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Boeren en vissers versus het responsieve overheidsbeleid
juridische opinie

mr. dr. M.C.J. Schilder

2022-09-26

De auteur is in 2021 gepromoveerd op “Visrechten en verhandelbaarheid in Nederland en Europa”. Hij
is universitair docent aansprakelijkheidsrecht en onderzoeker Europees recht aan de Open Universiteit
en consultant Europees recht bij Deloitte.

Inleiding

De boeren en vissers zijn boos. Dat zal niemand
zijn ontgaan. Beide zijn de laatste tijd negatief
in het nieuws met protestacties, waaronder het
blokkeren van wegen met tractoren en de protes-
ten tegen de windmolens in visgebieden, dit alles
teneinde hun bestaansrecht te waarborgen. Er
zijn talloze discussies gaande tussen de boeren en
vissers enerzijds en de politiek en onderzoekers
anderzijds. Het enige dat zij gemeenschappelijk
hebben is dat zij allemaal overtuigd zijn van
hun gelijk, of denken gelijk te hebben en dit pa-
reren met uitkomsten van andere onderzoeken
die het tegenovergestelde beweren.1 Het opval-
lende aan deze discussies is dat niemand spreekt
over de handelswijze – het hoe en waarom – van
onze overheid. De wijze waarop een overheid
een probleem benaderd is van groot belang om
onderhavige problematiek te begrijpen. De on-
derhavige problemen en situaties ontstaan niet
uit het niets en lossen zichzelf niet op door het
constateren ervan en de negatieve gevolgen te be-
spreken om vervolgens rücksichtslos – en zonder
uitzicht op een alternatief – in casu de boeren
en vissers te saneren.2 Deze boeren en vissers
hebben ingevolge het Verdrag van Rome een
prominente en specifieke (juridische) status en
daar valt niet snel aan tornen.3

Het recht is alle regels die een samenleving
binden, waaraan de overheid als wetgever én
wetshandhaver haar legitimiteit ontleent om zo-

doende de aanvaarding en gehoorzaamheid van
haar onderdanen (lees: burgers) te verkrijgen.
Het recht biedt hierdoor (rechts)zekerheid voor
iedereen in onze rechtsstaat. De zogenoemde rule
of law.4 De vraag is nu waarom de Nederlandse
overheid handelt zoals zij handelt en niet han-
delt naar de rechten van de boeren en vissers
ingevolge het EU-recht.

Ik zal in deze bijdrage een beknopte uitleg ge-
ven hoe een bepaald Europees (hierna EU) – en
Nederlands beleid tot stand komt (lees: beleids-
keuze; responsieve overheidsstroming), de reden
voor een bepaald beleid en de eventuele gevol-
gen voor de keuze van een bepaald beleid. Tot
slot poog ik de overheid een eventuele uitweg te
bieden in deze problematiek via alternatieven.

Het doel van deze bijdrage is primair om meer
inzicht te bieden in het maken van EU – en na-
tionaal beleid. Dit inzicht zal dan hopelijk in
de toekomst leiden tot doelgerichtere vervolgdis-
cussies tussen de boeren en vissers enerzijds en
de overheid en haar instituten anderzijds, maar
vooral tot respect voor elkaars standpunten. Het
ontstaan en beschrijven van deze problematiek
kan mijns inziens alleen worden opgelost als alle
actoren en belanghebbenden de achtergrond en
de keuze voor het betreffende overheidsbeleid en
overheidsstroming zullen begrijpen.

Om de keuze van een overheid voor een bepaald
beleid te begrijpen, zal ik eerst uitleggen hoe
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een overheidsbeleid tot stand komt en waar het
dan rekening mee moet houden.

Overheidsstroming

Er zijn binnen de overheid vier beleidsstromin-
gen of rollen te onderscheiden hoe een overheid
zich dient te gedragen ten opzichte van een sector.
De presterende overheid legt de nadruk op het
bedrijfsmatig werken. De netwerkende overheid
werkt samen met een sector teneinde gemeen-
schappelijke doelen te realiseren. De derde stro-
ming is de rechtmatige overheid en deze bepaalt
dat elke handeling van de overheid is gebaseerd
op een wettelijke grondslag. De vierde stroming
is de responsieve overheid waar de overheid zich
aanpast de ontwikkelingen van een sector.5

Doelstellingen overheidsbeleid

Het Nederlandse overheidsbeleid is gericht op
twee typen van doelstellingen. De eerste doel-
stelling is gericht op het internaliseren van ex-
terne effecten en de tweede doelstelling is gericht
op het beïnvloeden van de verdeling die in het
maatschappelijk verkeer tot stand komt. Het in-
ternaliseren van externe effecten is een vorm van
overheidsbeleid waarbij de overheid er zorg voor
draagt dat maatschappelijke actoren, (produ-
centen, consumenten, intermediairs) voldoende
rekening houden met de gevolgen van hun han-
delen. Bijvoorbeeld omdat sommige effecten niet
in marktprijzen tot uiting komen. Als deze ef-
fecten negatieve consequenties hebben voor de
samenleving spreken economen van negatieve
externe effecten. Een bekend voorbeeld hiervan
is milieuvervuiling (bijvoorbeeld de stikstof) als
gevolg van productie en consumptie waarmee
zonder overheidsbeleid producenten onvoldoende
rekening kunnen en zullen houden. Er zijn ook
positieve externe effecten. Zo profiteren ook an-
dere partijen mee van innovaties door vooroplo-
pende marktpartijen. In beginsel genereert het
marktproces – zonder beleid – te veel negatieve
externe effecten en te weinig positieve externe
effecten. Er is te veel vervuiling en te weinig
innovatie. Het doel van overheidsbeleid kan dan
zijn het internaliseren van deze externe effecten.
Dat internaliseren kan via een groot scala aan
instrumenten. Het kan door het introduceren

van belastingen en subsidies op respectievelijk
negatieve en positieve externe effecten. Milieu
krijgt met overheidsbeleid een prijs. Het kan
ook actoren beperkingen of verplichtingen op te
leggen met wet- en regelgeving die hen dwingt
tot het gewenste gedrag.

Het kan ook door voorlichting of andere instru-
menten die actoren bewust maken en leiden tot
intrinsieke motivatie om hun gedrag aan te pas-
sen. In de praktijk bestaat beleid vaak uit een
combinatie van dergelijke instrumenten. Welke
insteek dominant is, hangt af van de specifieke
problematiek, en politieke en maatschappelijke
opvattingen op het moment dat het beleid tot
stand komt.6

Beleid gericht op het internaliseren van externe
effecten kan (bedoeld of onbedoeld en voorzien
of onvoorzien) effecten hebben op andere externe
effecten. Ze kunnen ook (bedoeld of onbedoeld
en voorzien of onvoorzien) effecten hebben op
de verdeling die in het proces tot stand komt.
Hetzelfde geldt voor beleid gericht op het be-
ïnvloeden van de verdeling. Ook dat kan weer
leiden tot (nieuwe) externe effecten en gevolg
hebben voor andere aspecten van de verdeling.
Beleid lost daardoor problemen op, maar kan
ook weer nieuwe of andere problemen creëren,
die dan weer met nieuwe beleidsinterventies wor-
den gepareerd. Dit leidt tot een opeenstapeling
van beleid of tot beleidsinstrumenten die op on-
derdelen tegen elkaar inwerken. Omdat beleid
verdeling beïnvloedt, kan het tot winnaars en
verliezers leiden. De winnaars (bijvoorbeeld de
natuurbeschermingsorganisaties) zullen (politiek
en maatschappelijk) de tot stand- gekomen sta-
tus quo willen handhaven, ook als de onbedoelde
negatieve neveneffecten (bijvoorbeeld armoede,
duur voedsel, dure brandstof en werkeloosheid)
van het beleid inmiddels groter zijn dan de be-
oogde positieve effecten. Beleid wordt ook gecom-
pliceerd doordat de samenleving niet statisch is.
Technologie lost sommige problemen op, maar
creëert ook weer nieuwe problemen. Technologie
en beleid leiden ook tot veranderingen in de or-
ganisatie van productie, alsmede op de verdeling,
die soms politiek gewenst zijn, maar zeker door
de verliezers geproblematiseerd zullen worden.
Dergelijke ontwikkelingen leiden tot nieuwe pro-
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blemen (externe effecten, verdeling) en nieuwe
politieke opgaven. Ze vragen om nieuwe hervor-
mingen. Hervormingen die starten vanuit een
door een veelheid aan oud beleid gereguleerde
samenleving. Oud beleid dat niet zomaar gene-
geerd kan worden, maar dat voorkomt dat een
overheid opnieuw bij nul zou moeten beginnen.
Hoe beleid precies uitwerkt is sterk afhankelijk
van specifieke omstandigheden van het beleids-
terrein.7

EU-landbouw en visserijbeleid

Zowel het EU-landbouwbeleid als wel het EU-
visserijbeleid is gebaseerd op een responsieve
stroming enerzijds en een rechtmatige stroming
anderzijds. Immers, de EU is een samenwerkings-
verband van lidstaten en is daarbij zoveel moge-
lijk afhankelijk van het bereiken van compromis-
sen op alle fronten van een beleid en een sector
(responsief). Daarnaast is de EU – om aan een be-
paalde beleidsstroming zijn uitvoering te geven
(doelstellingen van een EU-beleid) – afhankelijk
van regelgeving, die niet alleen een bepaald be-
leid toestaat (rechtmatige overheid), maar ook
moet kunnen handhaven op een bepaalde stro-
ming. Bij de keuze voor een responsief beleid,
met het behalen van doelen (overheidsdoelen
en privaatrechtelijke sectorale doelen), gaat de
overheid niet naar buiten om bondgenoten te
werven, maar sluit zij aan bij de maatschappe-
lijke dynamiek die er binnen een sector al is.
Soms past een dergelijke aansluiting bij de eigen
(politieke) agenda en past het binnen de kaders
die de overheid hanteert. Vaak zijn de aanslui-
tingen van de overheid bij een bepaalde sector,
echter initiatieven die slechts gedeeltelijk passen
binnen de doelen van de overheid.8

De vraag is dan hoe om te gaan met praktijken
die niet helemaal passen binnen de overheids-
doelen (zowel op EU en nationaal niveau), maar
wel bijdragen aan maatschappelijke belangen.

Dat vereist politieke afweging: soms betekent
het ‘gewoon niets doen en laten bestaan’, soms
is de uitkomst dat het initiatief moet stoppen,
omdat het andere belangen schaadt. Dat laatste
is de minder vrolijke kant van een responsief
beleid. Soms produceren de initiatieven waarde

die ten koste gaat van anderen. Daar komt bij
dat ook als initiatieven wel bijdragen aan de ge-
stelde doelen, deze vaak niet helemaal binnen de
kaders en regels passen. Ze doen iets wat strikt
genomen niet past in de mal van bestaand be-
leid of voldoet aan de doelen van een bestaand
beleid. Tegelijkertijd zitten ze niet in de weg en
passen ze in de ‘geest van de wet’ of bij de be-
doeling van de beleidsstroming. Dat alles roept
voor de overheid steeds de vraag op hoe zij zich
tot een initiatief of sector dient te verhouden:
meebewegen of terugduwen, laten begaan of toch
bijsturen, bewegen of toch even niks doen?9

Gevolgen

Een responsieve beleidsstroming leidt in de
meeste gevallen tot grote invloed op een beleid
bij overheden. Er is sprake van een vereenzelvi-
ging van overheden met degenen die een over-
heid op bepaalde onderwerpen adviseren. Deze
vereenzelviging wordt een dermate complex pro-
bleem dat beleidsmedewerkers en juristen geen
overzicht meer hebben en/of grip krijgen op de
materie en daardoor sneller van functie wisselen.
Om een sector stabiel en economisch gezond te
maken en vooral te houden, hebben de beleids-
makers kennis en expertise nodig van de sector.
Immers, zij weten wat er nodig is om dat te be-
werkstelligen. En daar komt de externe druk van
tegenstanders van een beleid nog bij. Deze (in
beginsel) goedbedoelde input van de sector en
de druk van buitenaf, leidt tot beleidsinvloed op
de departementen, zowel nationaal als Europees.
Tegelijkertijd kan dit leiden tot kennisverlies op
deze departementen, de zogenoemde capture of
the regulator (New Public Management).10 Dit
wordt nog versterkt doordat ambtenaren – en
dan vooral in de hogere divisies – meestal niet
langer dan 5 tot 7 jaar op een bepaalde plek
zitten. Door hun vertrek of overplaatsing ver-
dwijnt er kennis en ervaring met betrekking tot
een bepaalde sector. Het gevolg is dat degene die
hun plek inneemt weer van voren af aan moet
beginnen. De dossieroverdracht daarna is slecht
of gebeurt zelfs niet. Uit gesprekken met juris-
ten en beleidsmedewerkers van departementen
in Den Haag blijkt dat zij soms dagelijks met 20
partijen/belanghebbenden aan tafel zitten. Dit
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komt omdat overheden niet zelf onderzoek ver-
richten naar de landbouw en visserijsector, maar
dit uitbesteedt aan partijen zoals het WUR (Wa-
geningen University Research), LEI (Landbouw
Economisch Instituut) en de Open Universiteit.
Daarnaast is de opkomst van de NGO (Niet Gou-
vernementele Organisatie) ook van een niet te
onderschatten invloed op het beleid. Deze in-
vloed op het landbouw en visserijbeleid strekt
zich uit op alle terreinen van de landbouw en
visserij en is absoluut te noemen.11 De kennis op
het departement (LNV) gaat door deze vereen-
zelviging en belangenverstrengeling verloren en
door dit verlies van kennis is niet meer sprake
van enige transparantie of kritische houding ten
opzichte van een sector.

Deze beleidsinvloed door de NGO’s, geïmpli-
ceerd door de responsieve beleidsstroming, strekt
door tot in de hoogste gelederen van de EU en
is naar mijn mening onbeheersbaar.12

Dit alles leidt tot excessen in de landbouw en
visserij. Bijna geen handhaving van EU-regels
aangaande de boeren en vissers ten opzichte van
het Natura2000 beleid, waardoor het nu versneld
wordt uitgevoerd met alle gevolgen van dien. 40
jaar lang onmogelijk uit te voeren wet – en regel-
geving in de vorm van verplichtingen, terwijl de
rechten van deze twee zeer belangrijke sectoren,
niet of nauwelijks worden genoemd.13 Boeren
en vissers die failliet gaan, grote sociale pro-
blemen (verborgen tragediën zoals scheidingen,
geldproblemen, depressies en ziekte) en uitein-
delijk grote maatschappelijke en economische
problemen. Het verdwijnen van de vis, fruit en
groenteveilingen, waardoor geen transparante
(eerlijke) prijs meer mogelijk is en het ontstaan
van machtsposities in beide sectoren. Kortom,
een falend beleid ten aanzien van deze twee sec-
toren.

Koude of warme sanering als oplossing of gevolg
van het responsieve overheidsbeleid is maar één
ding.14 Het kan nog erger.

Keuzes en oplossingen

Primair moet de thans overheersende respon-
sieve beleidsstroming worden verschoven naar
een meer rechtmatig werkende overheidsstro-

ming. Daar bedoel ik mee, dat de overheid die
nu anticipeert op bewegingen vanuit de sector
en tegenstanders van het beleid – en daardoor
niet meer weet wat te doen – meer afstand tot
de sector en tegenstanders/adviseurs van een
beleid moet nemen en zich moet richten op het
handhaven van regels. Zowel de regels van het
GLB (landbouw) en het GVB (visserij) en Na-
tura2000 en daar een middenweg in proberen
te vinden. Hier kan de overheid weer zich gaan
gedragen als uitvoerder van het Verdrag van
Rome. Dat is een eerste en noodzakelijke stap,
maar nog geen voldoende voorwaarde voor een
adequaat functioneren van het centrale bestuur.
Daarvoor is nodig dat het bestuur inhoudelijk en
procesmatig tegenwicht biedt aan de adviserende
partijen. En dat vergt inhoudelijke en proces-
matige competenties die op dit moment wellicht
onvoldoende aanwezig zijn in het bestuur. Het
tekortschieten van het bestuur op deze compe-
tenties is echter geen incident, maar het gevolg
van jarenlang beleid in het bestuur. Het eerder
besproken New Public Management (NPM) deed
zijn intrede in de jaren tachtig. Het uitgangspunt
van het NPM was dat publieke bestuursorganen
zich moesten richten op de kerntaken en alles wat
geen kerntaak is moest uitbesteden aan daarin
gespecialiseerde partijen. Voorbeelden hiervan
zijn onder andere: participatie van burgers bij
het te voeren beleid, stimulering van concurren-
tie in de dienstverlening, meer decentralisatie
en een meer marktgeoriënteerde houding van
de overheid. Gevolg van deze doctrine was en is
dat de kennisfunctie grotendeels werd uitbesteed
en de competenties die daarmee samenhingen
vrijwel volledig uit het bestuur zijn verdwenen.
Het bestuur laat zich weliswaar adviseren door
maatschappelijke partijen, maar is steeds minder
in staat om de adviezen op waarde te schatten.
Inmiddels wordt er in brede kring gepleit voor
een versterking van de inhoudelijke competenties
van het openbaar bestuur, maar een dergelijke
cultuurverandering kost veel tijd.15

Secundair zou de overheid de alternatieven voor
een koude of warme sanering moeten onderzoe-
ken. De keuze van de Nederlandse overheid om
nu een deel van onze boeren en vissers te sane-
ren, is nergens op gebaseerd en kan verregaande
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gevolgen hebben.

Ten eerste leidt sanering vrijwel zeker tot ho-
gere voedselprijzen, ongeacht de sublieme pro-
ductiecapaciteiten van de Nederlandse boeren
en vissers. Dit heeft onder andere te maken met
de internationale prijs van voedsel en de pro-
ductieproblemen elders in de wereld.16 Lokale
prijzen van homogene producten zoals graan,
tarwe, vlees, melk, suiker en bepaalde vispro-
ducten, wordt mede bepaald door de interna-
tionale markten. Dit is vergelijkbaar met de
huidige Nederlandse energieprijzen. Nederland
heeft een van de grootste gasvoorraden ter we-
reld, maar toch is het gas óók in Nederland heel
duur vanwege de gehanteerde wereldprijzen voor
het gas. Daarnaast spelen de (beurs)speculanten
een grote rol in de voedsel en energieprijzen.17

Ten tweede beschikken wij (Nederlanders) over
de beste boeren en vissers die een samenleving
zich zou kunnen voorstellen en vooral, zich zou
kunnen wensen. Wij (Nederland) zijn al ruim
een eeuw bezig om deze beide sectoren op het
niveau te krijgen waarin zij nu staan; d.w.z. aan
de absolute top van de piramide van de sectoren
die zij vertegenwoordigen. Zij zijn verreweg het
meest effectief, efficiënt, duurzaam, modern en
vooruitstrevend ter wereld.18 Daarnaast zorgen
zij overal ter wereld voor betaalbaar en kwalita-
tief hoogstaand voedsel, inclusief de kennis en
techniek die hier nodig zijn om dit voedsel te
verbouwen en te oogsten. Omdat de wereldbe-
volking nog steeds toeneemt en er zich overal ter
wereld door verschillende omstandigheden migra-
tiestromen voordoen en dan met name naar het
Westen, zijn boeren en vissers juist nu, letterlijk
van levensbelang. Vooral in het kader van de
voedselzekerheid vanuit het Verdrag van Rome.
Voedselzekerheid is het meest elementaire en fun-
damentele basisvereiste voor het bestaansrecht
en de toekomst van een land en haar volk. Het
zijn mijns inziens dan ook verreweg dé belang-
rijkste assets van een land en hier is prudentie
op zijn plaats. Ongeacht de economische waarde
die deze sectoren in een economie vertegenwoor-
digen (iets wat vaak als tegenargument wordt
gebruikt om de minieme importantie van deze
sectoren in een economie te duiden), zijn zij
het meest elementair en fundamenteel. Immers,

niemand kan zonder voedsel. En belangrijker
nog, zonder voldoende, betaalbaar en kwalita-
tief voedsel, geen productieve samenleving met
als gevolg een lage levenstandaard met weinig
toekomstperspectief en zal dit uiteindelijk tot
nog véél meer problemen leiden.19

Dan de alternatieven. Een voorbeeld is de voe-
ding van onze veestapel. Dat bestaat deels uit
voedsel bereidt uit palmolie en vismeel. Dat-
zelfde vismeel, dat als (onrendabele en niet-
winstgevende) vissoort gevangen wordt in alle
wereldzeeën en wordt vermalen tot veevoer, is
een gigantische kapitaalvernietiging van natuur-
lijke voedselbronnen. Vissen eten andere vissen,
dus leidt dit tot vernietiging en het massale uit-
sterven van het zeeleven op de lange termijn. De
overheid kan hier twee problemen in één keer
oplossen. Andere voeding leidt tot een lagere uit-
stoot van stikstof en beschermt tegelijkertijd het
zeeleven op lange termijn. Een ander alternatief
voor de stikstof met betrekking tot de landbouw
is het verplaatsen van boerenbedrijven.

Gezien het voorstaande pleit ik voor een pru-
dent beleid, een volwaardig en onvoorwaarde-
lijke steun voor onze (nog) overgebleven boeren
en vissers. Maak ze sterker, zowel financieel als
materieel, maak ze nog toekomstbestendiger en
zorg voor opvolging. Vooral dat laatste zal een
groot probleem worden. Vergrijzing en capitula-
tie van boeren en vissers door de saneringen en
de onmogelijk werkbare wettelijke uitvoerings-
regelingen voorzie ik als grootste probleem bij
onze toekomstige voedselzekerheid en ik sta hier
niet alleen in.

Ik verwijs hier graag naar (EU) Verordening
2020/2220 en het meest recente advies van het
Europees Economisch Sociaal Comité van het
Europese Parlement en de Raad met betrekking
tot zowel opvolging als wel de vernieuwingen en
financiële en materiële steun in de visserijsector
en de landbouwsector.20

Als deze capitulatie van opvolging doorzet en er
niet tijdig maatregelen worden genomen om dit
tegen te gaan, heeft Nederland, Europa en een
groot deel van de bevolking op andere continen-
ten echt een probleem. Alle zorgvuldig opgedane
kennis van de laatste tientallen decennia zal voor
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een groot deel verloren gaan en daarmee al het
werk en inspanningen van de afgelopen eeuw van
de boeren en vissers, instituten zoals het LEI,
WUR, de Open Universiteit en het Europees
Economisch Sociaal Comité.

Tekort óf duur eten betekent armoede en waar
armoede tot kan leiden, laat ik aan u als lezer
over.

De Nederlandse overheid heeft hier zelfs een
Europese verplichting. De (EU) landbouw en
visserijverordeningen hebben rechtstreekse toe-

passing en bepalingen met rechtstreekse wer-
king hebben voorrang op (EU) Richtlijn Na-
tura2000. Een richtlijn heeft bepaalde doelstel-
lingen welke behalve een resultaatsverplichting
ook een inspanningsverplichting behelzen. Deze
inspanningsverplichting om de doelstellingen te
behalen, gaat samen met een bepaalde vorm van
beoordelingsvrijheid en discretionaire bevoegd-
heid van de lidstaten in de wijze van implemen-
tatie. Echter, deze discretionaire bevoegdheid
en beoordelingsvrijheid vindt zijn begrenzing en
beperking in de EU-verordeningen.21

Noten

1Toelichting bij richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied, Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport
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