
 

 
 

 

 

Aanbevelingen: Op 8 maart 2022 presenteerde de Transitiecoalitie Voedsel een 10-

puntenplan voor de eiwittransitie onder de titel 'Plantaardig Het Nieuwe Normaal'. Het 

kabinet heeft daarop gereageerd met o.a. de belofte voor een ‘instrumentenbrief’ en een 

‘eiwitmonitor’. Het kabinet ziet de transitie naar plantaardig voedsel bovendien als een 

kans voor Nederlandse boeren en producten.   

 

Graag helpen wij het kabinet om de consumptiedoelstelling van 50% plantaardig in 2030 

te behalen. Dat doen we door vanaf begin 2023 met belangrijke stakeholders zoals boeren, 

bedrijven en lokale overheden tot een actieagenda te komen voor de productie en 

consumptiezijde van de eiwittransitie en de eigen doelstellingen worden benadrukt.  

 

Bovendien helpen we kabinet en parlement bij het signaleren van belemmeringen in wet- 

en regelgeving en het creëren van de juiste randvoorwaarden om de kabinetsdoelstelling 

te behalen. Prijs en smaak van een product spelen een rol. Maar, zo blijkt uit onderzoek 

van o.a. PBL, nog veel belangrijker is de voedselomgeving.   

 

Binnen het 10-puntenplan vragen wij vandaag uw speciale aandacht voor: 

1. Meer instrumenten voor gemeenten om een duurzame en gezonde 

voedselomgeving te bevorderen in lijn met het ‘Juridisch instrumentarium voor een 

gezonde voedselomgeving in de stad’ en het verzoek van diverse grote gemeenten 

(aanpassing Omgevingswet en Warenwet).   

2. Afschaffing van de BTW op ongesneden groente en fruit voor 2023 en verbreding 

van het lopende onderzoek naar afschaffing BTW voor alle peulvruchten en 

plantaardige alternatieven voor vlees, vis en zuivel.     

3. Vermindering van reclame (voor dierlijke producten) buiten de Schijf van Vijf in lijn 

met de aangenomen motie Dik-Faber/Sazias (1/2/2021) en een stop op 

stapelkorting en stunten met dierlijke producten onder de kostprijs. Dit kan o.a. 

door afspraken met de supermarkten, maar ook door het delen van best practices 

van gemeenten.  

4. Aanpassing van de Wet Loonbelasting (artikel 31a, tweede lid, onderdeel h, van de 

Wet op de loonbelasting 1964) die werkgevers ‘straft’ indien ze werknemers gratis 

of goedkoop willen voorzien van een gezonde en duurzame lunch.  

5. Verplichte bijmenging van duurzame en plantaardige grondstoffen van onze eigen 

boeren naar het voorbeeld van de verplichte bijmenging van biobrandstoffen in 

diesel en conform het rapport Toekomst zoekt Boer. 

 

Over het Plant the Future Diner: Het Plant the Future diner is een initiatief van 

Transitiecoalitie Voedsel in samenwerking met Nieuwspoort en Jonathan Karpathios van 

The Farm Kitchen en wordt gesponsord door oa BO Akkerbouw en Tasty Basics. Met het 

diner willen de organisaties laten zien dat een meer plantaardig voedingspatroon en 

aanbod, de gezonde, duurzame, goedkope en lekkere keuze kan zijn voor iedereen. Net 

als vorig jaar was het PTF-diner binnen enkele uren uitverkocht en we verwachten rond de 

250 mensen. Een duidelijk teken van de brede belangstelling voor het onderwerp. 

 

Over de Transitie Coalitie Voedsel: De Transitiecoalitie Voedsel is een coalitie van 

Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. We 

werken aan nieuwe oplossingen voor het huidige landbouw- en voedselsysteem dat 

ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. Onderdeel van onze beweging 

zijn o.a. Ekoplaza, Provincie Zuid-Holland, Bonduelle, MVO Nederland, Reinier de Graaf 

Ziekenhuis, Stegeman, Nyenrode Business Universiteit, Green Protein Alliance, Wereld 

Natuur Fonds en Triodos.      

 


