
Verslag van de discussiebijeenkomst  
over de toekomst van de inkomenstoeslagen uit hoofde van het GLB  
op dinsdagmiddag 27 juni 2006 in Diligentia te Den Haag 
Organisatie: Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) in samenwerking met WUR (Alterra en LEI) en de 
directie Kennis van LNV. Aantal deelnemers: circa 80. 
 
Voorzitter: Dhr. Van Wijmen (voorzitter RLG) geeft aan dat de raad aan het begin staat van de voorbereiding 
van een advies over de inkomenstoeslagen (= bedrijfstoeslagen). Hij prijst zich gelukkig dat het publieke 
debat en de raad voor zijn advies kunnen profiteren van drie rapporten die deze middag worden 
gepresenteerd. Daarna wordt in vier presentaties de problematiek geschetst.  

 
V.l.n.r.: Kees de Bont, Tia Hermans, Peter van Wijmen (voorzitter RLG), Huib Silvis, Pim Bruins 

De heer Silvis (lid van het managementteam van het LEI en lid van RLG) gaat in op de ontwikkeling van het 
GLB en de bedrijfstoeslagen, en de adviesvraag. De heer Bruins (LNV, directie Kennis) schetst de keuzes die 
enkele andere lidstaten van de EU hebben gemaakt ten aanzien van de basis van de toeslagen. Vervolgens 
gaat mw. Hermans (Alterra) in op de vraag in welke gebieden en bij welke bedrijfstypes het geld van de 
toeslagen nu terechtkomt en hoe dat zou veranderen als een andere grondslag zou worden gekozen. Ten 
slotte presenteert de heer De Bont (LEI) een schatting van de gevolgen van een eventuele verandering in de 
verdeling van de toeslagen voor de continuïteit van landbouwbedrijven en daarmee voor de structuur van de 
landbouw.  

Na een korte pauze opent de voorzitter de discussie naar aanleiding van de presentaties. 



 

Dhr. Van Houdt (journalist) verbaast zich erover tijdens de presentaties niets gehoord te hebben over de 
totale herziening van het EU-beleid en nieuwe prioriteiten die daarin worden aangebracht (Lissabon-agenda). 
Wat valt er bijvoorbeeld te verwachten van de politieke discussie over het GLB in 2008/2009? Mogelijk treden 
verschuivingen op die een belangrijke financiële impact hebben op het Europees landbouwbudget. De vraag 
hoe daarop geanticipeerd kan worden bleef naar zijn mening met alle aandacht voor de flat rate tijdens de 
presentaties onderbelicht. 

Dhr. De Bont (LEI) beaamt dat er meer speelt dan alleen de toeslagen, maar het onderzoek is op deze manier 
afgebakend. Toch is er ook gekeken naar bijvoorbeeld Nationale Landschappen en biologische landbouw. 
Aan maatschappelijke doelstellingen is dus wel gedacht. 

Dhr. Silvis (RLG, LEI) vult aan dat het duidelijk is dat er druk op het gehele landbouwbeleid staat. Daarom is 
een scherpere koppeling van toeslagen aan prestaties van belang. 

Dhr. Oostra (LNV): Een punt dat hier benadrukt moet worden, in lijn met het standpunt van de Minister, is dat 
ondernemers recht hebben op investeringszekerheid. Het vast houden aan ingezet beleid is daarom legitiem. 
De discussie in 2008/2009 zal er daarom niet toe leiden dat het gehele beleid omgegooid zal worden. De 
Britten willen dat wel, maar de Duitsers en de Fransen niet. De Minister heeft in de Toekomstvisie Landbouw 
wel al aangegeven dat na 2013 de beschikbare middelen voor het GLB sterk zullen afnemen. Nederland kan, 
volgens het kabinet, wel inzetten op cofinanciering, waarmee meer op maatschappelijke doelen gestuurd kan 
worden. Een laatste punt, dat de discussie over het vermaatschappelijken van bedrijfstoeslagen in perspectief 
zet, is dat tussen nu en 2013 tussen de 20 en 50 % van de inkomenstoeslagen zal verdampen. Oorzaken 
hiervan zijn de verplichte modulatie (5%), niet gecompenseerde inflatie, hervormingen van het suiker- en 
zuivelbeleid en de toetreding van Roemenië en Bulgarije die onder het huidige financieringsplafond 
gefinancierd moeten worden. 

Dhr. Pierhagen (SBNL) verwacht dat op den duur alleen draagvlak voor subsidies bestaat als daarmee 
maatschappelijke diensten worden betaald. 

Dhr. Riphagen (LNV): Hoe zal de omschakeling naar flat rate precies worden gerealiseerd en hoeveel jaar is 
daar dan voor nodig? Voorzitter: U doet de aanname dat we naar een flat rate zullen gaan. 

Dhr. Bruins (LNV): In Engeland en Duitsland heeft men daarvoor de periode 2005-2013 genomen, 8 jaar dus. 
Dat is vanaf het oude gekoppelde systeem overstappen op flat rate . In Nederland hebben we met ingang van 
2006 al grotendeels ontkoppeld en zijn we al overgestapt naar een uitbetaling op basis van historisch recht. 
De overgangsperiode nu naar flat rate zou daarom korter kunnen zijn dan 8 jaar. We moeten daarbij 
overigens wel rekening houden met technische uitvoerbaarheid en problemen die kunnen ontstaan, 
bijvoorbeeld doordat in een flat rate systeem een Dienst Regelingen meer ‘klanten' krijgt. 



Dhr. Versteijlen (Europese Commissie) maakt zich zorgen over het inkomen van de boer: wat gaat daar nu 
precies mee gebeuren? Volgens zijn berekeningen gaat een gemiddelde melkveehouder in het kader van de 
afgesproken daling van de melkprijs met 60% compensatie daarvan van een inkomen per maand van € 1650 
in 2003/2004 terug naar ongeveer € 1025, waarvan meer dan 70% bestaat uit directe betalingen. Wanneer 
daar nog eens de korting voor financiële discipline (7%) en de facultatieve modulatiekorting (maximaal 20%) 
af zouden gaan komen we op € 800. Dit levert weliswaar mogelijkheden op voor schaalvergroting, maar zelfs 
verdubbeling van het areaal per bedrijf levert dan nog geen vetpot op. Hoeveel melkveehouders blijven er dan 
over? 

Dhr. De Bont (LEI) denkt dat er voldoende geld in de sector zit. Dat blijkt uit de aanhoudende vraag naar 
quota en de hoge prijs die daarvoor wordt betaald. De introductie van de flat rate leidt er mogelijk toe dat 10% 
van de melkveehouders zal stoppen. De afschaffing van de melkquota zal mogelijk een zelfde effect hebben. 
Voor de overblijvers zullen er daarna goede mogelijkheden zijn. 

Dhr. Berman (Europees Parlement) merkt op dat boeren naast het inkomen uit de melkproductie vaak nog 
andere inkomsten hebben. 

Dhr. Versteijlen (EC): Het geld dat partners verdienen mag niet meegeteld worden. Het gaat om de vraag of 
het houden van melkvee nog voldoende oplevert. Als veel melkveehouders stoppen, hebben we een 
maatschappelijk probleem. Natuurorganisaties kunnen die grond niet allemaal beheren, bovendien kost een 
hectare natuurbeheer de samenleving meer dan een hectare agrarische grond. Misschien moeten we daarom 
niet praten over het verstrekken van subsidies, maar over geld steken in het behoud van de landbouw om een 
maatschappelijk probleem te voorkomen. 

De voorzitter: Natuurorganisaties kunnen inderdaad niet al die grond beheren. We hebben boeren nodig voor 
maatschappelijke dienstverlening op het gebied van landschapsonderhoud. 

Dhr. Smit (Rabobank): Zal de grondprijs niet stijgen door een flat rate systeem? Op iedere hectare grond komt 
immers een bedrag subsidie te liggen. Dit kan ertoe leiden dat boeren vanwege hogere productiekosten niets 
opschieten met de flat rate toeslag. 

Dhr. De Bont (LEI): Er is nu ook grond waar inkomenstoeslagen op rusten. Bij een flat rate zullen de 
verschillen uitgevlakt worden, maar over het geheel genomen zal de grond evenveel waard blijven. 

Dhr. Bruins (LNV): De prijsdaling van landbouwproducten door de vermindering van de steun van het GLB 
heeft een verlagend effect op de agrarische waarde van de grond; de bedrijfstoeslagen zijn compensatie voor 
de prijsdaling van producten. Per saldo mag je verwachten dat de grondprijzen ongeveer gelijk blijven en er 
dus geen prijsopdrijvend effect is van de toeslagen. 

De voorzitter: Wel kan grond in de ene regio duurder worden en in de andere juist goedkoper. 

Dhr. Smit (Rabobank): Daarmee blijft het probleem bestaan dat boeren, die zich bij grondaankoop als het 
ware in toeslagpremies inkopen, met de introductie van een eventuele flat rate risico lopen dat zij die kosten 
niet terugverdienen. 

Dhr. Van Hoof (ZLTO): De schuldpositie van melkveehouders is de afgelopen jaren verdubbeld, de 
concurrentiekracht is afgenomen. Wat mist in de discussie is het rekenschap geven van de internationale 
context waarin de sector zich dient te handhaven. Tot welke financiële verplichtingen leidt een flat rate 
systeem, waarbij een deel van het budget ingezet wordt voor maatschappelijke doelen?  

Dhr. Van Bruchem (LEI): Misschien moeten we stellen dat de grondgebonden landbouw zo waardevol is voor 
Nederland dat we die moeten behouden en dat we daar geld voor over moeten hebben. Uiteraard moeten we 
wel voorwaarden stellen, zodat de productie binnen maatschappelijke eisen plaatsvindt. Hij vraagt verder naar 



de effecten van de AGF-bepaling: op grond waarop de bedrijfstoeslag van toepassing is mogen geen 
aardappelen of groenten worden geteeld.  

Dhr. Berman (Europees Parlement): Vergeten wordt het doel van een open eerlijke markt, zonder 
concurrentievervalsing. Dat betekent dat we nationaal beperkte ruimte hebben om bepaalde sectoren 
financieel te bevoordelen. 
Bovendien gaat de hele discussie tot nu toe teveel over de implementatie van huidig beleid. We moeten juist 
nadenken over toekomstig beleid om een vitaal platteland te behouden. Landbouw is daar een onderdeel van. 
De discussie moet gaan over de vraag waar wij als Nederland op in moeten zetten bij de onderhandelingen in 
2008/2009 en in 2013. De nadruk moet verschuiven van landbouw naar regionale ontwikkeling. De 1e pijler 
moet worden afgeschaft, maar ook dan blijft voor aantoonbare publieke diensten publiek geld beschikbaar! 
Met de huidige discussie loop je achter in 2008/2009. We moeten overigens niet doen of we de boeren 
moeten beschermen, ze zijn niet zielig. Dhr. Berman sluit zich aan bij dhr. Pierhagen van SBNL.  

De voorzitter waardeert de inbreng die de discussie breder probeert te trekken, maar hij prefereert nu een 
engere discussie over de implementatie van het beleid via flat rate of een ander systeem.  

Dhr. Van Oorschot (ZLTO): Is er ook aandacht voor de gevolgen die een flat rate systeem heeft voor de 
keten? Er is nu alleen maar gekeken naar de boerenbedrijven. Hij geeft aan dat LTO komend najaar ook een 
discussie gaat voeren over het GLB voor de lange termijn.  

Mw. Hermans (Alterra) en Dhr Bruins (LNV): Natuurlijk heeft een eventuele introductie van een flat rate ook 
gevolgen voor de toeleverende en verwerkend industrie. We geven daarvan aan dat dat verder onderzocht 
zou moeten worden. Het huidige onderzoek heeft zich inderdaad beperkt tot primaire bedrijven.  

Dhr. Van den Heiligenberg (LNV): In de discussie over vermaatschappelijking van bedrijfstoeslagen komt 
duidelijk naar voren dat landschapsbeheer een belangrijk aspect is. Zouden vanuit de doelstelling van 
landschapsbeheer heel andere varianten van de bedrijfstoeslagen wenselijk zijn?  

Mw. Hermans (Alterra): We hebben wel gevolgen onderzocht, maar er is nog meer onderzoek naar te doen. 
Allerlei varianten zijn denkbaar, en door te rekenen, afhankelijk van wat je precies wil. We zouden ook kunnen 
denken aan de gevolgen van een koppeling met dierenwelzijn bij de betaling van toeslagen. En zo zijn er 
meer te bedenken.  

Dhr. De Bont (LEI): Er zullen altijd meerdere instrumenten nodig zijn. We kunnen niet met één instrument alle 
verschillende doelen optimaal dienen. Een nadeel van de flat rate is het generieke karakter, het zet met 
andere woorden te weinig in op specifieke activiteiten die steun verdienen, zoals vrijwillige participatie in 
natuurbeheer.  

Dhr. Bruins (LNV): Deze discussie gaat wel over de 1e pijler. Daar kun je niet zo veel in sturen, afgezien van 
de 18 voorwaarden die in het kader van cross compliance gaan gelden. Iedere verdere aanpassing van 
voorwaarden in de 1e pijler vraagt Europese afstemming. Bij toenemende eisen en voorwaarden heb je het in 
feite over de 2e pijler systematiek.  

Mw. Hermans (Alterra): Maar in de 1e pijler zit wel veel meer geld dan in de 2e pijler. Naar de mogelijkheden 
om 1e pijler gelden te vergroenen moet serieus gekeken worden.  

Dhr. Waalkens (lid van de PvdA-fractie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal): Het begrip flat rate zorgt 
voor veel verwarring onder boeren. Boeren hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid voor een 
bepaalde periode. Dus als er een flat rate komt, dan moet de omslag nu worden ingezet. Aan uitstel van 
omzetting heeft niemand iets. Hij vindt dat een hectarepremie ingevuld zou moeten worden afhankelijk van de 
plaats (regio) en de functie. Maak heldere keuzes in de financiering van plattelandsontwikkeling. Verder gaat 
Friesland Dairy Foods veel te makkelijk uit van een lage melkprijs waarmee zij wel kan concurreren, maar de 



boeren zouden graag een paar centen meer voor de melk ontvangen. Kortom, ook de industrie moet meer 
ambitie tonen.  

Dhr. Versteijlen (EC): Als we nu heel makkelijk de 1e pijler afschaffen, hebben we straks geen boeren meer 
die de taken uit de 2e pijler kunnen vervullen.  

Dhr. Vrij (Nederlandse Zuivel Organisatie): Er wordt te licht over de 1e pijler gelden gepraat, alsof het om vrij 
beschikbare middelen gaat. De sector is er in vergaande mate van afhankelijk, het belang van de continuïteit 
van de sector wordt onderschat. Naast maatschappelijke diensten is voedselzekerheid nog steeds een 
belangrijke reden voor het geven van steun aan boeren.  

Dhr. Oostra (LNV): In de discussie over de flat rate is een grote mate van geleidelijkheid erg belangrijk. De 
veranderingen in 2008/2009 zullen klein zijn, zeker gezien het feit dat ieder EU-land een vetorecht heeft. Wel 
is het belangrijk om de vrijheid die Nederland als individuele lidstaat heeft in de periode tot 2013 goed in kaart 
te brengen. De discussie in 2013 zal waarschijnlijk gaan over vragen op het gebied van energie (wie gaat er 
voor energie, wie gaat er voor voedsel?), voedselzekerheid, klimaat en niet te vergeten migratie: hoe gaan we 
binnen Europa om met de verwachten toename van werkloosheid in het landelijk gebied met name in Oost-
Europa en de te verwachten migratie van stoppende boeren naar de steden?  

Dhr. Van Campen (NCR): De agrarische sector is een internationale sector. Deze discussie gaat teveel over 
Nederland. De concurrentiepositie van de sector zou het uitgangspunt van de discussie moeten zijn.  

Dhr. Bruins (LNV): Een flat rate systeem heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de internationale positie. 
Melkveehouders zullen hun positie zwakker zien worden, akkerbouwers sterker. Netto zal het verschil niet 
groot zijn.  

Dhr. Van Campen: Cofinanciering en modulatie kunnen grote effecten hebben.  

De voorzitter sluit af. Er komen nog steeds nieuwe ideeën naar boven. De RLG wil vaker dit soort contacten 
organiseren om zijn adviezen beter te voeden met wat er leeft. Een punt van vanmiddag is dat we de 
voedselzekerheid niet uit het oog moeten verliezen. Het gaat bij landschap om meer dan cosmetica. Sociale 
aspecten zijn van groot belang, zoals het gebrek aan opvolging en migratie van stoppende boeren. De RLG 
wil zodanig adviseren dat zijn advies verruimend is voor het maatschappelijk debat. We hebben nu veel 
materiaal gekregen waar we mee verder kunnen. Dank daarvoor en voor uw deelname.  

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Er wordt nog geruime tijd nagepraat. 

 


