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 (https://ec.europa.eu)

EU-landbouw- en voedingsproducten - herziening van het
afzetbevorderingsbeleid binnen en buiten de EU

Velden met een * zijn verplicht.

Inleiding

Het EU-afzetbevorderingsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen heeft als doel het
concurrentievermogen van de EU-landbouwsector te vergroten en zowel in de EU als daarbuiten meer bekendheid
te geven aan de kwaliteit en levensmiddelen uit de EU en de strenge eisen waaraan die moeten voldoen. Het
afzetbevorderingsbeleid stoelt op de steun aan de landbouwsector waarin het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie voorziet aan de hand van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Uit de evaluatie van het beleid (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/cmef/regulation-and-simplification/evaluation-eu-agricultural-promotion-policy-internal-and-third-country-markets_en) is
gebleken dat het afzetbevorderingsbeleid zijn doelstellingen grotendeels verwezenlijkt en er geen sprake is van
wezenlijke inconsistenties met andere beleidsterreinen van de EU. Het verslag van de Commissie (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:49:FIN) aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering
van het afzetbevorderingsbeleid stipte aan dat het afzetbevorderingsbeleid beter zou kunnen worden afgestemd op
de politieke prioriteiten en een steeds belangrijker instrument wordt voor de verwezenlijking van de doelstellingen
van de Europese Green Deal (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN), de “van boer tot bord”-
strategie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381) en het Europees kankerbestrijdingsplan
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:44:FIN).

Met de herziening van het beleid in 2021 moet het daarom in sterkere mate gaan bijdragen aan een duurzame
landbouwproductie en consumptie, in overeenstemming met de verschuiving naar een meer plantaardig
voedingspatroon met minder rood en verwerkt vlees en andere levensmiddelen die verband houden met
kankerrisico’s, en met meer groenten en fruit. Tegelijkertijd moet de doeltreffendheid van het beleid bij het
ondersteunen van het concurrentievermogen en de veerkracht van de agrovoedingssector van de EU worden
gehandhaafd of zelfs verbeterd.

Deze raadpleging is bedoeld om te polsen naar de standpunten van het grote publiek over mogelijke opties voor de
herziening van het afzetbevorderingsbeleid. Uw antwoorden zullen als inbreng dienen in een effectbeoordeling. Het
invullen van de vragenlijst kost u zo’n 10 minuten. Aan het eind van deze vragenlijst krijgt u ook de kans om
documenten te uploaden.

Wie bent u?

Nederlands

Commission and its priorities
(https://ec.europa.eu/commission/index_en)  

Policies, information and services
(https://ec.europa.eu/info/index_en)

NL

European Commission (http://ec.europa.eu/index_en.htm) 

EUSurvey

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/evaluation-eu-agricultural-promotion-policy-internal-and-third-country-markets_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:49:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:44:FIN
https://ec.europa.eu/commission/index_en
https://ec.europa.eu/info/index_en
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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*  Taal van mijn bijdrage 
Nederlands

*  Ik neem deel namens/als 

*  Voornaam 

*  Familienaam 

*  E-mailadres (wordt niet gepubliceerd) 

*  Land van herkomst 
Nederland

De Commissie zal alle bijdragen aan deze openbare raadpleging publiceren. U kunt aangeven wat u wenst: dat uw
gegevens worden gepubliceerd of dat u anoniem blijft wanneer uw bijdrage wordt gepubliceerd. Omwille van de
transparantie worden de volgende gegevens altijd openbaar gemaakt: de hoedanigheid waarin u aan deze
raadpleging deelneemt (opgegeven type respondent, bv. brancheorganisatie, consumentenvereniging, EU-
burger), land van herkomst, de naam en de omvang van de organisatie en het nummer van de organisatie in
het transparantieregister. Uw e-mailadres wordt in geen geval gepubliceerd. Kies de privacyoptie die het beste
bij u past. Standaard privacyopties op basis van het type respondent

*  
 Ik ga akkoord met de privacyverklaring (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement).

Bekendheid en ervaring met het afzetbevorderingsbeleid

Bent u bekend met het EU-afzetbevorderingsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen, dat betrekking heeft op
verscheidene landbouwproducten (waaronder visserijproducten)? 

Nee
Ja

Zo ja, in welke mate bent u voorstander van dit beleid? 
Sterk voor
Voor
Tegen
Sterk tegen
Vóór wat betreft sommige productcategorieën maar tegen wat betreft andere categorieën
Weet niet

Heeft uw organisatie ervaring met het EU-afzetbevorderingsbeleid? 
Nee
Ja

Zo ja: 
Aanvrager bij procedure voor oproep tot het indienen van voorstellen
Begunstigde van subsidie(s)
Uitvoeringsinstantie

Pablo

Moleman

pablo.moleman@proveg.com



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Nationale autoriteit
Organisatie ter bevordering van de handel
Andere

Relevantie en EU-meerwaarde

Elk jaar stelt de Commissie een werkprogramma vast waarin de EU-strategie voor de bevordering van de afzet van
landbouwproducten en levensmiddelen wordt uitgestippeld wat de te bestrijken thema’s, producten en regio’s betreft.

In welke mate bent u het ermee eens dat de volgende acties de EU-meerwaarde en de relevantie van het
afzetbevorderingsbeleid in de toekomst kunnen verhogen? 
Met “kwaliteitsregelingen” worden de biologische certificering (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-
farming/becoming-organic-farmer_en) van de EU, de geografische aanduidingen (https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en) van de EU en het logo van de
ultraperifere gebieden van de EU bedoeld.  

Zeer
mee
eens

Enigszins
mee
eens

Enigszins
mee
oneens

Zeer
mee
oneens

Weet
niet

Zowel binnen als buiten de EU aandacht besteden aan het vergroten
van het concurrentievermogen van de EU-landbouwsector en van de
bekendheid van de kwaliteitsregelingen en de strenge eisen die in
de EU-landbouw worden toegepast, inclusief op het vlak van kwaliteit
en duurzaamheid. Het werkprogramma elk jaar zo aanpassen dat de
beleidsprioriteiten van de EU erin worden weerspiegeld en een
analyse maken van de meest veelbelovende exportmarkten (zoals
momenteel het geval is)

Binnen de EU aandacht besteden aan het verhogen van de
bekendheid van de kwaliteitsregelingen en van specifieke kenmerken
van de agrovoedingsproductiemethoden in de EU, zoals
duurzaamheid, klimaatbijdrage, respect voor het milieu,
dierenwelzijn of bijdrage aan evenwichtige voedingspatronen en
gezondheid

Buiten de EU de EU-kwaliteitsregelingen en de hoge kwaliteit en
strenge productienormen van Europese agrovoedingsproducten voor
het voetlicht brengen, met name wat hun duurzaamheid betreft, en het
concurrentievermogen van EU-agrovoedingsproducten op
exportmarkten versterken

Zowel binnen als buiten de EU nieuwe subsidiabiliteitscriteria
ontwikkelen op basis van EU-kwaliteitsregelingen en EU-
agrovoedingsproducten die voldoen aan economische,
ecologische, klimaatrelevante en maatschappelijke
duurzaamheidscriteria (het toekomstige duurzame voedselsysteem
van de EU, uiteengezet in de “van boer tot bord”-strategie van de
Commissie)

Binnen de EU nieuwe subsidiabiliteitscriteria ontwikkelen op basis
van de bijdrage van EU-kwaliteitsregelingen en
agrovoedingsproducten aan gezonde en evenwichtige
voedingspatronen (op basis van de mededelingen van de Commissie
over het Europees kankerbestrijdingsplan)

Hoe kan het afzetbevorderingsbeleid volgens u beter worden afgestemd op duurzame voedselsystemen zoals uiteengezet
in de “van boer tot bord”-strategie en hoe kan het een verschuiving naar gezonde, duurzame voeding bevorderen zoals

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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beschreven in het Europees kankerbestrijdingsplan? 

Het toepassingsgebied van het beleid scherper stellen

Het afzetbevorderingsbeleid ondersteunt momenteel afzetbevorderingsprogramma’s die gericht zijn op landen binnen en
buiten de EU. Op welke markten dient de EU volgens u afzetbevorderingsprogramma’s voor EU-producten te
cofinancieren? 

Zowel in EU-landen als in derde landen, maar vooral in derde landen (zoals momenteel het geval is)
Zowel in EU-landen als in derde landen, maar vooral in EU-landen
Alleen in derde landen
Alleen in EU-landen
Weet niet

In welke mate bent u het ermee eens dat het afzetbevorderingsbeleid de volgende afzetbevorderings- en
voorlichtingsacties moet steunen? 

Zeer
mee
eens

Enigszins
mee
eens

Enigszins
mee
oneens

Zeer
mee
oneens

Weet
niet

Binnen en buiten de EU: het concurrentievermogen van EU-
agrovoedingsproducten ondersteunen en kwaliteitsregelingen, de
hoge kwaliteit van EU-agrovoedingsproducten in het algemeen en
de strenge normen waaraan productiemethoden in de EU voldoen
meer bekendheid geven (zoals momenteel het geval is)

Binnen de EU: alleen EU-agrovoedingsproducten en
kwaliteitsregelingen promoten als die duurzaam (geproduceerd) zijn
en alle in de “van boer tot bord”-strategie uiteengezette
duurzaamheidsaspecten respecteren (waaronder dierenwelzijn, respect
voor het milieu en het klimaat)

Binnen de EU: alleen EU-agrovoedingsproducten en
kwaliteitsregelingen promoten als die sporen met gezonde en
duurzame voedingspatronen zoals beschreven in het Europees
kankerbestrijdingsplan

Buiten de EU: alleen EU-agrovoedingsproducten en
kwaliteitsregelingen promoten met als doel de bekendheid en het
concurrentievermogen van die producten te vergroten (zoals
momenteel het geval is)

Buiten de EU: alleen EU-agrovoedingsproducten en
kwaliteitsregelingen promoten als die duurzaam (geproduceerd)
zijn en alle in de “van boer tot bord”-strategie uiteengezette
duurzaamheidsaspecten respecteren (waaronder dierenwelzijn, respect
voor het milieu en het klimaat)

Buiten de EU: alleen EU-agrovoedingsproducten en
kwaliteitsregelingen promoten als die sporen met de
voedingsadviezen van de nationale autoriteiten van het doelland

Buiten de EU: dezelfde EU-agrovoedingsproducten promoten als
die welke binnen de EU gepromoot worden

Sterker bijdragen aan andere beleidsdoelstellingen aan de hand van nieuwe
subsidiabiliteits-/selectievoorwaarden
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Het afzetbevorderingsbeleid voor landbouwproducten ondersteunt momenteel een breed gamma aan producten uit
de agrovoedingssector. In artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1144/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=CELEX:32014R1144) worden de in aanmerking komende producten en regelingen opgesomd.

In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen? 
Zeer
mee
eens

Enigszins
mee
eens

Enigszins
mee
oneens

Zeer
mee
oneens

Weet
niet

Alle producten die momenteel in aanmerking komen moeten dat blijven.

Alle producten die momenteel in aanmerking komen moeten dat blijven,
maar dan op grond van selectiecriteria die meer waarde toekennen
aan voorstellen die concreet bijdragen aan duurzame productie en
consumptie, in overeenstemming met de verschuiving naar een meer
plantaardig voedingspatroon met minder rood en verwerkt vlees, en
met meer groenten en fruit.

Alle producten die momenteel in aanmerking komen moeten dat blijven,
maar dan op grond van selectiecriteria die de selectie beperken tot
voorstellen die concreet bijdragen aan duurzame productie en
consumptie, in overeenstemming met de verschuiving naar een meer
plantaardig voedingspatroon met minder rood en verwerkt vlees, en
met meer groenten en fruit.

De lijst van in aanmerking komende producten moet beperkt worden
door EU-agrovoedingsproducten die niet duurzaam worden
geproduceerd uitdrukkelijk uit te sluiten.

De lijst van in aanmerking komende producten moet beperkt worden
door EU-agrovoedingsproducten die niet in overeenstemming zijn met
de verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon
uitdrukkelijk uit te sluiten.

Binnen de EU moet afzetbevordering van gedistilleerde dranken (met een beschermde geografische aanduiding),
wijn (met een oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding of met een aanduiding van het
wijndruivenras) en bier beperkt blijven tot het informeren van de consument over de EU-kwaliteitsregeling en
de verantwoorde consumptie van die dranken. In het geval van monoprogramma’s moet wijn aan andere
producten worden gekoppeld (bv. wijn en kaas). 

Binnen en buiten de EU moeten afzetbevorderingscampagnes de geldende nationale voorschriften inzake
reclame- en afzetbevorderingscampagnes respecteren.

Hoe moet de afzetbevordering van alcoholische dranken er volgens u uitzien in de toekomst? 
Huidige voorschriften
behouden

Geen afzetbevordering
binnen de EU

Geen afzetbevordering, noch binnen,
noch buiten de EU

Weet
niet

Wijn

Bier

Gedistilleerde
dranken

Hoe kan het EU-afzetbevorderingsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen volgens u worden verbeterd? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R1144
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EUSurvey wordt gesteund door de Europese Commissie via het ISA²-programma (https://ec.europa.eu/isa2/home_en) ter bevordering van
interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten.

(/eusurvey/home/helpparticipants)

About the Commission's new web presence (http://ec.europa.eu/info/about-commissions-new-web-presence_en)
Resources for partners (http://ec.europa.eu/info/resources-partners_en) Cookies (http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm)
Juridische mededeling (http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm) Contact (/eusurvey/home/documentation)
Privacy statement (/eusurvey/home/privacystatement) Terms of Service (/eusurvey/home/tos)

Zijn er andere kwesties die u in het kader van deze openbare raadpleging wilt vermelden? 

Upload uw bestand 
 Alleen bestanden van formaat pdf,txt,doc,docx,odt,rtf zijn toegestaan

Vriendelijk dank voor uw deelname aan deze raadpleging.

Indienen
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European Commission
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Follow the European Commission

 Facebook (https://www.facebook.com/EuropeanCommission)  Twitter (https://twitter.com/EU_commission)
Other social media (https://europa.eu/european-union/contact/social-networks_en)

European Union
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