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Verzoek tot rectificatie van het artikel ‘Nederlands gezin steunt boerensector met 500 euro per jaar’,
door Hans Marijnissen op 28 december 2019.

Zeist, 30 december 2019

Geachte heer Marijnissen,
Stichting Agri Facts (STAF) controleert uitingen van organisaties en bedrijven op feiten of het gebrek
daaraan. Van diverse zijden zijn wij gewezen op uw artikel ‘Nederlands gezin steunt boerensector
met 500 euro per jaar’, online gezet op 28 december 2019. STAF is conform zijn statuten in juridische
zin bevoegd op te treden voor de belangen van de agrarische doelgroepen, in geval van onjuistheden
in publicaties.
Genoemd artikel is naar het oordeel van STAF in strijd met de Leidraad van de Raad voor de
Journalistiek, in dit geval met het zorgvuldigheidsbeginsel. U zet de lezers van uw artikel op het
verkeerde been. U gebruikt Europese cijfers over financiële middelen, die van toepassing zijn op
zowel Europese boeren als gebiedsontwikkelingsprojecten, en presenteert deze aan uw lezers alsof
de Nederlandse belastingen naar Nederlandse boeren zouden gaan. U verzuimt te vermelden dat de
gelden weliswaar worden betaald aan Europa, maar in meerdere mate naar de Zuid- en OostEuropese boeren gaan, in mindere mate naar de Nederlandse boeren, en deels naar andere partijen
dan boeren. Dit is naar oordeel van STAF misleiding.
Waaruit blijkt dat u de lezer op het verkeerde been zet? De kop ‘Nederlands gezin steunt
boerensector met 500 euro per jaar’ wordt kracht bijgezet met een foto van een boerenactie
(trekkerblokkade A1) op 18 december, met daarbij de tekst: ‘Protesterende boeren vragen meer
waardering en steun van de bevolking. In werkelijkheid betaalt een gemiddeld gezin in 2020 nu al
meer dan 500 euro belasting als inkomenssteun voor de agrarische sector. Protesterende boeren op
de A1 bij De Lutte in Overijssel, eerder deze maand. De snelweg werd in beide richtingen
geblokkeerd. Beeld ANP.’
Kop en foto worden gevolgd door een artikel-intro dat de lezers dieper in het spoor trekt, dat het om
de Nederlandse boeren zou gaan, waarbij tevens de suggestie wordt gewekt dat het in werkelijkheid
om nog meer dan 500 euro gaat: ‘Nederlandse gezinnen moeten in 2020 meer dan 500 euro
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belasting betalen die via de Europese Unie als subsidie bij de boeren terechtkomt. Dat blijkt uit
berekeningen van Wageningen Economic Research, de opvolger van het Landbouw Economisch
Instituut. Inwoners van Nederland betalen via de EU rond de 130 euro per persoon aan hun boeren,
wat neerkomt op ruim 500 euro voor een gezin met twee kinderen. Geld dat opgaat aan de sanering
van de varkenshouderij of de aanpak van stikstofproblematiek is buiten de berekening gelaten.’
Hoe zit het wel?
Volgens Wageningen Economic Research geeft Europa jaarlijks 43 miljard euro uit als inkomenssteun
aan alle Europese boeren. Daarnaast is er nog eens ruim 18 miljard euro bestemd voor de
ondersteuning van Europese plattelandsontwikkeling. Bij elkaar opgeteld is dat een bedrag van ruim
61 miljard euro. Omgeslagen over 508 miljoen Europese inwoners betekent dat er jaarlijks per burger
122 euro wordt betaalde. Tot zover klopt het artikel in Trouw.
Vervolgens is het Europa die de belastingen verdeeld over de lidstaten. Trouw verzuimt duidelijk te
maken hoeveel geld Nederlandse boeren ontvangen van deze 61 miljard euro. Dit had Trouw
gemakkelijk kunnen nagaan, aangezien Europa de bestedingen per land openbaar maakt (Zie: EUbestedingen per land)1. Nederland is netto-betaler aan Europa en betaalt meer dan zij ontvangt. In
2017 betaalde Nederland 3,4 miljard en ontving 2,4 miljard. Daarvan ging 903 miljoen naar de
Nederlandse agrarische sector, gedeeld door 17 miljoen inwoners, is 53 euro per persoon. Per
gemiddeld gezin (we nemen de maatstaf van Trouw voor een gemiddeld gezin) is dat 200 euro.
Verder moet worden opgemerkt dat de landbouwsubsidies en plattelandsgelden lang niet allemaal
bij boeren terechtkomen, maar ook bij de voedingsindustrie, gemeenten, waterschappen en
natuurorganisaties. Ook de ontvangers van de subsidies zijn openbaar.2
STAF constateert dat hier geen sprake is van zorgvuldige journalistiek, maar van misleiding. In het
artikel worden Europese gemiddelden gehanteerd, die bij de lezers worden gepresenteerd als
Nederlandse gemiddelden. STAF verzoekt Trouw de geconstateerde onjuistheden binnen 7 dagen
royaal te rectificeren in de krant en op het internet. Mocht uw redactie hier geen gehoor aan geven,
dan willen wij dit artikel ter beoordeling voorleggen aan de Raad voor de Journalistiek.
Informatie over onze stichting vindt u op www.stichtingagrifacts.nl

Met vriendelijke groet,

Stichting Agri Facts,
Jaap Haanstra, voorzitter
Wim Kromwijk, secretaris
Leonie Bosch-Chapel, penningmeester
Geesje Rotgers, projectcoördinatie
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http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_nl.html
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RVO, Publicatie EU-subsidiegegevens landbouw 2018
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