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

 

Zeist, 6 januari 2020  
 
 
 
Geachte heer Van der Laan, 
 
Dank voor uw reactie op ons verzoek tot rectificatie van 30 december 2019.  
 
Voor alle duidelijkheid, ons verzoek tot rectificatie betreft niet de publicatie ‘De Staat van de Boer’ 
waarmee uw redactie een prijs heeft gewonnen, maar het artikel ‘Nederlands gezin steunt 
boerensector met 500 euro per jaar’, dat het lezerspubliek op het verkeerde been zet. In die zin dat 
lezers ervan uitgaan dat zij de Nederlandse boer steunen met 500 euro per jaar per gezin.  
 
Volgens u heeft Petra Berkhout nog eens persoonlijk bevestigd dat haar berekening en de publicatie 
in Trouw feitelijk juist zijn. Petra Berkhout heeft in het openbaar bevestigd dat het bedrag dat 
Nederlandse burgers betalen uit een publicatie komt van Wageningen Economic Research en feitelijk 
juist is. Zij neemt echter afstand van ‘het frame’ waarin Trouw de informatie heeft gepubliceerd. En 
dat betreft de suggestie die het artikel bij lezers wekt, dat die 500 euro als subsidie naar boeren gaat. 
Petra Berkhout publiceerde op 30 december 2019 om 17.35 uur het volgende op Foodlog 
(https://www.foodlog.nl/artikel/trouw-flest-uw-steun-aan-de-boer/ ): 
 

Trouw flest uw gevoelens voor de boer  
"GLB-uitgaven, een draadje over feiten en fabels nu er van alles circuleert op Twitter dankzij 
een artikel in Trouw gisteren." Dat zei landbouweconoom Petra Berkhout (Wageningen 
Economic Research) op twitter in antwoord op een stuk van redacteur Hans Marijnissen in 
Trouw over de €500 steun die u via uw belastingen onterecht aan een Nederlandse boer zou 
betalen. Ze maakte er een twitter-draadje over dat we hier even netjes aan elkaar hebben 
gehecht. Spoiler: de stelling is volkomen flauwekul (lees vooral ook de discussie onder dit 
artikel). 
Eerste feit: er is een verschil tussen wat inwoners van de EU afdragen aan de EU, en wat een 
boer daarvan terugziet……” 
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Merk op dat Foodlog en Petra Berkhout uit uw artikel hebben opgemaakt, dat die 500 euro bij 
Nederlandse boeren terecht zou komen. Wij constateren dat het artikel bijna niet anders te lezen is, 
gezien de nadruk in het intro op ‘Nederlandse gezinnen’ en ‘hun boeren’ (in combinatie met kop en 
foto), zie:  
 

Nederlandse gezinnen moeten in 2020 meer dan 500 euro 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. 

 
U heeft het artikel op uw website inmiddels ‘stilletjes’ aangepast, zonder daar enige ruchtbaarheid 
aan te geven richting uw lezers. Volgens u wordt met de aanpassing nadrukkelijker vermeld dat het 
om de Europese boeren gaat. STAF is dit niet met u eens, het oorspronkelijke artikel suggereerde 
namelijk dat het om de Nederlandse boeren zou gaan (zie ook de publicatie van Petra Berkhout op 
Foodlog). Lezers zijn in dit artikel op het verkeerde been gezet.  
 
STAF verzoekt Trouw om dit misverstand recht te zetten bij de lezers en de rectificatie openlijk bij het 
artikel te vermelden, wat gebruikelijk is in de journalistiek als het artikel na publicatie wordt 
gewijzigd. STAF verzoekt u de correctie te vermelden op uw website, als ook in de krant. 
 
STAF zal stappen ondernemen wanneer deze onjuistheid niet voldoende wordt rechtgezet.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting Agri Facts, 
 
Jaap Haanstra, voorzitter  
Wim Kromwijk, secretaris 
Leonie Bosch-Chapel, penningmeester 
Geesje Rotgers, projectcoördinatie 
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