True Food Price Coalition, dhr. Jeroom Remmers
Triodos Bank (founding partner), dhr. Koen Jonker, hoofd corporate communicatie Triodos
Per mail verzonden aan info@animalproteinreduction.nl, info@greencampaign.nl,
koen.jonker@triodos.nl

Zeist, 4 maart 2019

Betreft: Fouten van importantie in berekeningen True Food Price Coalition. Verzoek tot openbare
rectificatie.

Geachte heer Remmers en Jonker,
Stichting Agri Facts (STAF) controleert uitingen van organisaties en bedrijven op feiten of het gebrek
daaraan. STAF spreekt partijen die een onjuiste weergave van agrarische feiten geven daarop aan en
verzoekt deze de foute informatie te rectificeren. STAF zal daarvoor zo nodig een juridische
procedure starten.
STAF werd geattendeerd op uw poster ‘Impact of applying a true price system (€2, extra per kg
meat)’. Volgens uw poster leidt uw ‘prijssetting’ tot een vermindering van de vleesconsumptie van 18
procent, wat overeenkomt met 130 miljoen kilo vlees. Dit zou 2.000 miljoen kg CO2-reductie geven,
wat overeenkomt met 300.000 keer met een auto rond de wereld rijden. De ‘water savings’ zouden
20 miljard liter bedragen en de besparing op landgebruik 1400 km2.
STAF heeft uw berekeningen gecontroleerd en constateert dat u twee rekenfouten van importantie
maakt en daarmee een volstrekt verkeerd en vertekent beeld schetst richting het publiek.
Rekenfout 1
Voor zover STAF heeft kunnen nagaan, heeft u uw berekeningen gebaseerd op de carbon footprint
berekeningen van Blonk Consultants (Blonk Consultants; 2018; Verantwoording campagne Nationale
Week Zonder Vlees 20191) of vergelijkbare carbon footprints. Op basis van de carbon footprints van
Blonk Consultants kunnen uw cijfers worden gereproduceerd. Blonk Consultants gaat uit van een
vleesconsumptie van gemiddeld 770 gram per week, overeenkomend met 13,5 kg CO2-eq en 75,9
km met de auto, en een waterverbruik van 130,3 liter.
Als 18% minder vlees eten gelijk staat aan een vermindering van 130 miljoen kilo vlees, dan betekent
dit dat u ervan bent uitgegaan dat alle ruim 17 miljoen Nederlanders2 gemiddeld 40,15 kilo vlees per
jaar eten. U schrijft deze vleesconsumptie van 40,15 kilo per jaar dus ook toe aan babies, kinderen,
vegetariërs, veganisten, hoogbejaarden.
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https://weekzondervlees.nl/wp-content/uploads/2018/12/Verantwoording-campagne-Nationale-WeekZonder-Vlees-2019.pdf
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https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
Stichting Agri Facts - KvK 72793961 – Email: info@stichtingagrifacts.nl - Godfried van Seijstlaan 26, 3703BS Zeist.

Het vleesconsumptiecijfer (110 gram vlees per dag) dat Blonk Consultants hanteert, komt volgens de
referenties in het rapport uit de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM.1 In de berekeningen van
Blonk Consultants zijn genoemde bevolkingsgroepen, zoals kinderen en ook vegetariërs, buiten
beschouwing gelaten.
Rekenfout 2
De tweede vertaalfout die u maakt, is dat u ervan uitgaat dat alle Nederlanders 18% minder vlees
eten en dat niet compenseren met andere voedingsmiddelen. Met andere woorden: heel Nederland
wordt massaal op een streng dieet gerekend door de True Food Price Coalition. Dit is verre van
realistisch. Blonk Consultants hanteert dan ook een aparte cijferset voor consumenten die vlees
vervangen door compenserende producten om zo tot een dieet te komen dat voldoende
voedingsstoffen bevat. Blonk Consultants gaat in dat geval uit van een kleiner effect van verlaging
van de vleesconsumptie: afname effect met kwart op de CO2-footprint en 35 procent op het
landgebruik. De water footprint van het menu neemt dan toe: van 130,3 liter bij een menu mét vlees
naar 142,3 liter voor een evenwichtig menu zonder vlees.
Als Stichting Agri Facts met de carbon footprints rekent van Blonk Consultants, en deze toegepast
met de correcties zoals hierboven omschreven, dan komt Stichting Agrifacts tot de volgende
conclusies:
• True Food Price Coalition overschat de ‘reduction on meat consumption’ met 20%
• True Food Price Coalition overschat de post ‘less greenhouse gases’ met 40%
• True Food Price Coalition slaat bij de ‘water savings’ de plank volledig mis. Er zijn geen ‘savings’
maar een toenemend waterverbruik bij een evenwichting vegetarisch dieet.
• True Food Price Coalition overschat de ‘reduction of land use’ met 70%
• True Food Price Coalition overschat de ‘car rounds around the earth’ met 45%.
Samengevat: het gaat om een afname van 1,4 megaton aan broeikasgassen (in CO2-eq). Dit is
ongeveer 0,7 procent van de totale broeikasgassenuitstoot van Nederland.3
Stichting Agri Facts verzoekt True Food Price Coalition de foute cijfers in zijn poster, die het gevolg
zijn van twee rekenfouten, binnen twee weken in het openbaar te rectificeren zodat het publiek hier
kennis van kan nemen. Dit kan door een rectificatie te plaatsen op uw website.
Informatie over onze stichting vindt u op www.stichtingagrifacts.nl

Met vriendelijke groet,
Stichting Agri Facts, John Spithoven, voorzitter, Wim Kromwijk, secretaris, Jaap Haanstra, vice
voorzitter, Leonie Bosch-Chapel, penningmeester, Geesje Rotgers, projectcoördinatie
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https://www.clo.nl/indicatoren/nl0165-broeikasgasemissies-in-nederland
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