenstap  Materieel Motivatie (indien niet 
materieel)  

Bron (indien niet 
materieel) 

Ja Nee 

Teelt pootgoed X    

Transport pootgoed X    

Teelt consumptieaardappel:     

Gewasrestenbeheer X    

Bodembeheer & gebruik meststoffen X    

Productie meststoffen X    

Productie gewasbeschermingsmiddelen X    

 
95 Wageningen Economic Research, (2019). Bedrijveninformatienet: Inkomen per onbetaalde AJE. 
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Operatie machines en voertuigen binnen 
agrarisch bedrijf 

X    

Bewaring binnen agrarisch bedrijf X    

Bodemkoolstof X    

Teelt andere gewassen     

Bodemkoolstof X    

Andere inkomens genererende activiteiten  X Niet in scope voor 
impact klimaat 

 

Transport teelt naar verwerking/retail X    

 

Kwantificering 

De uitstoot van N2O door toediening van meststoffen en de uitstoot van CO2 door de afbraak van koolstof in de bodem 

hebben de grootste impact op klimaatverandering gevolgd door de productie van meststoffen, 

gewasbeschermingsmiddelen en het brandstofverbruik tijdens de teelt. De productie van pootgoed, transport, N2O 

uitstoot door de decompositie van gewasresten en het energieverbruik tijdens opslag binnen het agrarisch bedrijf 

hebben een aanzienlijk kleinere, maar niet verwaarloosbare, impact op de CO2 voetafdruk.  

Zoals ook bij de berekening van bodemkwaliteit zal worden vermeld, kan de afname in bodemkoolstof causaal niet 

toegewezen worden aan een enkel gewas. Dit is een meerjarig proces waaruit een gemiddelde achteruitgang per 

hectare per jaar is berekend die vervolgens over de productiviteit van consumptieaardappelen per hectare is verdeeld. 

Hierdoor zou een minder productief gewas, zoals tarwe, een hogere per kg afname in bodemkoolstof tonen. Echter, 

algemeen wordt erkend dat juist de aardappel een intensief gewas is wat de achteruitgang van bodemkwaliteit 

veroorzaakt. 

De resultaten voor de kwantificering van broeikasgasuitstoot per gebied zijn weergegeven in de drie tabellen hieronder. 

Tabel 4a, b, c. Bijdrage klimaatverandering per functionele eenheid, per waardeketenstap 

Kwantificering klimaatverandering – per waardeketenstap – Zandgrond Zuidoost 

Waardeketenstap Uitstoot per stap in 
originele eenheid 
(kgCO2 eq) per hectare 

Uitstoot (kg CO2-
eq.) per kg  

Bron  

Productie pootgoed 191,38 3,72E-03 KWIN 201896 + The Cool Farm Tool 
201997 

Transport pootgoed 13,86 2,69E-04 Ponsioen & Blonk 201198 + The Cool 
Farm Tool 2019 

Gewasrestenbeheer 225,61 4,38E-03 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Bodembeheer & gebruik 
meststoffen 

1300,00 2,52E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Productie meststoffen 738,96 1,43E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Productie 
gewasbeschermingsmiddelen 

574,00 1,11E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Operatie voertuigen binnen 
agrarisch bedrijf 

739,68 1,44E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Bewaring binnen agrarisch bedrijf 384,64 7,47E-03 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

 
96 Zie: https://www.wur.nl/nl/show/Handboek-Kwantitatieve-Informatie-Veehouderij-KWIN.htm 
97 Zie: https://coolfarmtool.org/ 
98 Ponsioen, T., H. Blonk. (2011) Case studies for more insight into the methodology and composition of carbon footprints of table potatoes and chips. 

Blonk Milieuadvies. 
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Bodemkoolstof 1698,24 3,30E-02 Bos et al. 2007 

Transport naar verwerking/retail 309,96 6,02E-03 Ponsioen & Blonk 2011 + The Cool 
Farm Tool 2019 

Totaal 6176,33 1,20E-01  

 

Kwantificering klimaatverandering – per waardeketenstap – Kleigrond Noord en IJsselmeerpolders 

Waardeketenstap  Uitstoot per stap in 
originele eenheid 

Uitstoot (kg CO2-
eq.) per kg  

Bron  

Productie pootgoed 256,67 5,14E-03 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Transport pootgoed 16,26 3,25E-04 Ponsioen & Blonk 2011 + The Cool 
Farm Tool 2019 

Gewasrestenbeheer 225,61 4,52E-03 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Bodembeheer & gebruik 
meststoffen 

1570,00 3,14E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Productie meststoffen 977,68 1,96E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Productie 
gewasbeschermingsmiddelen 

574,00 1,15E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Operatie voertuigen binnen 
agrarisch bedrijf 

710,20 1,42E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Bewaring binnen agrarisch bedrijf 373,81 7,48E-03 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Bodemkoolstof 1690,92 3,39E-02 Bos et al. 2007 

Transport naar verwerking/retail 300,64 6,02E-03 Ponsioen & Blonk 2011 + The Cool 
Farm Tool 2019 

Totaal 6695,79 1,34E-01  

 

Kwantificering klimaatverandering – per waardeketenstap – Kleigrond Zuidwest 

Waardeketenstap  Uitstoot per stap in 
originele eenheid 

Uitstoot (kg CO2-
eq.) per kg  

Bron  

Productie pootgoed 263,21 5,43E-03 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Transport pootgoed 16,24 3,35E-04 KWIN 2018 + Ponsioen & Blonk 2011 + 
The Cool Farm Tool 2019 

Gewasrestenbeheer 225,61 4,65E-03 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Bodembeheer & gebruik 
meststoffen 

1570,00 3,24E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Productie meststoffen 977,68 2,02E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Productie 
gewasbeschermingsmiddelen 

574,00 1,18E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Operatie voertuigen binnen 
agrarisch bedrijf 

710,20 1,46E-02 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Bewaring binnen agrarisch bedrijf 362,23 7,47E-03 KWIN 2018 + The Cool Farm Tool 2019 

Bodemkoolstof 1054,08 2,17E-02 Bos et al. 2007 

Transport naar verwerking/retail 291,93 6,02E-03 KWIN 2018 + Ponsioen & Blonk 2011 + 
The Cool Farm Tool 2019 

Totaal 6045,18 1,25E-01  
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Waardering 

Zoals aangegeven in annex I is de bijdrage aan klimaatverandering gewaardeerd middels de herstelkosten van Kuik et 

al. (2009): 0,152 EUR/kgCO2 eq. Dit leidt tot onderstaande gemonetariseerde waardes voor de impact. 

Tabel 5. Bijdrage aan klimaatverandering per regio; gemonetariseerd. 

Regio Eurocent/kilo 
consumptieaardappelen 

Zandgrond Zuidoost 1,82 

Kleigrond Noord en IJsselmeer 
polders 

2,03 

Kleigrond Zuidwest 1,89 

  

6.  Impact onderverdiening 

Onderverdiening is de één na grootste impact voor tafelaardappelen. Hierbij geldt bovendien dat de regionale 

verschillen vrij groot zijn. Details van de berekening volgen hieronder. 

Materialiteitsanalyse over stappen van de waardeketen 

De analyse voor onderverdiening focust op de primaire processen. Buiten inkomsten uit aardappelen, zijn ook andere 

inkomsten van belang. Zie ook de tabel hieronder. 

Tabel 6. Materialiteitsanalyse impact per waardeketenstap 

Waardeketenstap Materieel Motivatie (indien niet materieel)  Bron (indien niet materieel) 

Ja Nee 

Teelt pootgoed  X Voor het thema onderverdiening 
zijn enkel de waardeketenstappen 
die zich op het 
consumptieaardappel telend 
bedrijf afspelen relevant om in 
beschouwing te nemen.  

… 

Transport pootgoed  X Idem  

Teelt 
consumptieaardappel  

X    

Teelt andere gewassen X    

Andere inkomens 
genererende activiteiten 

X    

Transport teelt naar 
verwerking/retail 

 X Idem  
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Kwantificering 

Leefbaar inkomen voor Nederland 

Het gesuggereerde leefbaar inkomen heeft een middenwaarde van €1.460 per FTE99. In AJE is dit 1.718 (op basis van 

een 'minimale' AJE, die precies 2000 uur is). Deze waarde is gebaseerd op het minimum inkomen dat in Nederland per 

maand verdienen moet worden om te voorzien in onder andere onderdak, schoolkosten en voeding.  

Feitelijk inkomen 

De feitelijke inkomens van akkerbouwers zijn beschikbaar voor twee regio’s: ‘Veenkoloniën en zandgebieden’ en 
‘Kleigebieden (noord, centraal en zuidwest)’. Bij het opleveren van de data over bedrijfsinkomen heeft 
Bedrijveninformatienet rekening moeten houden met privacy en daarom de grootte van inkomenscategorieën moeten 
beperken. Om die reden is met groepen van 33% en in het geval van veenkoloniën en zandgronden 50% gewerkt. Dit 
geeft een minder gedetailleerde analyse dan mogelijk was voor melk (10 categorieën in elk van de regio’s). Om 
onderverdiening bij aardappelen exacter inzichtelijk te maken is een grotere verdeling van inkomenscategorieën 
wenselijk. 
 
De twee tabellen hieronder laten zien dat in beide regio’s in de laagste categorie verlies gemaakt wordt. Het inkomen 

in de tabellen wordt bepaald op basis van het gemiddelde inkomen per onbetaalde AJE uit akkerbouwbedrijven tussen 

2013 en 2017 met tenminste 1% van het areaal gebruikt voor de teelt van consumptieaardappelen.  

Tabel 7. Veenkoloniën en zandgebieden 

Inkomenscategorie Inkomen gemiddeld 
(€/oAJE/jaar) 

Percentage gezinnen 
binnen deze 
categorie (%) 

Bronnen 

Categorie 1  -13.074 50% Bedrijveninformatienet (WUR, 2019) 

Categorie 2  59.756 50% Bedrijveninformatienet (WUR, 2019) 

 

Tabel 8. Kleigebieden (noord, centraal en zuidwest) 

Inkomenscategorie Inkomen gemiddeld 
(€/oAJE/jaar) 

Percentage gezinnen 
binnen deze 
categorie (%) 

Bronnen 

Categorie 1  -18.341 33% Bedrijveninformatienet (WUR, 2019) 

Categorie 2  22.523 33% Bedrijveninformatienet (WUR, 2019) 

Categorie 3  94.164 33% Bedrijveninformatienet (WUR, 2019) 

 

Onderverdiening per waardeketenstap 

Op basis van de feitelijke inkomens en het gewenste leefbare inkomen is voor elk van de gebieden de onderverdiening 

per categorie bepaald, zoals weergegeven in de tabellen hieronder. 

 

Tabel 9. Veenkoloniën en zandgebieden 

Inkomenscategorie Percentage 
huishoudens in 
categorie  

Onderverdiening in categorie 
(EUR/oAJE/jaar) 

Bijdrage onderverdiening  
(EUR/oAJE/jaar) 

Categorie 1 50% 33.686 16.843 

Categorie 2 50% 0 0 

Totaal: 16.843 

 
99 Zie https://wageindicator.org/salary/wages-in-context 

https://wageindicator.org/salary/wages-in-context
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Tabel 10. Kleigebieden 

Inkomenscategorie Percentage 
huishoudens in 
categorie  

Onderverdiening in categorie 
(EUR/oAJE/jaar) 

Bijdrage onderverdiening  
(EUR/oAJE/jaar) 

Categorie 1 33% 38.953 12.984 

Categorie 2 33% 0 0 

Categorie 3 33% 0 0 

Totaal: 12.984 

 

Totale onderverdiening (per kg aardappel) 

Inkomen uit een akkerbouwbedrijf kan lastig teruggebracht worden tot een enkel gewas. Er is immers een bouwplan 

nodig om bodemkwaliteit en gewasweerbaarheid te managen. Op basis van enkel gegevens over inkomen uit de 

consumptieaardappelteelt kan niets gezegd worden over de leefbaarheid van het inkomen uit een akkerbouwbedrijf. In 

dit project is dus het gehele inkomen uit het akkerbouwbedrijf in beschouwing genomen bij het berekenen van 

onderverdiening. Vervolgens is deze totale onderverdiening toegewezen aan het aandeel dat de 

consumptieaardappelinkomsten innemen in de totaalopbrengst van een bedrijf over de in beschouwing genomen jaren 

(zie tabel 11 en 12). Op basis van data van het CBS100 konden voor kleigronden en veen- en zandgronden de gemiddelde 

areaalgrootte en productiviteit van de consumptieaardappelteelt worden berekend om zo tot onderverdiening per kg 

te komen. In verband met databeschikbaarheid zijn enkel gemiddelden voor de jaren 2013 en 2014 gebruikt. Als laatste 

stap is het gemiddelde voor Nederland, 1,1 eurocent per kg aardappel, berekend worden uit de resultaten in de twee 

onderzochte regio’s (zie tabel 13). 

Tabel 11. Veenkoloniën en zandgebieden 

 
Eenheid  Waarde  Bron 

a. Onderverdiening per onbetaalde AJE EUR/oAJE/jaar 16.843 Berekening boven 

b. Aantal onbetaalde AJE per bedrijf oAJE/bedrijf/jaar 1,4 Bedrijveninformatienet 

c. Totale onderverdiening per bedrijf EUR/bedrijf/jaar 23.312 a*b 

d. Bijdrage aardappel aan inkomen % van totale bedrijfsinkomsten 34% Bedrijveninformatienet 

e. Aanname: toewijzing onderverdiening aan 
aardappel is naar bijdrage aan inkomen 

% van onderverdiening 34%  

f. Onderverdiening toegewezen aan aardappel EUR/bedrijf/jaar 7.829 c*e 

g. Aantal hectare aardappel per bedrijf ha/bedrijf 9 CBS 

h. Productie per hectare kg aardappel/ha/jaar 52.550 CBS 

i. Aardappelproductie per bedrijf Kg aardappel/bedrijf/jaar 470.000 g*h 

j. Onderverdiening per kg aardappel EUR/kg aardappel 0,02 f/i 

k. Onderverdiening per kg aardappel eurocent/kg aardappel 1,7 J*100 

 

Tabel 12. Kleigebieden 

 
Eenheid  Waarde  Bron 

a. Onderverdiening per onbetaalde AJE EUR/oAJE/jaar 12.984 Berekening boven 

b. Aantal onbetaalde AJE per bedrijf oAJE/bedrijf/jaar 1,6 Bedrijveninformatienet 

c. Totale onderverdiening per bedrijf EUR/bedrijf/jaar 20.876 a*b 

 
100 Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2019 
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d. Bijdrage aardappel aan inkomen % van totale bedrijfsinkomsten 22% Bedrijveninformatienet 

e. Aanname: toewijzing onderverdiening aan 
aardappel is naar bijdrage aan inkomen 

% van onderverdiening 22%  

f. Onderverdiening toegewezen aan aardappel EUR/bedrijf/jaar 4.563 c*e 

g. Aantal hectare aardappel per bedrijf ha/bedrijf 12 CBS 

h. Productie per hectare kg aardappel./ha/jaar 49.400 CBS 

i. Aardappelproductie per bedrijf Kg aardappel./bedrijf/jaar 580.000 g*h 

j. Onderverdiening per kg aardappel EUR/kg aardappel 0,01 f/i 

k. Onderverdiening per kg aardappel eurocent/kg aardappel 0,8 J*100 

 

Tabel 13. Bijdrage gemiddelde onderverdiening voor Nederland 

 
Eenheid  Waarde  Bron 

a. Totale productie zand en veen miljoen kg aard./jaar in NL 1.271  CBS 

b. Totale productie klei miljoen kg aard./jaar in NL 2.402  CBS 

c. Totale productie zand en veen % 35% a/(a+b) 

d. Totale productie klei % 65% b/(a+b) 

e. Onderverdiening per kg zand en veen eurocent per kg aardappel 1,7  Tabel 11 

f. Onderverdiening per kg klei eurocent per kg aardappel 0,8  Tabel 12 

g. Onderverdiening eurocent per kg aardappel 1,1 c*e+d*f 

 

7. Impact bodemkwaliteit 

Erosie vindt veelal plaats door blootstelling van grond aan water (neerslag) en wind. Bij erosie door water zijn 

hoogteverschillen in het landschap essentieel omdat dit de daadwerkelijke wegspoeling van grond mogelijk maakt. In 

Nederland is deze factor daarom verwaarloosbaar101. Op basis van een recente studie door Borrelli et al. 2017102, kan 

worden geconcludeerd dat winderosie een rol speelt op Nederlandse akkerbouwgronden. Bij benadering waait in 

kustgebieden, waar de meeste kleigronden zich bevinden, circa 1.5 ton/ha/jaar weg en landinwaarts, waar de meeste 

zandgronden zich bevinden, circa 0.1 ton/ha/jaar weg. Dit zou op kleigronden een tot een waardering van 0.09 eurocent 

per kilo leiden. Hoewel de studie van Borelli et al. 2017 een goede indicatie geeft zijn er een aantal beperkingen die het 

niet geschikt maken als bron voor dit rapport. De studie geeft enkel een gemiddelde voor winderosie per vlak van 100 

hectaren gedurende de jaren 2000 tot 2010 en het is niet mogelijk deze te middelen voor specifieke regio’s of 

grondsoorten. Om deze redenen is ervoor gekozen dit onderdeel niet mee te nemen voor de impact bodemkwaliteit 

maar als suggestie te bieden voor toekomstige studies. 

Zowel erosie als veranderingen in bodemkoolstofgehalte zijn processen die verspreid over de jaren plaatsvinden. Zowel 

omgevingsfactoren (zoals het weer) als landbouwmethoden hebben een invloed, maar directe verbanden zijn moeilijk 

te trekken. Processen zijn daarom moeilijk te duiden en de mate van achteruitgang kan moeilijk worden gerelateerd aan 

een specifieke landbouw praktijk of de teelt van een specifiek gewas in een rotatie. In deze studie is er daarom voor 

gekozen om op deze processen voor akkerbouwgronden in het algemeen in kaart te brengen, terug te rekenen naar ton 

per hectare per jaar en deze op basis van productiviteitsrichtlijnen in de drie betreffende regio’s per kilogram 

consumptieaardappelen te berekenen. Dit heeft tot gevolg dat de impact per kg aardappel een stuk lager zal zijn dan 

die van, bijvoorbeeld, een kg tarwe, vanwege de verschillen in opbrengst per hectare. Echter, zoals eerder opgemerkt, 

 
101 Panagos P., Van Liedekerke M., Jones A., Montanarella L., (2012). “European Soil Data Centre: Response to European policy support and public 

data requirements”; Land Use Policy, 29 (2) 
102 Borrelli, P., Lugato, E., Montanarella, L., Panagos, P. (2016). A New Assessment of Soil Loss Due to Wind Erosion in European Agricultural Soils 

Using a Quantitative Spatially Distributed Modelling Approach. Land Degradation & Development, in Press 
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is de aardappel een intensief gewas en wordt algemeen erkend dat juist intensievere gewassen een bijdrage leveren 

aan de achteruitgang van bodemkwaliteit. 

Materialiteitsanalyse over stappen van de waardeketen 

Voor de impact bodemkwaliteit is alleen teelt van belang. Zowel met aardappel als andere gewassen is rekening 

gehouden. Zie ook de tabel hieronder. 

Tabel 14. Materialiteitsanalyse impact per waardeketenstap 

Waardeketenstap  Materieel Motivatie (indien niet materieel)  

Ja Nee 

Teelt pootgoed  X Voor het thema bodemkwaliteit zijn enkel de 
waardeketenstappen die zich op het consumptieaardappel 
telend bedrijf afspelen en verband houden met de 
bodemkwaliteit relevant om in beschouwing te nemen.  

Transport pootgoed  X Idem 

Teelt 
consumptieaardappel  

X   

Teelt andere gewassen X   

Andere inkomens 
genererende activiteiten 

 X  

Transport teelt naar 
verwerking/retail 

 X Idem 

 

Kwantificering 

In elk van de drie gebieden kan enkele honderden kilogram SOC per hectare per jaar verloren gaan. Bos et al. 2007103, 

geven de waardes zoals weergegeven in de tabel direct hieronder. In de tabel die daarop volgt, is dit omgezet naar per 

kilogram consumptieaardappel. 

Tabel 15. Overzicht van datapunten voor verandering in bodemkoolstof.  In alle gevallen is dit op basis van Bos et al. 2007 

Datapunt Scope Eenheid Waarde (origineel) 

Verandering in 
bodemkoolstof gehalte 

Akkerbouwgronden 
gangbare teelt 

Kg SOC/ha/jaar -464 

Verandering in 
bodemkoolstof gehalte 

Akkerbouwgronden 
gangbare teelt 

Kg SOC/ha/jaar -462 

Verandering in 
bodemkoolstof gehalte 

Akkerbouwgronden 
gangbare teelt 

Kg SOC/ha/jaar -288 

 

Tabel 16. SOC-verlies per kg consumptieaardappel in de drie regio’s 

 

Zandgrond Zuidoost Eenheid Waarde 

Productopbrengst  kg product/ha/jaar 51500 

SOC-verlies per kg product kg / kg product 0,009 
      

 
103 Bos, J., J. de Haan en W. Sukkel. 2007. Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag: de biologische en gangbare landbouw vergeleken. 

Rapport 140. Plant Research International B.V. Wageningen UR, Wageningen. 
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Kleigrond Noord en IJsselmeerpolders Eenheid Waarde 

Productopbrengst  kg product/ha/jaar 49950 

SOC-verlies per kg product kg / kg product 0,009 
   
   
 

Kleigrond Zuidwest Eenheid Waarde 

Productopbrengst  kg product/ha/jaar 48500 

SOC-verlies per kg product kg / kg product 0,006 

 

 Waardering 

In de laatste stap wordt de impact gewaardeerd. Het resultaat is minder dan 0,1 eurocent per kilogram aardappelen 

voor ieder van de gebieden. 

De gebruikte monetariseringsfactor bodemverlies is €0,03 per kg bodemverlies. Die voor SOC-verlies is €0,03 per kg 

SOC-verlies 

Tabel 17. resultaten bodemkwaliteit per regio (gewaardeerd) 

Waardering Impacts  

Regio Eurocent/kilo 

consumptieaardappelen 

Zandgrond Zuidoost 0,03 

Kleigrond Noord en 
IJsselmeerpolders 

0,03 

Kleigrond Zuidwest 0,02 
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8.  Bevindingen uit de werkgroep 

Het toepassen van modellen ten behoeve van TCA vindt binnen Soil & More Impacts plaats op macro en vooral ook op 

microniveau (bedrijfsniveau). Toepassing op een subsector (tafel aardappel) bracht goede leerpunten mee. De gangbare 

denkrichting met focus op geld en marktwerking was sterk aanwezig in de werkgroep. Aan het uitvoeren van een meer 

holistisch perspectief moet uiteindelijk een marktvraag ten grondslag liggen, was de stellige boodschap (of de wetgever 

moet besluiten ge- en verboden op te leggen; dit laatste overigens zeer tegen de zin in van de werkgroepleden).  

TCA is een methodologie in ontwikkeling. In algemene zin geldt dat de uitdagingen gepaard gaande met innovatie-

denken enerzijds technisch en anderzijds sociaaleconomisch van aard zijn.  

Qua techniek zullen methodes ter bepaling van footprints verder verbeteren, inclusief gezamenlijk gedragen afspraken 

over input data (waarbij bedrijfsinfo gecombineerd wordt met macro economische data of bijv. geologische data). Het 

komen tot de geopperde verbeteringen rondom de TCA methodologie zijn realiseerbaar. Het op brede schaal verkrijgen 

van data die voldoende differentieert, is naar verwachting hierbij de grootste uitdaging.  

Tegelijkertijd moet er voor een succesvolle, sector brede toepassing ook draagvlak zijn voor een footprint / TCA 

methodologie. Dit vergt investeringen in sociaal- economische verandering waarin o.a. het aspect van voldoende 

vertrouwen in methodes en uitkomsten eerst geadresseerd moeten worden. 

Draagvlak voor verandering creëren 

In de werkgroep tafel aardappel was het perspectief van de boeren en hun inkomsten nooit ver weg. De huidige 

regeldruk, het in het verleden vaak eenzijdig neerleggen van de lasten bij boeren, de structuur van de waardeketen en 

de internationale context werden nadrukkelijk besproken. Wil een transformatie naar een teelt met verlaagde 

maatschappelijke kosten slagen, zal dit perspectief voor de boer (geen aantasting inkomen, geen belemmering van 

ondernemerschap) belangrijk zijn in de discussie. Door werkgroepleden bijvoorbeeld verwoord als: ‘Voorkom bbaa (boer 

betaalt altijd alles)’ en  ‘Als boer wil ik gewoon op het land werken, niet achter het bureau zitten vanwege allemaal 

regels’.  

Vanuit hetgeen al is opgemerkt over sociaal economische innovatie is in de werkgroep (tafel) aardappel ook lang en 

uitvoerig gediscussieerd over hoe te komen tot de TCA uitkomsten en wat de representativiteit van gemiddelden is 

indien niet individuele bedrijven ‘assessed’ worden. De discussie is heel zinvol geweest en deze inzichten hebben veelal 

de analyse verrijkt. Door de actieve discussie over de modellen en vooral over de mogelijke consequenties van 

uitkomsten uit de modellen, was er beperkte tijd en animo over om te praten over concrete aanbevelingen voor de 

verlaging van de maatschappelijke kosten in de consumptieaardappelsector.  De werkgroep vond het daarbij niet prettig 

aanbevelingen te doen voor een klankbordgroep waarvan het mandaat onbekend was. ‘Daarom praat ik ook wat met 

meel in mijn mond op dit punt’, aldus een werkgroeplid.  Een andere zorg betrof de effectiviteit van een veelheid van 

projecten. Is er voldoende regie vanuit LNV of moet de sector zelf actiever de regie pakken om te komen tot bepaling 

en evt. verlaging van de maatschappelijke kosten? 

De onderstaande aanbevelingen zijn vooral gebaseerd op eigen observaties als consultant vanuit het proces.  

Rol boeren erkennen en belonen 

De werkgroep benoemde de wil om te veranderen bij boeren, alsmede ook de forse prestaties m.b.t. duurzaamheid – 

‘90% vooruitgang in 10 jaar’. Tevens de frustratie dat die inspanningen niet echt voor de bühne komen en de kosten die 

ermee gemoeid zijn: ‘Als de maatschappij wil dat we duurzamer telen, doen we dat. Dit kan echter niet als de kostprijs 

dan niet hoger mag worden’ en ‘De boer moet beloond worden voor zijn inspanningen (en zijn kosten moeten vergoed 

worden)’.  

Transformatie kan alleen duurzaam zijn als boeren ook voordeel ervaren.  
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Alle ketenpartijen/actors nodig voor transformatie 

Ook werd menigmaal door de werkgroep benoemd dat verandering (om te komen tot lagere maatschappelijke kosten) 

de verantwoordelijkheid is van de hele keten, tot de consumenten aan toe. De maatschappij wil transparantie en andere 

zaken. Zij zal dan ook financieel hieraan moeten bedragen. De communicatie naar de consument moet daarbij 

plaatsvinden op een heel simpel niveau. TCA  zou een goed instrument hiervoor kunnen zijn. Dan blijven de vraag & 

aanbod verhoudingen in de markt ook werken omdat prijzen afhankelijk gemaakt kunnen worden van de mate waarin 

een geteeld product bijdraagt aan maatschappelijke kosten. 

Daarmee is ook de aansluiting op de commerciële realiteit een punt. Is TCA effectief als differentiatie mogelijkheid en 

opgewassen tegen de dynamiek (downstream) in de keten die veelal non differentiatie wil om brede 

sourcingsmogelijkheden te hebben? De krachtenverdeling in de (internationale) keten is niet in balans en anderzijds 

mag er geen discriminatie plaatsvinden tussen gelijksoortige producten (Europese wetgeving met eisen aan product en 

marktwerking). Kan en mag TCA  dan leiden tot differentiatie op productniveau?   

Tot slot is de structuur van een keten een belangrijke variabele. Akkerbouwers opereren heel erg autonoom en hebben 

relatief veel mogelijkheden te variëren met gewassen op het bedrijf.  In sectoren (zetmeel, zuivel, fruit met bijv. 

clubrassen) waarbij een coöperatie het (meer uniforme) aanbod strak in de hand houdt, zijn er veelal meer verdiensten 

voor de boer.  

Databeschikbaarheid en gebruik modellen 

Aansluiting op bestaande bedrijfsadministratie – zoveel als mogelijk  

Geen tot nauwelijks extra (of nog erger: overbodige) uitvraag van datapunten is een belangrijke voorwaarde voor het 

welslagen. ‘Werk met normale teeltregistratie’ is een geuite wens. Boeren moeten geen extra administratief werk 

hebben en bij voorkeur met tooling kunnen werken die ze reeds gebruiken, anders is harmonisatie lastig te 

bewerkstelligen. Anderzijds zal bij het rapporteren op andere datapunten het vrijwel onontkoombaar zijn om ook 

andere datapunten te gebruiken dan de datapunten die nu vastliggen in de bedrijfsadministratie.  

Slechte herkenbaarheid op gemiddelden 

De datapunten voor en uitkomsten van de berekeningen moeten ook herkenbaar zijn. Herkenbaar in de zin dat 

ondernemers ‘mentaal’ de getallen herkennen uit hun eigen context. Gemiddeldes zijn erg lastig omdat het voor geen 

enkel bedrijf echt representatief is en bijv. ook rondom onderverdiening heel moeilijk te plaatsen. Om in de modellen 

tot sectorgemiddeldes te komen moeten aannames gedaan worden.  Een nadeel daarbij is dat TCA vanuit het perspectief 

van de akkerbouwers niet moet gaan over een product (aardappel) maar over een bedrijf. En een bedrijf heeft een 

bouwplan. Initieel is gewerkt met ‘massale’ data vanuit Wageningen Economic Research en de teelt van aardappel in 

Nederland is opgesplitst in 3 verschillende groepen (klei zuid, klei centraal/noord, zand).  

De verschillen in organisatiegraad tussen de ketens leidt ook tot grote verschillen in databeschikbaarheid, is de indruk 

van de werkgroepleden. Zuivel bijv. verzamelt al heel veel data en lijkt meer een georganiseerd collectief te vormen. 

Akkerbouwers zijn minder georganiseerd (en meer divers o.a. door diverse bouwplannen).  

Veranderende ‘status’ van de modellen   

Er is enerzijds de wens om te komen tot een model waarvoor heel weinig datapunten nodig zijn en de datapunten 

moeten makkelijk uit de bedrijfsadministratie of meso-economisch beschikbaar zijn.  Anderzijds moet het model heel 

sterk differentiërend kunnen werken omdat akkerbouwers sterk onderling verschillen en de modellen moeten relatief 

eenvoudig en intuïtief te begrijpen zijn voor de boeren. Dit lijkt lastig verenigbaar. 

Terugkomend op het draagvlak zal het ook een gefaseerd proces zijn om te komen tot brede acceptatie van 

modeluitkomsten. Evt. zwakheden in het model aanpassen of meer uitleg geven, leren (om de trend naar beneden te 

managen) en pas bij voldoende vertrouwen in de logica van het model is het geschikt als een afrekenmodel (of 

semantisch prettiger: beoordelingsmodel). Nu geeft de werkgroep duidelijk een angst aan dat ‘Een getal een eigen leven 

gaat leiden’.  



 

72 

De door de werkgroep gepercipieerde status van de Cool Farm Tool104 (hierna: CFT) zou ook passen bij de fasering: van 

sector management model, naar management model naar beoordelingsmodel. Het is veel eerder de weinig granulaire 

data die leidt tot eenvormigheid. 

De variabelen Bodem en Klimaat 

Daar de discussie eerder ging over het proces en de context van de berekeningen en minder over de uitkomsten zelf, 

zijn er geen aanbevelingen vanuit de werkgroep genoteerd op de ecologische variabelen. Voor het verlagen van de 

maatschappelijke kosten rondom bodemkwaliteit en klimaatverandering (voornamelijk op gebied van natuurlijk 

kapitaal) van de land- en tuinbouw  zijn -generieke- oplossingsrichtingen: meer gewasrotatie, bodembedekkers en 

groenbemester, minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest en minder verstoring van de bodem. 

 De variabele Onderverdiening  

De term onderverdiening wordt niet direct herkend. Wat wel herkend wordt is het probleem dat voor verduurzaming 

een beloning nodig is voor de teler om te kunnen vergroenen.  

Ook was er geen overeenstemming of er überhaupt sprake is van onderverdiening. Juist de aardappel is een goed 

verdiengewas. Edoch, de werkgroep vindt dat de boer niet meer in staat is om extra kosten op te brengen voor 

duurzaamheid. ‘Er zit ook beroepstrots in de sector waardoor boeren steeds tot het gaatje gaan. Boeren nemen dus 

genoegen met een heel geringe beloning’ en ‘Als je het qua inkomen niet redt, dan moet je het maar beter doen (zei Cees 

Veerman al)’ en ‘als boer moet je niet afhankelijk zijn van aalmoezen’ getuigen van wilskracht en een zekere acceptatie 

van de matige financiële vergoeding. 

Een bepaling van een leefbaar loon dat de gemiddelde Nederlander nodig heeft om te overleven zegt nog weinig over 

een boer (ondernemer). De werkgroep ziet niet in hoe dit te berekenen is en verwacht niet dat het gaat leiden tot een 

herkenbaar getal. Het harde getal van het inkomen van een (tafel)aardappelteler is niet makkelijk te identificeren. Dit 

werkgroep stelt dat er grote variatie is rondom het inkomen per jaar per akkerbouwer, afhankelijk van: 

• bouwplan  

• grondprijzen & waarderingsgrondslag van grond (balanswaarde economisch, fiscaal, actuele waarde, 

vervangingskosten) 

• investeringen, kapitaalskosten en afschrijvingen op vast kapitaal 

• rol van pacht areaal.  

• balans vraag /areaal en toenemende vraag naar verwerkt product 

• misoogsten en andere risico’s.  

• risicomanagement (beschikbaarheid middelen, technologie als CRISPR/CAS)  

• bedrijfsomvang   

• oudedagvoorziening 

Vergelijken van de kostprijs per ha vs. aardappelprijs per ha is belangrijk volgens de werkgroep. Daarnaast is nog 

belangrijker voor boeren de liquiditeitssplanning (veel belangrijker dan de vermogensopbouw via -stijgende! indien- 

grondprijzen. Kortom: Er is 100% verschil tussen een goede ondernemer, met een goede bedrijfsomvang en gunstig weer 

voor zijn teelt versus een mindere ondernemer, niet ideale omvang en pech met de teelt(gewas) dat seizoen. 

Voor verdere gedachtenvorming over de variabele onderverdiening is het belangrijk om de geringe herkenbaarheid (of 

openheid) op dit onderwerp te noteren en de veelheid van nog niet in te vullen subvariabelen.   

  

 
104 Zie: https://coolfarmtool.org/ 
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Annex IV: Toelichting analyse tomaten 

1. Inleiding  

Voor het product tomaat is het niet gelukt een werkgroep te formeren. Na overleg binnen het projectteam en met de 

opdrachtgever is besloten om op basis van secundaire data, literatuur en expertinschattingen een uitwerking te maken 

voor tomaat voor de thema’s  

a. impact voor klimaatverandering; 

b. impact voor onderverdiening; 

en om opties te verkennen om impact op beide externaliteiten te verminderen.  Het onderwerp bodemkwaliteit is niet 

uitgewerkt omdat de gangbare tomatenteelt vrijwel volledig op substraat plaatsvindt. De biologische tomaat wordt wel 

in de bodem geteeld maar is buiten de scope gelaten omdat secundaire data ontbreken. De impact is beperkt want het 

areaal biologisch tomaat is klein t.o.v. het totale areaal tomaat. In de grafieken in het hoofdrapport is ‘bodemkwaliteit’ 

op 0 gewaardeerd. 

2. Definitie van product en functionele eenheid 

Omdat in deze studie is gekeken naar de ‘gemiddelde tomaat’ zoals verbouwd in Nederland, is het van belang om 

onderlinge verschillen in ogenschouw te nemen. In Van der Velden105 is aangegeven dat in Nederland circa 40-45% van 

de tomaten trostomaten (grof en middel) zijn en 35% uit specialiteiten bestaat. Deze variatie in tomatenteelt heeft 

direct gevolgen voor de opbrengst in kg per m2. De opbrengst per m2 varieert van 25 kg voor de specialiteiten tot 75 kg 

voor trostomaten. Het kiezen van één van de deelgroepen zou betekenen dat er te weinig bedrijven overblijven om de 

analyse op te baseren. Merk op dat het gros van de tomaten wordt geproduceerd voor de export naar vooral de ons 

omringende landen 

De tabel hieronder geeft een samenvatting van de productdefinitie 

Tabel 1. Selectie van productdefinities 

Product Gekozen productdefinitie Motivatie 

Tomaat Tomaat is een groentegewas geproduceerd in 
verwarmde kassen, verpakt en afgezet in 
supermarkt in Nederland. 

In deze studie is gekeken naar de gemiddelde 
tomaat in Nederland. Dit omvat o.a. vleestomaten, 
trostomaten, pruimtomaten en specialiteiten 
(bijvoorbeeld snoeptomaatjes) 

Biologische is uitgesloten i.v.m. gebrek 
aan data. 

Per type tomaat is geen analyse te 
maken vim het beperkt aantal 
bedrijven.  

 

3. Definitie van systeemgrenzen  

Voor de betreffende casus is alleen de productiefase meegenomen en alleen de onderwerpen die in het onderzoek 

relevant zijn (klimaatverandering en onderverdiening).  Nederlandse tomaten worden in kassen geteeld die verwarmd 

worden. Verder wordt CO2 toegediend als meststof en wordt in toenemende mate kunstmatige belichting toegepast om 

jaarrond tomaten te kunnen telen. Voor tomaat is bodemkwaliteit buiten de scope omdat met uitzondering van de 

biologische productiewijze tomaten in een teeltmedium geteeld worden. De belangrijkste wijze van verwarmen is met 

een WKK installatie, die naast warmte, CO2 produceert voor bemesting en elektriciteit voor belichting. De rest van de 

elektriciteit wordt aan het landelijke elektriciteitsnet geleverd.  In toenemende mate wordt restwarmte en 

 
105 Velden, Nico van der. (2016) Local-for-local productie kastomaten. Rapport LEI 2016-068 LEI Wageningen UR.  
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geothermische warmte gebruikt.  De tabel hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste waardeketenstappen, en 

of deze in scope zijn van de kwantitatieve analyse. 

Tabel 2. Systeemgrenzen analyse tomaat 

Productiestap In 
scope 

Motivatie Specificatie 
 

Output 
eenheid 

Aardgasproductie X Afhankelijk van energievoorziening is 

dit belangrijk  

Aanvoer aardgas in geval van 

een ketel of WKK 

M3 aardgas 

Elektriciteitsproductie x Afhankelijk van energievoorziening is 

dit belangrijk 

Elektriciteits-aankoop in geval 

van warmtevoorziening door 

aardwarmte/ restwarmte 

KWh 

CO2 productie x Afhankelijk van energievoorziening is 

dit belangrijk 

CO2 aanvoer in geval van 

warmtevoorziening waarbij 

geen CO2 vrijkomt 

Ton CO2 

Plantmateriaal  Deel inputs komt via plantmateriaal 

binnen (energie, meststoffen, …)  

 … 

Tomaatproductie x Belangrijkste stap waar de meeste 

impacts materieel zijn 

  

Verpakken  Weinig relevant voor de thema’s die 

in onderzoek zijn 

  

Transport  Relevant maar niet meegenomen 

i.v.m. databeschikbaarheid 

  

Supermarkt  Relevant maar niet meegenomen 

i.v.m. databeschikbaarheid 

  

Consument  Relevant maar niet meegenomen 

i.v.m. databeschikbaarheid 

  

 

De systeemafbakening is gebaseerd op de gebruikte secundaire data. Deze zijn afkomstig van primaire 

productiebedrijven van tomaten. Hierdoor ontbreekt informatie over de toelevering van plantmateriaal, en de 

processen na de oogst van tomaten. Ook is geen rekening gehouden met verliezen in de keten en bij de consument 

totale product en vochtverlies na oogst (deze verliezen zijn substantieel). 

Ook LCA berekeningen ontbreken momenteel (nog) zodat ook secundaire data vooral betrekking hebben op 

energiegebruik in de primaire productie. Wel wordt gewerkt binnen een PPS naar een methode voor de bepaling van 

de milieu footprint van glastuinbouwgewassen106. Een belangrijk discussiepunt is de wijze van allocatie van de 

broeikasgassen van aankoop en verkoop  van CO2 (meststof), warmte en elektriciteit. Er zijn verschillende 

allocatiemethoden zoals attributie, substitutie (systeemuitbreiding), massa, economie, enthalpie en entropie, energie 

dit tot een verschillende uitkomst leiden. Momenteel wordt onderzocht welke allocatie in welke context het meest 

ideaal c.q. het minst slecht is.  

In 2017 zijn er in Nederland circa 260 bedrijven met tomaten in de kas met een totale oppervlakte van 1739 ha.  Er is 

een grote mate van diversiteit onder de typen tomaten die geteeld worden (zie tabel 1 ) en de wijze waarin in de 

energiebehoefte, CO2 bemesting en de hoeveelheid licht voorzien wordt.   

 
106 Zie https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/ Methode-Milieu-Footprint.htm 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/%20Methode-Milieu-Footprint.htm
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Een van de grote discussiepunten bij het bepalen van de milieu footprint is de allocatie van CO2-emissie bij WKK 

installatie met teruglevering van elektriciteit aan het landelijke net. Een soortgelijke discussie speelt bij aankoop door 

de primaire bedrijven van CO2 (meststof) en elektriciteit in geval aardwarmte of restwarmte gebruik wordt. Deze 

discussie wordt besproken binnen de PPS milieu footprint tuinbouw die in de afrondingsfase zit.  In dit onderzoek wordt 

geen keuze gemaakt voor de allocatie en daarom wordt er geen CO2-equivalenten per kg tomaat berekend.  

 

 

4. Kwantificering en waardering van impacts: samenvatting 

Klimaatverandering 

De belangrijkste impact op klimaatverandering kan verwacht worden tijdens de productiefase van tomaat. Dit blijkt uit 

zowel eerdere LCA’s analyses107 en uit de eerste resultaten van de lopende PPS naar de milieu footprint. Echter de 

hoogte van de impact hangt zeer sterk af van de wijze van verwarmen, bemesten met CO2 en belichten.  Momenteel 

wordt gewerkt aan een uniforme methode voor het bepalen van de milieu footprint waarin ook voorstellen gedaan 

worden voor de allocatie van de diverse stromen (elektriciteit, CO2). 

Onderverdiening 

Onderverdiening speelt een rol in de glasgroenteteelt waar de tomatentelers deel van uitmaken. De mate waarin dit 

voorkomt verschilt sterk per jaar door met name opbrengstprijsverschillen.  In 2006 had de helft van de 

glasgroentetelers een inkomen onder de lage inkomensgrens en in 2016 was dit 6%108.  

Bodemkwaliteit 

De teelt van gangbare tomaten in de kas is volledig op substraatteelt. Alleen biologische tomaten, waarvan het areaal 

beperkt is109 ,  worden in de grond geteeld.  De impact van de tomatenteelt op de bodem is daarom in deze analyse 

buiten beschouwing gelaten.  

5. Impact klimaatverandering  

De belangrijkste impact op klimaatverandering kan verwacht worden tijdens de productiefase van tomaat. Echter dit 

hangt zeer sterk af van de wijze van verwarmen, bemesten met CO2 en belichten.  Momenteel wordt gewerkt aan een 

uniforme methode voor het bepalen van de milieu footprint waarin ook voorstellen gedaan worden voor de allocatie 

van de diverse stromen (elektriciteit, CO2). 

Een berekening van het gemiddeld bedrijf is door de vele typen tomaten, teeltwijzen (met / zonder belichting) en 

energievoorziening niet te geven.  Wel is nader ingegaan op het handelsperspectief op basis van het rapport van Van 

der Velden et al110.  

 

 
107 https://core.ac.uk/download/pdf/29228235.pdf, https://www.nscj.co.uk/JECM/PDF/1-1-7-Vermeulen.pdf 
108 Zie https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2240&themaID=2272 
109 =2 % in oppervlakte ; zie https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81517NED&D1=a&D2=a&D3=l&HD=120309-

1138&HDR=G2,G1&STB=T 
110 Velden, N.J.A. van der, P.X. Smit en J.S. Buurma (2018) Prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030. Rapport 2018-056 Wageningen Economic 

Research 

https://core.ac.uk/download/pdf/29228235.pdf
https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2240&themaID=2272
https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81517NED&D1=a&D2=a&D3=l&HD=120309-1138&HDR=G2,G1&STB=T
https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81517NED&D1=a&D2=a&D3=l&HD=120309-1138&HDR=G2,G1&STB=T
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6. Impact onderverdiening  

Materialiteitsanalyse over stappen van de waardeketen  

De verwachting op basis van expertkennis is dat onderverdiening, als het speelt, vooral bij primaire ondernemers speelt. 

Veel van de glastuinbouwbedrijven hebben de juridische constructie van BV.  Dit betekent dat de ondernemer in kwestie 

vaak op de loonlijst staat van de BV. In de berekeningen is verondersteld dat het allemaal eenmansbedrijven zijn waarbij 

de beloning voor de ingezette arbeid gelijk is aan de opbrengsten minus alle overige betaalde en berekende kosten 

(exclusief de inbreng van de directeur/ eigenaar). Binnen de BV is het wel van belang dat er ruimte is om de noodzakelijk 

research en development (R&D) uit te voeren zodat de winstgevendheid in de toekomst gewaarborgd blijft. De tabel 

hieronder vat de materialiteitsanalyse over de stappen van de waardeketen samen. 

Tabel 5. Materialiteitsanalyse impact per waardeketenstap 

Waardeketenstap  Materieel Motivatie (indien niet 
materieel)  

Bron (indien niet materieel) 

Ja Nee 

Toelevering 
plantmateriaal  

 X Geen info; band met 
internationaal opererende 
veredelingsbedrijven.  

Geen; veronderstelling dat ze een 
faire vergoeding voor de 
inspanning krijgen 

Toelevering 
elektriciteit, aardgas, 
CO2  

 X Elektriciteitsbedrijven   

Primaire producent  X  n.v.t. n.v.t. 

Verpakken, transport, 
supermarkt 

 X  Veel MKB en enkele grote 
bedrijven waarbij personeel 
in dienst is die conform 
afspraken beloond worden 

 

 

Kwantificering 

Feitelijk inkomen: Inkomensverdeling ondernemers primaire sector  

Op basis van het bedrijveninformatienet (BIN) van Wageningen Economic Research kan een beeld verkregen worden 

van de mate waarin telers van glasgroenten een laag inkomen realiseerde met hun bedrijf111. Zie de tabel hieronder. 

Tabel 6. Spreiding van inkomen uit bedrijf per onbetaald AJE (in 1000 euro) in de glasgroenteteelt in Nederland en aandeel bedrijven 
met een inkomen uit bedrijf onder de lage inkomensgrens. Gegevens betreffen alle glasgroentetelers, in 2017 teelde 21% van de 
glasgroentebedrijven (1261 bedrijven) tomaten op 35% van het areaal glasgroente (bijna 5000 ha).  Merk op dat de lage 
inkomensgrens varieert in de tijd. Bron: Bedrijveninformatienet (BIN Wageningen Economic Research. 

Jaar 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

P20 -6 -21 7 -86 13 -15 9 37 -8 

P50 34 20 47 -28 116 71 119 354 219 

% onder de lage 

Inkomensgrens2) 

35 38 16 50 19 23 25 6 Nog niet 
bekend 

 

 

Voor de periode 2013-2017 is het gemiddelde inkomen uit het bedrijf berekend per AJE. Dit gemiddelde is berekend 

voor drie groepen laag= 33% laagste; midden en hoog = 33% hoogste inkomen per AJE. Alleen bedrijven die minimaal 

vier waarnemingen hadden in de periode vijf jaar zijn meegenomen. Uit de tabel blijkt dat de tomatenbedrijven in alle 

 
111 Zie https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2240&themaID=2272 
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groepen ruim 70% van hun opbrengsten uit tomaten halen en 10 tot 15% uit energie (verkoop elektriciteit).  Het inkomen 

lijkt een verband te houden met de opbrengst van tomaten. Een hogere opbrengst leidt tot een hoger inkomen. Er is 

geen duidelijk verband met het aantal AJE gezinsarbeidskrachten.  

Een op de drie bedrijven hebben dus gemiddeld over vijf jaar een negatief berekend inkomen voor de eigenaar / 

directeur in de periode 2013-2017. Deze bedrijven zullen hoogst waarschijnlijk meer geld aan de BV onttrekken dan er 

na aftrek van alle betaalde kosten resteert. Middelen voor R&D zijn dan zeker niet voorhanden.  De middengroep 

realiseert een inkomen dat waarschijnlijk voldoende is om de gezinsuitgaven te dekken maar onvoldoende om R&D 

uitgaven te doen.  

De tabel hieronder geeft de situatie voor de drie groepen weer. 

Tabel 7. Tomatenbedrijven onderverdeeld in drie groepen naar inkomen uit bedrijf per onbetaalde AJE. Bron: Bedrijveninformatienet 

(BIN) Wageningen Economic Research. 

Tomatenbedrijven 0-33% groep 33 - 66% groep 66-100% groep 

Inkomen uit bedrijf per onbetaalde AJE -8,318 128,528 413,845 

Totale opbrengst (euro) 2,750,136 3,310,227 4,951,375 

Opbrengst tomaat (%) 72 72 73 

Opbrengst verkoop en handel energie (%) 17 15 9 

Onbetaalde arbeidsjaareenheden 1.6 2.3 1.6 

 

Totale onderverdiening (per kg tomaat)  

Uit tabel 7 volgt dat circa een derde deel van de tomatenbedrijven gemiddeld in de periode 2013-2017 minder verdienen 

dan het referentie inkomen van 17.500 euro per gezin per jaar.  Uitgaande van 1.65 AJE per glasgroentebedrijf dan is 

het gemiddeld inkomen 1.65* 8.318 euro=  13.725 euro negatief.  Deze groep bedrijven verdient dus 31.000 euro per 

jaar minder dan het leefbaar inkomen. Verdeeld over alle glasgroentebedrijven is dat 10.333 euro per bedrijf (twee 

derde deel van bedrijven verdient een inkomen boven het leefbaar minimum).  Uitgaande van een bedrijf van 5.9 ha en 

50 kg tomaten per m2 is de waarde voor de onderverdiening 0.4 cent per kg tomaten. 

Tabel 8. Waarde onderverdiening 

Onderverdiening Waarde 

Onderverdiening per kg tomaat (eurocent/kg) 0,4 

 

7. Bevindingen experts Wageningen Economic Research 

Samenvatting van belangrijkste lessen  

Impact klimaat 

Energie staat al decennia op de agenda in de glastuinbouw door het belang van energie in de bedrijfsvoering en het 

beleid om de afhankelijkheid van aardgas te verminderen. Forse reductie in gebruik van energie zijn al gerealiseerd en 

verdere reducties worden verwacht. Vooral aan de kant van de energievoorziening (los van het aardgas) wordt naar 

alternatieven gekeken, bijvoorbeeld aankoop warmte, elektriciteit en CO2 als alternatief voor fossiele brandstof in plaats 

van zelf produceren met een WKK en netto elektriciteit leveren aan het net.  
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De zoektocht naar een klimaat neutrale kas met netto geen CO2-emissie is in volle gang. De uitkomst en de 

ontwikkelingen worden gestuurd door de wijze van allocatie van de CO2-emissie (de gebruiker of de producent) en door 

de indicator die gebruikt wordt voor de klimaatimpact.  

Impact onderverdiening 

Bij intensieve teelten zoals glastuinbouw is het inkomen van de primaire ondernemer afhankelijk van vele factoren. Het 

inkomen uit het bedrijf is minder dan 10% van de totale opbrengst. Iets lagere opbrengsten of iets hogere kosten zorgen 

ervoor dat zelfs bij gunstige sectorresultaten individuele bedrijven minder verdienen dan nodig is voor een goed 

levensonderhoud.  In de glastuinbouw opereren de meeste bedrijven als BV. De ondernemer is hierdoor op korte termijn 

iets minder afhankelijk van de winstgevendheid. Op de langere termijn moet de winstgevendheid van de BV wel 

voldoende zijn om de eigenaar/ondernemer te betalen en om de noodzakelijke R&D uit te voeren zodat ook naar de 

toekomst een gezond inkomen gerealiseerd wordt. Op het niveau van de glasgroentesector zijn gemiddeld sinds 2012 

redelijk tot goede inkomens uit het bedrijf gerealiseerd en zeker voor een deel van de bedrijven is er ruimte om de 

gewenste R&D te kunnen financieren uit de winst112.  

Aangedragen oplossingsrichtingen om te sturen op verbetering van impact 

Impact klimaat  

Binnen de glastuinbouw speelt de energievoorziening al decennia een belangrijke rol. Door energiebesparing en andere 

vormen van energievoorziening zoals duurzame energie bijvoorbeeld geothermie (aardwarmte) wordt CO2- emissie 

beperkt. Een maat die in de praktijk gebruikt wordt is energie-efficiëntie (primair brandstofverbruik per eenheid 

product).  

Door veranderende omstandigheden (jaarrond productie met belichting; ontwikkelingen bedrijfsstructuur, 

beleidsontwikkelingen, energieprijzen, prijzen producten …) is er een continue innovatie in enerzijds de teelt van 

producten en anderzijds in de voorziening van warmte, licht en bemesting met CO2.  Dit heeft ook geleid tot een grote 

diversiteit in bedrijven met tomatenteelt. De verwachting is dat per m2 glas de warmtebehoefte zal blijven afnemen en 

dat de elektriciteitsbehoefte voor belichting zal toenemen (zie tabel 7.1 in Van der Velden, 2018113).  

Voor een verdere reductie in CO2-emissie is het in de eerste plaats van belang welke indicator gebruikt wordt voor het 

berekenen van de CO2-emissie en hoe de toerekening plaatsvindt (zie discussie in PPS Methode milieu footprint). De 

energie-indicator is ook sturend voor R&D binnen de glastuinbouw op energiegebied. De meest voor de hand liggende 

opties in de glastuinbouw voor de toekomst zijn gebruik van de WKK installaties (inkoop aardgas, gebruik warmte, 

gebruik CO2 als meststof en gebruik deel elektriciteit voor belichting, verkoop elektriciteit) en gebruik van geothermie 

(inkoop warmte, inkoop CO2 voor bemesting, inkoop elektriciteit voor belichting) en inkoop warmte en elektriciteit (zie 

van der Velden , 2018). 

Impact onderverdiening 

Een glasgroentebedrijf heeft gemiddeld een opbrengst van 2,5 miljoen euro per jaar114 in de periode 2015-2018. Een 

prijs per kg of een opbrengst per m2 die 10% onder het gemiddelde ligt maakt het verschil tussen een goed of geen 

inkomen uit het bedrijf omdat het inkomen uit het bedrijf in de meeste jaren minder dan 10% van de omzet bedraagt.  

Belangrijke kostenposten zijn energie en betaalde arbeid (inclusief werk door derden). Samen bepalen ze jaarlijks meer 

dan de helft van alle kosten. Zelfs bij gemiddeld goede inkomens in de sector zullen er dus jaarlijks bedrijven zijn waar 

de ondernemer nauwelijks een vergoeding overhoudt aan zijn inspanningen. Dit blijkt ook uit de bovenstaande analyses 

gemaakt voor de periode 2013-2017 voor de tomatenbedrijven. 

Of jaarlijks dezelfde bedrijven onder de lage inkomensgrens vallen is niet onderzocht. Indien dit een wisselend bestand 

is kan een slecht jaar opgevangen worden door betere jaren. Indien dezelfde bedrijven ieder jaar onder lage 

inkomensgrens komen neemt het risico op faillissement snel en sterk toe.  In de analyse is het gemiddelde genomen 

 
112 Zie https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2240&themaID=2272 
113 Velden, N.J.A. van der, P.X. Smit en J.S. Buurma (2018) Prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030. Rapport 2018-056 Wageningen Economic 

Research 
114 Zie https://www.agrimatie.nl/binternet.aspx?ID=4&bedrijfstype=13 

https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2240&themaID=2272
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over een periode van vijf jaar waardoor dit element (de tijd) is meegenomen. Er zijn waarschijnlijk dus bedrijven die 

meerdere jaren een slecht inkomen realiseren.  

Onderverdiening kan dus ontstaan indien ondernemers niet de juiste besluiten nemen t.a.v. de productie (welke 

tomaten gaan we telen, binnen welke telersvereniging, onder welke voorwaarde) of bijvoorbeeld de energievoorziening 

(zie impact klimaat).  Daarnaast spelen teelt-technische aspecten een rol (fysieke opbrengst per m2; voorkomen van 

ziektes en plagen).  Een derde groep van factoren ligt meer buiten het bereik van de individuele ondernemer en heeft 

betrekking op de algemene ontwikkelingen in de markt (vraag/ aanbodontwikkelingen, subsidieregelingen, technische 

ontwikkelingen (plantmateriaal, ledverlichting, beschikbaarheid personeel (werkloosheid)).  

Onderverdiening in termen van variatie tussen inkomens van ondernemers maakt deel uit van de wijze van ondernemen 

in Nederland.  Het concurrentiemodel zorgt voor dynamiek waarbij ook verliezers voorkomen. Er zijn vangnetten 

bijvoorbeeld bij banken of overheden om tijdelijke onderverdiening te overbruggen. Bij een langdurige onderverdiening 

komt faillissement ter sprake.   

Onderverdiening in termen van een redelijke vergoeding van de inspanningen per ketenschakel speelt in de 

glasgroenteteelt nauwelijks sinds 2012. Elk jaar worden per arbeidsjaareenheid redelijke tot goede inkomens 

gerealiseerd op sectorniveau. De spreiding tussen bedrijven is zoals eerder vermeld enorm. Het lijkt erop dat de 

marktorganisatie in de sector met telersverenigingen bijdraagt aan een voor de primaire bedrijven gezonde 

prijsontwikkeling in de periode 2013-2017. Een gemiddeld goed inkomen betekent nog niet dat er ook financiën zijn 

voor R&D.  
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Annex V: Overzicht mogelijke oplossingsrichtingen 

De tabel hieronder geeft een longlist van oplossingsrichtingen zoals die gevonden zijn tijdens het project. 

Oplossingsgroep Oplossingsrichting 

Randvoorwaarden Transformatie kan alleen duurzaam zijn als boeren ook voordeel ervaren.  

  De economische positie van boeren, tuinders en vissers in de keten moet zo worden, dat zij in 
de kringlooplandbouw een goed inkomen verdienen, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in 
stand kunnen houden en door kunnen geven. 

  Geen tot nauwelijks extra (of nog erger: overbodige) uitvraag van datapunten is een belangrijke 
voorwaarde voor het welslagen 

  Om te komen tot uitspraken op bedrijfsniveau vraagt om een redelijk gepersonaliseerde 
dataverzameling, bijvoorbeeld via apps 

  De term onderverdiening wordt niet direct herkend. Wat wel herkend wordt is het probleem 
dat voor verduurzaming een beloning nodig is voor de teler om te kunnen vergroenen.  

Financiering De consument zal ook moeten gaan betalen voor de verdere verduurzaming van de 
zuivelindustrie  

 
De term onderverdiening wordt niet direct herkend. Wat wel herkend wordt is het probleem 
dat voor verduurzaming een beloning nodig is voor de teler om te kunnen vergroenen.  

 
Overweeg ander systeem van ondersteuning Nederlandse landbouwers. Bv. In plaats van 
huidige subsidies die grotendeels op basis van productievolume zijn, kunnen zij ook betaald 
worden voor geleverde maatschappelijke baten (zoals ecosysteemdiensten). Één van de 
voordelen is dat dit een relatief hoge bijdrage is voor boeren met een laag inkomen, zodat 
onderverdiening minder van toepassing is. 

Regelgeving en 
overheidsbeleid 

Onvoorwaardelijk verlenen van subsidies aan boeren is geen juiste manier om verandering te 
verwezenlijken. In de toekomst moeten er percentueel meer subsidie worden gegeven voor 
actie tot vergroening of verduurzaming. 

  We moeten van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende 
verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting in kringlopen. 

  Een werkwijze die goed aansluit bij kringlooplandbouw is natuurinclusieve landbouw. 

  Er valt te denken aan het stimuleren van functionele agrobiodiversiteit, agrarisch natuurbeheer, 
biologische landbouw, zorg voor akkerranden en voor landschapselementen en vormen van 
landbouw die combinaties zoeken met bomen en meerjarige gewassen (agroforestry). 

  Dit beleid zou kunnen worden aangevuld met andere maatregelen, zoals het reguleren van de 
voedselomgeving (bijvoorbeeld het verbieden van de verkoop van bepaalde voedselproducten 
nabij scholen), en het via prijsbeleid of fiscaal beleid beprijzen van emissies. 

  Er kan worden gedacht aan strengere eisen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, 
dierenwelzijn, broeikasgasemissies en het in de prijs zichtbaar maken van negatieve externe 
effecten van voedselproductie. 

  De Rijksoverheid kan zich in Europees en internationaal verband inspannen om duurzame 
productie en consumptie van voedsel tot uitgangspunt van het voedselsysteem te maken, zodat 
gevolgen voor de leefomgeving en volksgezondheid niet langer ‘externe effecten’ zijn. 

  Er kan gedacht worden aan wet- en regelgeving, waarbij de overheid bepaalde 
productiemethoden verbiedt en de prijs van voedsel hoger zal worden. 

  De overheid kan door middel van prijsbeleid (zoals de wettelijke vaste prijs voor boeken) of 
fiscaal beleid emissies of het gebruik van natuurlijke hulpbronnen beprijzen, bijvoorbeeld met 
een belasting op grondstoffen of voedselproducten. 
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  Ga verder met huidig LNV-beleid ter bevordering kringlooplandbouw. Als er verschillende 
mogelijke maatregelen zijn, modeleer de afname van externe kosten door de maatregel, en kies 
de maatregel die de meeste baten heeft per geïnvesteerde euro. 

  Ondersteun verder onderzoek naar verdeling waarde over waardeketen (in het bijzonder de 
lage prijs die boeren ontvangen). Onderzoek welke mogelijkheden de huidige wetgeving (bv-
kartelwetgeving) biedt om onderhandelingsmacht van primaire producenten te verhogen. 

  Overweeg ander systeem van ondersteuning Nederlandse landbouwers. Bv. In plaats van 
huidige subsidies die grotendeels op basis van productievolume zijn, kunnen zij ook betaald 
worden voor geleverde maatschappelijke baten (zoals ecosysteemdiensten). Één van de 
voordelen is dat dit een relatief hoge bijdrage is voor boeren met een laag inkomen, zodat 
onderverdiening minder van toepassing is. 

  Er is een veelheid van projecten. Is er voldoende regie vanuit LNV of moet de sector zelf 
actiever de regie pakken om te komen tot bepaling en evt. verlaging van de maatschappelijke 
kosten? 

  Nederland heeft een aanzienlijk aandeel in de Europese zuivelsector, maar is nog altijd erg 
gevoelig voor de mondiale markt en dan in het bijzonder de prijzen op de mondiale markt. 
Daarom zijn er ook op Europees en globaal niveau ontwikkelingen nodig die een uitweg bieden 
voor de huidige zuivelindustrie. 

  Op sociaal-cultureel gebied kan worden gedacht aan het intensiveren van beleid dat 
voedselroutines beïnvloedt, zoals voedselonderwijs, het reguleren van de voedselomgeving 
(ingrijpen in het fysieke aanbod van voedsel), bewustwording van voedselverspilling en het 
ondersteunen van innovatieve duurzame producten en ketens. 

  De overheid kan stimuleren dat consumenten en ketenpartijen worden geïnformeerd over de 
‘werkelijke’ kosten van een voedselproduct, bijvoorbeeld met een schaduwprijs op het 
prijskaartje. Zo zouden bedrijven en consumenten overtuigd kunnen worden om voor een 
duurzamer product of grondstof te kiezen. 

  Voor de plantaardige teelten betekent kringlooplandbouw dat steeds nauwkeuriger geteeld 
wordt naar draagkracht van de bodem en met uitgekiende bouwplannen, bemesting op maat 
en preventie van ziekten, plagen en onkruiden. 

  Bij verdere verduurzaming van de veehouderij past ook de overgang naar integraal duurzame 
en emissiearme stal- en houderijsystemen. 

  Ga door met ontwikkeling van innovaties die uitstoot broeikasgassen in melksector verlagen (bv 
afvangen methaan in stallen). Als er verschillende oplossingen zijn, gebruik kwantificering van 
vermeden kosten als boer om de meest kosteneffectieve methode te kiezen. Overweeg subsidie 
van bewezen kosteneffectieve methoden als overheid. 

Samenwerking Onderlinge prijsafspraken ter bevordering van duurzaamheidsinitiatieven in ketens. Een 
voorbeeld zou hierbij kunnen zijn dat supermarkten besluiten de prijs van melk onderling 20 
cent op te hogen waarbij er toe wordt gezien dat deze 20 cent direct geïnvesteerd wordt in de 
verduurzaming van de melkketen. 

 
Verandering (om te komen tot lagere maatschappelijke kosten) is de verantwoordelijkheid van 
de hele keten, tot de consumenten aan toe 

 
Een veehouder kan met collega-akkerbouwers in zijn regio samenwerken door afspraken te 
maken over het produceren van voer voor het vee in hun regio en over de productie van een 
goede kwaliteit organische mest. 

 
Samenwerking in de regio en agroketens. 

 
Er is een veelheid van projecten. Is er voldoende regie vanuit LNV of moet de sector zelf 
actiever de regie pakken om te komen tot bepaling en evt. verlaging van de maatschappelijke 
kosten? 

 
Verschillende samenwerkingen ontwikkelen geïsoleerd van elkaar projecten, in plaats van deze 
oplossingen markt breed toe te passen. Standaardisering is gewenst om versnelling te kunnen 
realiseren. 
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Bewustwording Er is meer bewustzijn bij de consument, echter schat men in dat deze is op dit moment nog te 
laag is om deze transitie in gang te zetten. 

  Communicatie naar de consument moet plaatsvinden op een heel simpel niveau. TCA  zou een 
goed instrument hiervoor kunnen zijn.  

  Onze waardering voor voedsel moet groter worden. Dat geldt voor individuele consumenten, 
voor grootgebruikers en voor horeca. Verspilling is uit den boze. De afstand tussen primaire 
producenten en burgers moet kleiner worden. 

  Vergroting van waardering van voedsel door de consument. 

  Duurzamer eten. 

  Consumenten moeten zich een eetpatroon aanwennen met minder vlees en zuivel, en minder 
voedsel gaan verspillen. 

  Het huidige beleid dat is gericht op het verminderen van voedselverspilling en het beïnvloeden 
van het eetpatroon van consumenten, zou geïntensiveerd kunnen worden, bijvoorbeeld met 
voedselonderwijs, bewustwording van voedselverspilling en het ondersteunen van bedrijven die 
duurzame producten aanbieden.  

  Geef meer waardering voor positieve maatschappelijke effecten van de Nederlandse 
landbouwsector (bv het onderhoud van een uniek landschap, geleverde ecosysteemdiensten, 
…). Bv. In informatiecampagnes of in onderwijsprogramma's. 

  Overweeg publiekscampagne over lage inkomsten boeren om awareness te krijgen voor 
onderbetaling boeren. Onderzoek of een minimumprijs voor primaire producenten 
doorberekend kan worden aan consumenten (gaat vaak slechts om enkele centen extra per 
kilogram of liter). 

  Nederland heeft een aanzienlijk aandeel in de Europese zuivelsector, maar is nog altijd erg 
gevoelig voor de mondiale markt en dan in het bijzonder de prijzen op de mondiale markt. 
Daarom zijn er ook op Europees en globaal niveau ontwikkelingen nodig die een uitweg bieden 
voor de huidige zuivelindustrie. 

  Op sociaal-cultureel gebied kan worden gedacht aan het intensiveren van beleid dat 
voedselroutines beïnvloedt, zoals voedselonderwijs, het reguleren van de voedselomgeving 
(ingrijpen in het fysieke aanbod van voedsel), bewustwording van voedselverspilling en het 
ondersteunen van innovatieve duurzame producten en ketens. 

  De overheid kan stimuleren dat consumenten en ketenpartijen worden geïnformeerd over de 
‘werkelijke’ kosten van een voedselproduct, bijvoorbeeld met een schaduwprijs op het 
prijskaartje. Zo zouden bedrijven en consumenten overtuigd kunnen worden om voor een 
duurzamer product of grondstof te kiezen. 

  Voor de plantaardige teelten betekent kringlooplandbouw dat steeds nauwkeuriger geteeld 
wordt naar draagkracht van de bodem en met uitgekiende bouwplannen, bemesting op maat 
en preventie van ziekten, plagen en onkruiden. 

  Doe verder onderzoek naar reactie van consumenten op het zien wat de true price gap is van 
producten die zij kopen. 

Impact meten Er moet voor een succesvolle, sector brede toepassing ook draagvlak zijn voor een footprint/ 
TCA-methodologie. Dit vergt investeringen in sociaal- economische verandering waarin o.a. het 
aspect van voldoende vertrouwen in methodes en uitkomsten eerst geadresseerd moeten 
worden. 

 
Het is zaak de komende jaren het handelen van overheid, ondernemers en maatschappelijke 
partijen te richten op meetbare doelen en resultaten. 

 
Verder standaardiseren echteprijsberekeningsmethode. Dit helpt berekeningen eenvoudiger 
maken, en voorkomt het onnodig belasten van ondernemers (bv door te complexe data-
uitvraag). 

 
Ontwikkelen database met veel onderliggende data die nodig zijn voor een 
echteprijsberekening. Dit helpt berekeningen eenvoudiger maken. 

 
Ontwikkelen van een 'tool' om snel (schattingen van) de echte prijs te geven. Dit helpt 
bepalingen eenvoudiger en sneller te maken. 
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Ondersteun onderzoek naar 'baseline' echte prijzen voor groot aantal NLse voedselproducten. 
Dit helpt individuele ondernemers die hun echte prijs berekenen om de resultaten in 
perspectief te plaatsen. Presteren zij beter of slechter dan NLs gemiddelde? 

 
Kwantificeer voordelen biologische landbouw (bv verbetering bodemkwaliteit, lagere bijdrage 
aan klimaatverandering), en communiceer deze naar consumenten, zodat zij dit in 
aankoopbeslissing kunnen meenemen. 

 
Faciliteer extra onderzoek naar positief effect van kringlooplandbouw op bodemkwaliteit (incl. 
een gemonetariseerde aanpak). Gebruik deze informatie om boeren beter afwegingen te laten 
maken, en communiceer dit naar consumenten, zodat zij een eventuele voorkeur kunnen 
uitspreken. 

 
Gebruik informatie over echte prijzen als inkoopcriterium (+ eventueel: communiceer naar 
consument). 

 
Geen tot nauwelijks extra (of nog erger: overbodige) uitvraag van datapunten is een belangrijke 
voorwaarde voor het welslagen. 

 
Om te komen tot uitspraken op bedrijfsniveau vraagt om een redelijk gepersonaliseerde 
dataverzameling, bijv. via apps. 

 
De overheid kan stimuleren dat consumenten en ketenpartijen worden geïnformeerd over de 
‘werkelijke’ kosten van een voedselproduct, bijvoorbeeld met een schaduwprijs op het 
prijskaartje. Zo zouden bedrijven en consumenten overtuigd kunnen worden om voor een 
duurzamer product of grondstof te kiezen. 

 
Verschillende samenwerkingen ontwikkelen geïsoleerd van elkaar projecten, in plaats van deze 
oplossingen markt breed toe te passen. Standaardisering is gewenst om versnelling te kunnen 
realiseren. 

 
Doe verder onderzoek naar reactie van consumenten op het zien wat de true price gap is van 
producten die zij kopen. 

 
Het is van belang dat boeren nauwkeurig middels de kringloopwijzer bijhouden wat hun impact 
op het milieu is om te kunnen bepalen waar eventuele reductie kan plaatsvinden of welke boer 
in aanmerking komt voor een keurmerk zoals Planet Proof. 

Technologie en innovatie Het vraagt dat wij het huidige systeem veranderen door toe te werken naar kringlooplandbouw 
als de ecologisch en economisch vitale, gangbare productiewijze. 

  Nederland moet een prominente rol houden in de vernieuwing van productiemethoden, zowel 
in eigen land als op wereldwijde voedselmarkten. Met onze kennis en producten kunnen we 
voor andere landen een voorbeeld zijn in het efficiënt produceren van voedsel in kringlopen 
zodat schade aan het ecosysteem (water, bodem, lucht) voorkomen en hersteld wordt. 

  Glastuinbouw: verdergaande stappen kunnen worden gezet in onder meer het verbeteren van 
waterkwaliteit en van duurzame energievoorziening 

  Nieuwe technologie en ICT als driver voor innovatie. 

  Toekomstbestendig kennis- en innovatiesysteem. 

  Efficiënter produceren (minder hulpbronnen en grondstoffen gebruiken tijdens de 
productie van voedsel). 

  Zorgvuldiger produceren (de wijze van productie veranderen om negatieve effecten 
op dierenwelzijn en de lokale leefomgeving te verminderen). 

  Faciliteer dat consumenten bij de aankoop van een voedselproduct de CO2-uitstoot die met dat 
product samenhangt, kunnen compenseren (bv carbon capture and storage, JustDiggit, …) 

  Onderzoek technische en financiële mogelijkheden om in deze sectoren "carbon farming" 
oplossingen op te nemen. Deze zijn technieken waarmee tegelijkertijd bodemvruchtbaarheid 
verbetert en koolstof in de bodem opgeslagen wordt  reduced tillage, cover crops, enriched 
crop rotation, agroforestry, fertilizers rich in organic carbon, permanent grasslands. Zie 
bijvoorbeeld project van o.a. ZLTO en Bionext: https://northsearegion.eu/carbon-farming/ 
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  Voor de plantaardige teelten betekent kringlooplandbouw dat steeds nauwkeuriger geteeld 
wordt naar draagkracht van de bodem en met uitgekiende bouwplannen, bemesting op maat 
en preventie van ziekten, plagen en onkruiden. 

  Bij verdere verduurzaming van de veehouderij past ook de overgang naar integraal duurzame 
en emissiearme stal- en houderijsystemen. 

  Ga door met ontwikkeling van innovaties die uitstoot broeikasgassen in melksector verlagen (bv 
afvangen methaan in stallen). Als er verschillende oplossingen zijn, gebruik kwantificering van 
vermeden kosten als boer om de meest kosteneffectieve methode te kiezen. Overweeg subsidie 
van bewezen kosteneffectieve methoden als overheid. 

Overig Naar klimaatvriendelijk. 

 
Naar zorgvuldig gebruik van grondstoffen, hulpbronnen en de natuurlijke omgeving. 

 
Naar een sterkere relatie tussen landbouw en natuur. 

 
Maatschappelijk verantwoord en effectief transformeren. 

 
Solide positie van boeren, tuinders en vissers (waardering, verdienmodellen). 

 
Minder voedsel verspillen. 

 
Het is van belang dat boeren nauwkeurig middels de kringloopwijzer bijhouden wat hun impact 
op het milieu is om te kunnen bepalen waar eventuele reductie kan plaatsvinden of welke boer 
in aanmerking komt voor een keurmerk zoals PlanetProof. 

 

 

 


