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	 	 in	de	actuele	discussie over  
 de problematiek van overcon-
sumptie van voedsel en overgewicht 
wordt regelmatig een verband gelegd 
tussen de prijsinstrumenten van het 
Europese Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid (GLB) en de consumptie 
van voedsel. Hierbij wordt betoogd 
dat er aanwijzingen bestaan dat het 
GLB de consumptie van ongezond 
voedsel stimuleert en tegelijkertijd de 
consumptie van gezond voedsel, zoals 
groente en fruit afremt. Hiermee zou 
er een negatieve relatie bestaan tus-
sen het GLB en de volksgezondheid 
(1, 2). Uit het hieronder besproken 
onderzoek blijkt echter dat prijsveran-
deringen slechts een geringe invloed 
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hebben op de beslissing van een con-
sument om een product wel of niet te 
kopen (3). Een negatief effect van het 
GLB op de volksgezondheid valt dan 
ook moeilijk aan te tonen, al bevat 
het GLB wel instrumenten die vragen 
oproepen vanuit het oogpunt van de 
volksgezondheid.

Het rapport bevat een driedelige 
verkenning naar de relatie tussen 
(de instrumenten van) het GLB en 
de volksgezondheid. Na een litera-
tuuronderzoek naar de relatie tussen 
landbouwbeleid en volksgezondheid 
en een generieke analyse van het GLB, 
spitst het rapport zich toe op een ana-
lyse van specifieke maatregelen van 
het GLB. In dit artikel wordt nader 
ingegaan op het markt- en prijsbeleid 
in de sectoren zuivel, groenten en 
fruit, wijn, tabak en suiker en hoe dit 
beleid de volksgezondheid zou kun-
nen beïnvloeden.

Prijselasticiteit    Als startpunt in 
het onderzoek wordt verondersteld 
dat het aankoopgedrag van consu-
menten primair wordt bepaald door 

de prijs en de beschikbaarheid van het 
voedsel. Een verandering in de prijs 
zal leiden tot een aanpassing van de 
vraag (prijselasticiteit van de vraag). 
De prijselasticiteit van de meeste 
agrarische producten (zoals aardap-
pelen, groente, fruit, melk en suiker) 
is echter vrij laag: dit houdt in dat een 
stijging van de prijs met 10% leidt tot 
een afname van de vraag met 0,1 pro-
cent (suiker) tot 1,5 procent (melk). 
Een prijsverandering zal ook leiden 
tot substitutie- en inkomenseffecten. 
Van een substitutie-effect is sprake 
wanneer bij een prijsverandering het 
relatief duurder geworden product 
wordt vervangen door een goedkoper 
product. Het inkomenseffect geeft aan 
dat een prijsverandering zal leiden tot 
veranderingen in de besteding van 
het inkomen. Deze veranderingen zijn 
groter naarmate het inkomen lager is.

Prijsbeleid en quota    Uit de alge-
mene beoordeling van het GLB wordt 
duidelijk dat vooral het prijsbeleid 
en de productiebeperkingen (quota) 
van invloed zijn op de productie en 
de prijs, en daarmee ook indirect op 
de consumptie. Het oorspronkelijke 
doel van het prijsbeleid was om de 
Europese boeren een redelijk inkomen 
te garanderen. Daarnaast werd ook 
gebruik gemaakt van het interventie-
instrument, waarbij producten uit de 
markt worden genomen om een zeker 
prijsniveau te garanderen. In de prak-
tijk heeft dit veelal geleid tot overpro-
ductie van voedsel. Vervolgens zijn 
maatregelen getroffen, zoals quota, 
om dit tegen te gaan. Aan de andere 
kant probeerde de EU om met afzet-
bevorderende maatregelen de voor-
raden weg te werken. Hiervan zijn de 
‘boterberg’ en de ‘wijnplas’ het meest 
bekend. Ondanks de frequente over-
productie heeft het prijsbeleid ertoe 
geleid dat consumenten in de EU 
meer betalen voor diverse landbouw-
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producten dan zonder het GLB het 
geval zou zijn. Vanuit het oogpunt van 
volksgezondheid kunnen deze hogere 
prijzen als gunstig (bijvoorbeeld in het 
geval van boter) of als ongunstig (bij 
groenten en fruit) worden beschouwd. 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat 
de prijs die de consument betaalt, 
vrij direct gekoppeld is aan de pro-
ducentenprijs en ook dat de prijs de 
bepalende factor is bij de aankoop 
van producten. Wat het eerste betreft: 
dit blijkt in de praktijk niet altijd het 
geval te zijn, omdat de producenten-
prijs vaak maar een klein onderdeel is 
van de prijs die de consument betaalt. 

Ten tweede is de prijs lang niet altijd 
de bepalende factor voor de con-
sument bij zijn overweging om een 
product wel of niet te kopen. Beschik-
baarheid, smaak, voedingsgewoonten 
en gebruiksgemak zijn eveneens van 
invloed. Dit maakt het ook moeilijk 
om het effect van een vettax of een 
gezondheidssubsidie te meten (4).

Specifieke maatregelen    Wan-
neer de GLB-instrumenten uit vijf 
verschillende marktordeningen wor-
den bekeken, kunnen meer specifieke 

uitspraken over de relatie tussen land-
bouwbeleid en volksgezondheid wor-
den gedaan. In de tabel is weergegeven 
welke instrumenten voor verschillende 
product(groep)en worden toegepast. 
Hieronder wordt nader ingegaan op 
het beleid in de sectoren zuivel, groen-
ten en fruit, wijn, tabak en suiker. 

Zuivelbeleid    Het zuivelbeleid 
is vooral bekritiseerd om de afzet-
programma’s voor boter en (volle) 
schoolmelk. Deze programma’s zou-
den de consumptie van relatief onge-
zonde dierlijke vetten hebben bevor-
derd (1). Het afzetprogramma voor 
boter, dat al ongeveer 20 jaar bestaat, 
beoogt de afzet van boter te vergroten 
door een subsidie op de verkoopprijs 
te geven. Vanuit het schoolmelkpro-
gramma worden subsidies verstrekt 
om de consumptie van melk onder 
schoolkinderen te verhogen. De subsi-
die op volle melk is hoger, wat vanuit 
het perspectief van volksgezondheid 
inderdaad onlogisch lijkt. In de prak-
tijk is het verschil tussen halfvolle en 
volle melk 25 calorieën op een beker 
van 150 ml, dus het valt wel mee. Te 
meer als het schoolmelkprogramma 
ervoor zou zorgen dat kinderen 
vaker melk drinken in plaats van 
bijvoorbeeld frisdrank, dat nog meer 
calorieën bevat. Ook op de consump-
tie van verzadigd vet is er maar een 
marginaal effect. Volgens een onder-
zoek van de Europese Commissie had 
de schoolmelkregeling echter weinig 
invloed op de beschikbaarheid van 
melk op scholen. Het nationale beleid 
en het individuele beleid van scholen 
zijn van grotere invloed (5). Voor de 
afzetprogramma’s voor boter geldt dat 
er niet valt te bewijzen dat zonder de 
programma’s minder boter zou zijn 
afgezet. Vooral boter voor banketbak-
kerswerk was anders ook wel gebruikt. 
Onderzoek van de Europese Reken-
kamer uit 2005 (6) toont aan dat de 
afzetsteun ‘geen sterke prikkel voor het 
gebruik van boter is’. 

Groenten en fruit    Bij groenten 
en fruit zouden de prijzen kunst-

matig hoog worden gehouden door 
het gebruik van het interventieme-
chanisme (1). In het geval van grote 
overproductie kunnen groenten en 
fruit van de markt worden gehaald 
en worden vernietigd of als veevoer 
worden gebruikt. In de huidige prak-
tijk wordt het interventiemechanisme 
echter nog maar weinig gebruikt, 
en dan alleen om zeer grote prijs-
schommelingen te voorkomen. De 
grensbescherming (importtarieven) 
voor groenten en fruit lijkt bovendien 
meer invloed te hebben op de prijzen 
voor groenten en fruit in de EU. In 
de recent voorgestelde hervorming 
van de marktordening voor groenten 
en fruit wordt meer marktwerking 
ingebouwd, terwijl er verbeterde afzet-
programma’s komen voor groenten 
en fruit op scholen. Daarnaast heeft 
de EU besloten dat groenten en fruit 
na interventie gratis verspreid moeten 
worden onder scholen en liefdadig-
heidsorganisaties (7).

Wijn en tabak    De marktordening 
voor wijn wordt vooral bekritiseerd 
vanwege de destillatiepremies (pre-
mies voor het destilleren van wijn-
overschotten naar wijnalcohol) die 
alcoholconsumptie in de hand zouden 
werken. Daarnaast heffen sommige 
landen relatief lage accijnzen op wijn. 
In de hervormingsvoorstellen die de 
EU in 2006 presenteerde wordt er 
trouwens naar gestreefd om de destil-
latiepremies per direct af te schaffen. 
Daarnaast wil de Europese Commissie 
meer geld reserveren voor campagnes 
die overmatig alcoholgebruik ontmoe-
digen (8). Ook hier geldt echter dat 
het moeilijk is om een verband aan te 
tonen tussen deze mechanismen en de 
vraag naar wijn. 

Bij tabak is sprake van een duidelijke 
negatieve relatie tussen consumptie 
en gezondheid. De Europese subsidies 
voor de teelt van tabak zijn vanuit 
een gezondheidsoogpunt dan ook 
zeer discutabel. Daarbij komt dat dit 
beleid niet strookt met door de EU 
gesubsidieerde antirookcampagnes. 
Een verband tussen de subsidies voor 
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tabaksproducenten en de consumptie 
van tabak is daarmee echter nog niet 
aangetoond.

Suiker    Voor suiker geldt dat alleen 
bovenmatig gebruik van deze produc-
ten ongezond is. De vrees bestond dat 
een hervorming van de suikermarkt 
(lagere prijzen) zou leiden tot meer 
suikergebruik. De suikerhervorming 
van 2005 heeft inderdaad geleid tot 
lagere prijzen voor de telers van sui-
kerbieten, evenals tot lagere prijzen 
voor de suikerproducenten. Het is 
echter nog onduidelijk hoe deze 
prijsverlaging heeft doorgewerkt in 
de prijzen die consumenten betalen 
voor een kilo suiker in de supermarkt. 
Vooralsnog lijkt het effect beperkt, 
zeker wanneer in ogenschouw wordt 
genomen dat de meeste suiker die 
we consumeren, verwerkt is in pro-
ducten. De prijsverlaging van suiker 
werkt nauwelijks door in de prijs van 
producten waarin suiker is verwerkt, 
omdat het aandeel van suiker in de 
totale kosten van het product zeer 
gering is. Daarnaast zijn veel groot-
verbruikers van suiker (onder andere 
de frisdrankindustrie) in de afgelopen 
jaren vanwege de hoge suikerprijzen 
(deels) overgestapt op suikervervan-
gers (isoglucose en glucosestropen), 
die qua calorieën niet onderdoen voor 
echte suiker.

Conclusie    In het algemeen kan 
uit dit verkennende onderzoek wor-
den geconcludeerd dat het effect van 
GLB-maatregelen op de consumptie 
van ongezond voedsel niet zo groot 
is. Het blijkt echter lastig om precies 
te voorspellen wat de effecten van 
prijsmaatregelen op de totale voed-
selconsumptie zijn (9). Aanvullend 
onderzoek is nodig om te kijken welke 
maatregelen wel kunnen bijdragen aan 
de vermindering van de consumptie 
van ongezond voedsel. Hierbij zou de 
Europese Commissie in ieder geval 
de schijn kunnen vermijden door de 
subsidie op volle schoolmelk stop te 
zetten, de steun voor de tabaksteelt te 
verminderen of af te schaffen en de 

importtarieven op groenten en fruit  
te verlagen, zoals ook wordt be- 
toogd door Rougoor e.a. (10). 

Voor meer informatie zie de website  

www.lei.wur.nl. Een gedrukte versie van het rap

port is aan te vragen of het rapport is te down

loaden via: http://www.lei.wur.nl/NL/publicaties 

+en+producten/LEIpublicaties/
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Prijsbeleid Quota Interventie Directe inkomenssteun Afzetbevorderende maatregelen a)

Graan Ja Nee Ja Ja Nee

Oliezaden Nee Ja b) Ja Ja Nee

Eiwithoudende gewassen Nee Nee Ja Ja Nee

Suiker Ja Ja Ja Ja c) Nee

Groente en fruit d) Nee Ja e) Ja Nee Ja

Tabak Ja Ja Nee Ja c) Nee

Wijn Ja Nee Ja f) Nee Nee

Rundvlees Ja Nee Ja g) Ja Nee

Varkensvlees Nee Nee Nee Nee Nee

Pluimveevlees Nee Nee Nee Nee Nee

Melk h) Ja Ja Ja Ja

Boter Ja Ja Ja

Magere melkpoeder Ja Ja Ja

a) Hieronder wordt niet begrepen exportsubsidies, maar wel de voedselprogramma’s die gelden voor groenten en fruit alsook 

melk; b) In de zin van een maximumareaal dat deze teelt mag beslaan; c) Per 2006; d) Voor tomaten, perziken, peren en citrus

vruchten wordt steun gegeven indien deze producten worden verwerkt. Ook bestaat er productiesteun voor gedroogde vijgen en 

gedroogde pruimen. In januari 2007 is een hervormingsvoorstel voor groenten en fruit gepresenteerd, dat meer marktwerking 

tot doel heeft; e) In de zin van garantiedrempels die de steun aan de verwerkingsbedrijven beperken; f) In de vorm van preven

tieve en verplichte destillatie; g) Daar de EU momenteel nettoimporteur is van rundvlees is er nauwelijks interventie;

h) In de periode 20042007 gaan de interventieprijzen voor boter en magere melkpoeder stapsgewijs omlaag met respectievelijk 

25 en 15%. Dit betekent dat exportsubsidies, interne afzetmaatregelen en interventie voor melkpoeder grotendeels afgebouwd 

kunnen worden. Voor boter blijft het prijsverschil met de wereldmarkt echter aanzienlijk en zullen deze instrumenten nog wel 

nodig zijn.

Tabel. Instrumenten 

van het GLB, voor 

verschillende pro-

ducten.
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