Ontkoppelen op slachtpremies na
INTRO:
Het nieuwe premiestelsel krijgt vorm. De invoerdatum is
uitgesteld naar 1 januari 2006 en de belangrijkste punten voor de
vleesveehouderij zijn uitgekristalliseerd.
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TEKST:
De invoer van het nieuwe premiestelsel is een jaar uitgesteld. Dit jaar kan
de stieren- en zoogkoeienpremie nog een keer aangevraagd worden. Het
uitstel maakt de landbouwhervormingen er niet simpeler op. Ook is de
referentieperiode voor de stieren- en zoogkoeienpremie onduidelijk. Recent
stak het gerucht de kop weer op dat de referentieperiode 2000 tot 2002
verlengd zou worden.
Minister Veerman heeft nu gekozen voor het ontkoppelen van de toeslagen, op
de slachtpremie na. Maar Veerman heeft nadrukkelijk gesteld dat de nu
gekozen vorm van ontkoppeling niet voor altijd blijft bestaan. Op den duur
komt er een verdere ontkoppeling waarbij een nadrukkelijker verband zal
worden gelegd tussen de inkomenssteun en het leveren van een actieve
bijdrage aan beheer van natuur- en landschapswaarden.
Boven E5.000 korting
Minister Veerman legt direct bij de invoer van de inkomenssteun een grens
aan de uit te betalen bedragen van E5.000 per bedrijf. Alle directe
betalingen worden aan het begin van het jaar gekort met een vastgesteld
percentage. Voor 2005 is dat 3 %, 2006 4 % en 2007 en volgende jaren 5 %.
Aan het eind van het jaar wordt gekeken hoeveel het bedrijf boven of onder
de grens van E5.000 uitbetaald heeft gekregen. Is dat er onder, dan wordt
maximaal 3 % van E5.000, dus E150 terugbetaald.
Naast deze kortingsregel kan de inkomenssteun extra gekort worden wanneer
de EU-uitgaven voor het landbouwbeleid boven een vastgesteld plafond komen.
In 2009 worden, tijdens de evaluatie van het Gemeenschappelijk
LandbouwBeleid (GLB), verdere aanpassingen van de huidige hervormingen
verwacht.
Slachtpremie volwassen runderen en vleeskalveren
Deze premies blijven voorlopig gekoppeld. In een brief aan de Tweede Kamer
op 23 april heeft minister Veerman aangegeven dat hij deze premies in ieder
geval nog 4 jaar gekoppeld laat. Dat is dus tot 2009. Reden voor de
koppeling van de premie voor vleeskalveren is het feit dat er vooral binnen
de Europese kalfsvleessector oneerlijke concurrentie dreigde te ontstaan
doordat andere lidstaten de premie gekoppeld laten. In dat geval vreesde
Veerman een aanzienlijke daling van de kalfsvleesproductie. In overleg met
Frankrijk en België is besloten de slachtpremie voor kalveren gekoppeld te
laten.
Ook de slachtpremie voor volwassen runderen blijft gekoppeld. Hiervoor zijn
twee redenen. Ten eerste leidt ontkoppeling volgens de minister tot een
forse krimp van de vleesveestapel. Dat wil hij voorkomen. Daarnaast wil
minister Veerman met koppeling voorkomen dat bedrijven die de ontkoppelde
premie ontvangen, runderen jonger gaan afmesten om zo ook de gekoppelde
slachtpremie te krijgen. Het is de bedoeling dat de slachtpremies na 2009
alsnog worden ontkoppeld. In dat jaar worden de hervormingen van het
landbouwbeleid in Brussel geëvalueerd.
Zoogkoeien en stierenpremie
De zoogkoeien- en stierenpremie wordt per 1 januari 2006 ontkoppeld in
plaats van de eerder vastgestelde datum van 1 januari 2005. Veerman heeft
voor het jaar uitstel gekozen omdat uitbetaling van de ontkoppelde premies
grote zorgvuldigheid vergt van zijn ministerie dat momenteel in een
bezuinigingsproces is gewikkeld. De hoogte van de toeslag wordt bepaald aan
de hand van opgegeven dieraantallen in de referentiejaren 2000/2001/2002 en
dat moet allemaal precies worden uitgezocht.
Verder heeft minister Veerman beslist af te zien van de mogelijkheid om de
ontkoppelde premie met maximaal 10 procent af te romen voor stimulering van
specifieke vormen van landbouw (bijvoorbeeld het stimuleren van duurzame
landbouw en landschapsbeheer). Veerman stelt dat de mogelijkheden om dit

geld te besteden te beperkt zijn. Daarnaast levert herverdeling van het
geld onevenredige uitvoerings- en controlelasten op, terwijl Veerman zich
nadrukkelijk inzet om juist die lasten te verminderen.
Graan- en maïspremies
Deze premies worden net als de stieren- en zoogkoeienpremie per 1 januari
2006 ontkoppeld. Het areaal granen zal naar verwachting met 8 procent
afnemen in de periode tot 2012, terwijl het areaal grasland en snijmaïs
toeneemt. Ook voor de graan- en maïspremies geldt dat de mogelijkheid tot
afromen voor de stimulans van duurzame landbouw en landschapsbeheer niet
doorgaat.
Bijschrift figuren:
Ontkoppeling van de zoogkoeienpremie is een jaar uitgesteld tot 2006.

