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Geachte heer Bleker, 
 

In haar vergadering van 15 februari 2011 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit het voorstel voor een verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouw-

producten (COM(2010) 733) besproken, alsmede de standpuntbepaling dienaangaande van de 

Nederlandse regering. De vaste commissie heeft hierover de volgende vragen aan de Neder-

landse regering.  

 

In uw brief d.d. 17 december 2010 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de uitkom-

sten van de Landbouw- en Visserijraad van 13 en 14 december 2010 in Brussel (21501-32 nr. 

427) schrijft u over het kwaliteitspakket landbouwproducten onder andere het volgende: "Ten 

derde heb ik de herkomstetikettering te berde gebracht. Ik ben geen voorstander van verplichte 

herkomstetikettering op het gebied van zuivel, zoals de Commissie voorstelt. Ik ben van mening 

dat, ongeacht in welke lidstaat productie heeft plaatsgevonden, zuivel uit de hele EU van hoog-

waardige kwaliteit is. Er moet voorkomen worden dat herkomstetikettering als kwaliteitsken-

merk geïnte rpreteerd kan worden. Bovendien verwerkt Nederland ook veel Duitse en Belgische 
zuivel. Verplichte oorsprongsetikettering zou leiden tot een toename van administratieve las-

ten." Graag ontvangt de commissie een nadere toelichting op deze standpuntbepaling. Zij ver-

zoekt u in deze toelichting ook in te gaan op het feit dat het label "Produced in Holland" op pro-

ducten als fruit, bloemen en groente van Nederlandse bodem juist een positief effect genereert 

op de vraag naar deze producten. Herkomstetikettering werkt bij die producten tevens als kwa-

liteitskenmerk en dat is zeker niet nadelig gebleken. 

 

De Nederlandse zuivelsector lijkt bevreesd dat de verplichte herkomstetikettering leidt tot her-

levend protectionisme. Dit lijkt te worden onderstreept door acties in het Verenigd Koninkrijk 

(de NFU roept daar op tot "buy British") en protesten in Frankrijk, waarbij boeren in Parijs o p-

riepen tot een patriottisch merkenbeleid. Graag verneemt de vaste commissie voor LNV of de 

Nederlandse regering deze zorgen van de zuivelsector deelt. Mocht het antwoord op deze vraag 

bevestigend luiden, hoe kan deze zorg dan worden weggenomen? Welke inzet heeft de Neder-

landse regering op Europees niveau om een dergelijk protectionisme te voorkomen? Welke flan-
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kerende maatregelen zou de EU moeten nemen om protectionistische nationale acties onmoge-

lijk te maken? 

 

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet uw reactie met belangste l-
ling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Prof.dr.ir. E. Schuurman 

Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 


