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VOORWOORD
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voorziet in ondersteuning
van de Europese agrarische sektor middels het markt- en prijsbeleid en struktuurbeleid. De mate waarin boeren hiervan
profiteren hangt in sterke mate af van het land en de regio
waar produktie plaatsvindt en het type produkt. Daarnaast
speelt voor de individuele boer een rol in hoeverre nationale
overheden additionele steun naar de landbouw sluizen.
GLB-hervormingen en het GATT-akkoord zullen tot resultaat
hebben dat boeren sterker de werking van marktkrachten zullen
ondervinden. Een toenemende onderlinge concurrentie in de
landbouw is het gevolg. De vraag is in hoeverre de nationale
steun aan de landbouw een eerlijke concurrentie tussen boeren
uit verschillende lidstaten mogelijk maakt. In het Verenigd
Koninkrijk wordt in dit verband regelmatig gesproken over de
behoefte aan een 'level playingfield'. Natuurlijk rijst dan
ook de vraag of en zo ja, hoe Britse boeren profiteren van
vormen van nationale steun.
Dit rapport, dat is opgesteld op verzoek van het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Bureau Londen), probeert het 'speelveld' van het Verenigd Koninkrijk in beeld te
brengen. Daartoe worden eerst de verschillende categorieën van
nationale steun gedefinieerd. Vervolgens is getracht zoveel
mogelijk tot kwantificering van de informatie te komen. Er is
naar gestreefd de informatie zodanig te presenteren dat vergelijking met andere lidstaten mogelijk wordt.
De opdracht om dit rapport in drie maanden op te stellen is
met verve uitgevoerd door B. Westerink, student Algemene
Agrarische Economie aan de Landbouw Universiteit Wageningen.
Van oktober 1993 - januari 1994 heeft hij daartoe als stagiair
gewerkt bij het Bureau van de Landbouwraad te Londen.
Londen, 14 januari 1994
H.W. de Boer
Landbouwraad

SUMMARY
Government support receives a löt of attention nowadays. Agriculture is one of the ma in issues in this debate. Within the
EU there is also a lot of discussion on agricultural policies.
Countries blame each other for giving to much national support
to the agricultural sector. To gain a clear understanding I
will summarize the different kinds of national support given
to the agricultural sector in the UK.
To measure the amount of support one is facing two problems.
On the one hand there is the guestion what you actually mean
with support. Fór example: is an environmental subsidy for
farmers a kind of support to agriculture? On the other hand
you have to ask yourself who gains from a certain kind of
measure. To tackle these problems I did not try to provide a
scientifical method to measure the support. In this report I
summarized all the public expenditure where the agricultural
sector is involved.
The report is divided into two parts. Part one deals with the
background situation, the history and the structure of the
agricultural sector. In part two I discuss the different kinds
of support. Finally I summarize the second part in a table in
chapter 10.

The history of agricultural expenditure plays an important
role in understanding the kinds of support that are being
given. In the eighteenth century the UK was the most powerful
nation in the world and the UK trade policy was characterized
by f ree trade. Even during the Great Depression of the late
eighteenth century the UK, in contrast with the neighbouring
countries, continued the free trade policy. The only thing the
government did was the introduction of imperial preference.
During the First World War the UK realised for the first time
its dependence on food imports and the government decided to
protect agriculture. However, after the war the f ree trade
principle was established again. During the crisis of the
193Os the government decided at last to protect agriculture.
This policy was maintained in the Second World War; during
this war the government tried everything to raise the domestic
production of agricultural products. Most of the food was put
on rations. Due to bombing of food transports by the Germans
there was great concern about the food supply. After the war
the system was continued for a couple of years to safeguard
the food supply. In the Fifties the government introduced a
system of deficiency payments and maintained the imperial
preference. By entering the European Common Market in 1972
these points were the main obstacles concerning the agricultural policies. Finally the UK took over the EC policy of
agricultural market and price support and special arrangements
were made for former colonies of the UK (New Zealand and
Australia). At the moment the government wants to move to a
more f ree market for agricultural products. A lot of schemes
terminated in recent years and lots of other schemes are under
pressure.
The agricultural sector has a small share in Gross Domestic
Product (1.3%). Also the share in the total workforce of

agricultural workers is modest (2.1%). The size of the farms
is much bigger than in other countries within the EU (see
table 3.2). The most important sectors are the meat production
(especially sheep meat), livestock products (especially milk),
arable production (cereals, oilseed rapes, potatoes and sugar
beets) and horticulture (most vegatables) . There is a less
stronger market system compared with the Netherlands and the
self-suffiency is low (57%).
Part II
In table 11.1 (page 47) I summarize all the measures available
for the agricultural sector. The table provides the kind of
support, a description of the aid, the expenditure and a
percentage of the 'Gross Agricultural Product (GAP)'. The percentage of the GAP should be read as a rough indication.
In the UK the fundamental and strategie research is mainly
financed by the OST and the applied research is mainly financed by MAFF (see figure 4.1). DANI and DAFS have there own
agricultural research system. The agricultural education in
the UK is more integrated in the normal education system and
funded by DFE. Vocational education is given at agricultural
colleges and there are a number of universities who provide
agricultural education. ADAS provides the main part of government funded extension and the ATB provides courses for farmers.
Most of the money from structure funds is available for aid to
less favoured areas and aid to improve the environment. Table
11.1 provides the expenditure on the different schemes.
Due to historical reasons there are still three national
marketing boards (for milk, potato and wool) who provide different schemes for market and price support. The minister has
announced that all these schemes will be terminated within a
few years.
Food safety is an important issue within MAFF. About £ 20 min
is spent on food safety and there are several compensation
arrangements to compensate farmers for the damage due to
animal diseases.
Tax policies for farmers are mainly the same as for other
small entrepreneurs. There are a couple of advantages for
agriculture which are again summarized in table 11.1.
For the social security system there are ho special arrangements for agriculture. There is a possibility for farmers to
join the 'Personal Pension Scheme', but this is not a privilege for farmers only.
Finally there is some government expenditure for export support through 'Food From Britain (FFB)' and there are funds
available for coast protection.
Overall the public expenditure spend on agriculture was in
1992-1993 £ 734.7 min. This is 11.6% of the Gross Agricultural
Product (GAP) in 1991 (most recent figure). In chapter 11
(page 46) I summarize all different types of expenditure
including a percentage of the GAP.
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1 INLEIDING
Overheidssteun aan ondernemingen staat de laatste tijd voortdurend in de belangstelling. De landbouw neemt in deze discussie een vooraanstaande positie in. Dit kwam tijdens de laatste
GATT-ronde weer eens duidelijk naar voren. De landbouw is
wereldwijd gezien immers één van de zwaarst beschermde bedrijfstakken. Los van het feit of deze steun al dan niet
terecht is, is er ook al veel discussie over het feit hoe je
de omvang van deze steun het beste kunt bepalen. Het lijkt me
daarom nuttig hier eerst enige aandacht aan te besteden in
paragraaf 1.1 alvorens over te gaan op de indeling in paragraaf 1.2.
1.1 Maatstaf om steun te kwantificeren
In de loop der tijd is er een zekere ontwikkeling waar te
nemen welke maatstaf gebruikt wordt om overheidssteun te
meten. Eerst werd vooral gewerkt met de nominale protektiegraad (NP) ; de NP is gedefinieerd als het verschil tussen de
binnenlandse prijs en de wereldmarktprijs. Bij deze maatstaf
worden echter de protektiegraad van inputs die gebruikt worden
niet in rekening gebracht, waardoor er een vertekenend beeld
ontstaat.
Om dit probleem te ondervangen werd de Effectieve Protektiegraad (EP) ingevoerd; de EP houdt ook rekening met de inputs
die gebruikt worden. Aan deze maatstaf kleven echter ook weer
een aantal nadelen:
- direkte steun (subsidies, importguota) worden niet in de
berekening meegenomen
- door het gebruik van vaste coëfficiënten is de EP onbetrouwbaar bij produkten met een hoge toegevoegde waarde
Om dit te ondervangen is men gaan werken met geaggregeerde
beschermings-maatstaven. Bij deze maatstaven wordt geprobeerd
alle vormen van bescherming onder één noemer te brengen. De
OECD werkt met de 'Producer Subsidy Equivalent (PSE)' en de
'Consumer Subsidy Equivalent (CSE)'.
Het blijft echter een hachelijke kwestie wat nu precies onder
steun verstaan moet worden en wat niet. Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen of er bij een milieu-subsidie sprake van steun
is of niet. Ook is het niet altijd even duidelijk wie nu
precies profiteren van een bepaalde maatregel. Er kan bijvoorbeeld gesteld worden dat maatregelen om dierziekten te voorkomen niet primair in het belang is van boeren, maar in het
belang van de consumenten.
Deze problemen zijn mijns inziens nooit helemaal op te lossen.
Ik heb in dit rapport dan ook gekozen om niet de hoeveelheid
steun (wat dat dan ook moge zijn) op een wetenschappelijke
wijze in beeld te brengen. Wel heb ik een poging gedaan om op
een systematische wijze na te gaan waar de overheid geld
uitgeeft aan de landbouwsektor of waar de landbouwsektor
profiteert van overheidsbeleid. De uitgaven heb ik zoveel
mogelijk geprobeerd te kwantificeren; waar dit niet mogelijk
was zal ik me beperken tot het noemen van de maatregelen
(bijvoorbeeld belastingmaatregelen). Waar de steun wel te
kwantificeren is zal ik het uitdrukken in een percentage van
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het 'Gross Agricultural Product (GDP)' (landbouwbijdrage aan
het 'Gross Domestic Product (GDP)').
Als ik over de landbouwsektor spreek, bedoel ik de primaire
landbouw en de bosbouw. De visserij-sektor is er bewust uit
gelaten, enerzijds omdat het visserij-beleid zich voornamelijk
op EU-niveau afspeelt en anderzijds omdat het in het tijdsbestek van mijn stage niet mogelijk is dit goed uit te zoeken.
1.2 Indeling rapport
Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel I wordt op een
beschrijvende wijze aandacht besteed aan de geschiedenis en de
struktuur van de landbouw in het VK. Dit is belangrijk om een
beter inzicht te krijgen in het hoe en waarom van bepaalde
steunmaatregelen.
In deel II worden vervolgens de steunmaatregelen op systematische wijze bij langs gelopen. Voor zover mogelijk wordt
steeds een beschrijving gegeven van de steunmaatregel gevolgd
door de uitgaven voor de betreffende maatregel.
Begonnen wordt in hoofdstuk 4 met het struktuurbeleid in het
VK; het landbouwkennis-systeem wordt zo goed mogelijk in beeld
gebracht en voor zover mogelijk worden ook de uitgaven vermeld. In hoofdstuk 5 komen vervolgens de landbouwstruktuurfondsen aan bod. In het VK bestaat er nog altijd op geringe
schaal een nationaal markt- en prijsbeleid; dit wordt besproken in hoofdstuk 6 waar tevens aandacht wordt besteed aan de
consequenties van het Europese markt- en prijsbeleid voor de
boeren in het VK. In hoofdstuk 7 wordt het systeem van de
kwaliteitszorg voor landbouwprodukten aan de orde gesteld en
hoeveel hier door de overheid aan wordt uitgegeven. In hoofdstuk 8 wordt nagegaan in hoeverre de landbouwsektor profiteert
van bijzondere belastingfaciliteiten. Hoofdstuk 9 gaat na in
hoeverre er speciale maatregelen voor de landbouw voor wat
betreft het sociale zekerheidsstelsel zijn. Tenslotte worden
in hoofdstuk 10 nog enkele andere steunmaatregelen
genoemd:
afzetbevordering, energiebeleid en kustbescherming.
Bij de conclusies in hoofdstuk 11 is een samenvattende tabel
opgenomen, waarin alle steunmaatregelen opgesomd worden met
verwijzingen naar paragrafen. Deze tabel kan als leidraad
dienen bij het lezen van dit rapport.
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DEEL I: GESCHIEDENIS EN STRUKTUUR LANDBOUW IN HET VK
2 GESCHIEDENIS LANDBOUWPOLITIEK VAN HET VK
Binnen Europa neemt de geschiedenis van het Britse landbouwbeleid een bijzondere plaats in. De 'Commonwealth' en het
liberale gedachtengoed speelden en spelen soms nog een belangrijke rol. In het kader van dit rapport is het dan ook zinvol
eerst eens wat dieper in te gaan op de geschiedenis van het
Britse landbouwbeleid over ongeveer de laatste honderd jaar.
2.1 Victoriaanse periode/landbouwcrisis 1880-1900
Vanaf de zeventiende eeuw tot aan de landbouwcrisis hadden
zich langzaam maar zeker twee processen voltrokken. Enerzijds
werden de gemeenschappelijke, open gronden geprivatiseerd en
werden andere restricties voor individuele boeren uit de weg
geruimd, terwijl tegelijkertijd de landbouwbedrijven steeds
groter groeiden en het aantal kleine landeigenaren afnam.
Anderzijds werd er technisch gezien grote vooruitgang geboekt
door de dierlijke en plantaardige produktie te integreren.
Reeds in 1845 waren de 'Corn Laws' (invoerheffing op granen)
afgeschaft. Het belang van de industriëlen (goedkoop voedsel
voor de arbeiders) woog toen al zwaarder dan de landbouwbelangen. De landbouwlobby was overigens ook veel minder goed georganiseerd dan in andere Europese landen en bovendien hadden
veel grootgrondbezitters ook industriële belangen door het
bezit van kolenmijnen.
Aan het einde van de vorige eeuw was het VK zonder twijfel de
machtigste natie ter wereld. De industriële revolutie vond
zijn wortels in het VK en wat industriële produktie betreft
lag men in die tijd ver voor op andere landen. Zoals uit tabel
2.1 blijkt was het percentage van de beroepsbevolking werkzaam
in de landbouw al beduidend lager dan in omringende landen.
Tabel 2.1: percentage werkzaam in de landbouw
1881

1901

Groot-Br ittann ië

12

8

Frankrijk

47

42

Duitsland

50,

35 2

1: 1882 2: 190?

Door de zogenaamde 'enclosures' (in privé-bezit brengen van
gemeenschappelijke gronden) in de achttiende en negentiende
eeuw was er een goede struktuur ontstaan met relatief grote
bedrijven. De landbouw in het VK was destijds de produktiefste
ter wereld en deze periode wordt wel aangeduid met 'age of
high farming'.
Toen rond 1880 de landbouwprijzen onder druk kwamen te staan,
door onder andere toenemende importen van graan uit de VS door
afnemende transportkosten, bleef de Britse overheid toch
vasthouden aan de vrijhandelspolitiek. In 1902 werd er echter
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wel, tijdens de vierde 'Colonial Conference', een resolutie
aangenomen die het principe van 'Imperial Preference' introduceerde. Deze resolutie betekende eigenlijk een importheffing
voor landen die niet tot de 'Common-wealth' behoorden. In de
omringende landen, waaronder Nederland, ontstonden er in deze
periode veel coöperaties en werd er van overheidswege voor het
eerst geld gestoken in het OVO-drieluik. In het VK werd het
OVO-drieluik grotendeels aan privé-initiatieven overgelaten en
ontstonden er maar weinig coöperaties.
2.2 Eerste Wereldoorlog en crisis in de iaren dertig
Toen de Eerste Wereldoorlog begon was de Engelse overheid niet
van plan in te grijpen in de landbouwmarkt om de voedselproduktie veilig te stellen. Aanvankelijk dacht men dat de oorlog
toch niet langer dan een jaar zou duren. Door de oorlog kwam
echter in toenemende mate het veilige transport over zee in
gevaar en langzaam kwamen de Britten tot het besef dat ze voor
hun voedselvoorziening wel erg afhankelijk waren van import.
Pas in 1916 werd er besloten om de binnenlandse landbouwproduktie te stimuleren. Er werd een programma opgezet wat voorzag in een garandeerde prijs voor tarwe, haver en aardappelen.
Na de Eerste Wereldoorlog was er veel discussie wat er moest
gebeuren met de ingestelde steunmaatregelen. Na een korte
overgangsperiode werd de prijssteun weer ingetrokken in 1921.
Voor suikerprodukten werd het zogenaamde 'Imperial Preference'
van kracht.
Aan het begin van de crisis in de jaren dertig bleef de Engelse overheid vasthouden aan het vrijhandelsprincipe. Dit had
tot gevolg dat de Engelse markt op grote schaal gebruikt werd
voor dumpings-aktiviteiten: in 1931 werd er 35% meer ingevoerd
dan gewoonlijk. In 1932 werd het principe van 'Imperial Preference' voor bijna alle produkten ingevoerd. Deze voorkeursbehandeling voor landen binnen de 'Commonwealth' kwam feitelijk
neer op een importheffing voor landen buiten de 'Commonwealth'. In 1933 werden er weer, onder de 'Agriculture Marketing Act', diverse programma's opgezet die een bepaalde prijs
garandeerden voor tarwe, melk, bacon en het programma voor
suikerbieten werd gewijzigd geconsolideerd. Voor aardappelen
en hop werd er een programma opgezet die prijsbeleid combineerde met importbeperkingen. Voor de verse melk werd het
'Milk Marketing Board (MMB)' opgericht. Het MMB kreeg de monopoliepositie voor wat betreft de aankoop van verse melk.
2.3 Tweede Wereldoorlog en na-oorloase periode tot 1972
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd eens te meer duidelijk dat
het VK erg afhankelijk was van de import. De Duitsers bombardeerden voedseltransporten naar het VK, terwijl veel Engelse
mannen ingezet moesten worden aan het front. De overheid had
lering getrokken uit de fouten tijdens de Eerste Wereldoorlog
en deed er alles aan om de binnenlandse produktie zoveel
mogelijk te stimuleren. Tegelijkertijd werden de schaarse
produkten
gerantsoeneerd.
Dit rantsoenerings-systeem
had
uiteraard grote gevolgen voor de landbouw; zo werd bijvoorbeeld het MMB uitvoerend orgaan van het rantsoenerings-sys4

teem. Om de binnenlandse voedselproduktie op te voeren werden
er zelfs vele radio-uitzendingen gewijd aan het op de hoogte
brengen van burgers hoe men de maximale voedselproduktie uit
de groentetuin kon halen. De binnenlandse consumptie van
agrarische produkten uit het VK steeg van 30 tot 40% in de
oorlog.
Na de oorlog werd de rantsoenering van het voedsel nog tot in
de jaren vijftig doorgezet. In de 'Agriculture Act of 1947'
werd duidelijk gesteld dat de landbouw gestimuleerd moest
worden door beschermde markten en gegarandeerde prijzen. In de
oorlog was het zo gegroeid dat de overheid in samenspraak met
de 'National Farmers Union (NFU)' de prijzen voor landbouwprodukten vaststelde. Na de afschaffing van het rantsoeneringssysteem ging het VK over op het systeem van 'deficiency payments' en de voorkeur voor produkten uit de 'Commonwealth'
bleef ook in tact. Globaal gesproken werd de steun van voor de
oorlog geconsolideerd. Zoals uit tabel 2.2 blijkt kwam in 1958
nog voor meer dan de helft van alle importen uit de 'Commonwealth'-landen.
Tabel 2.2: Importen VK in 1958 (in min £)
Importen uit:
Commonwealth

OEEC

andere landen

795

293

416

- tarwe

71

13

30

- gerst

21

1

6

- rund- en
kalfsvlees

26

1

43

- schape- en
lamsvlees

59

1

4

9

65

12

- Boter

55

34

9

- ruwe suiker

64

—

Voedsel totaal
Waarvan:

- varkensvlees

30

Bron: M. Tncey: Oovemment and Agriculture in Western Europe 1880-1988

2T4 Toetreding tot de EG
Toen het VK begin jaren zestig ook toenadering zocht tot de
EG-6, waren het verschil in landbouwpolitiek ('deficiency payments' versus importheffingen aan de grens) en de voorkeursbehandeling voor landen uit de 'Commonwealth' tussen de EG-6
en het VK dan ook de grootste struikelblokken. Na veel onderhandelingen ging het VK ook over op het systeem van importheffingen en werd de voorkeur voor produkten uit 'Commonwealth'landen geleidelijk opgeheven. Vooral Nieuw-Zeeland heeft hier
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onder te leiden gehad; het exporteerde veel lamsvlees en
boter, zonder importbeperkingen, naar het VK. Voor de toetreding van het VK tot de EG was hét importtarief van de EG 20%.
Eerst werd er een overgangsregeling getroffen voor NieuwZeeland, waarna in 1980 er voor Nieuw-Zeeland en Australië een
'vrijwillige' exportbeperking werd afgesproken in ruil voor
een 10%-reduktie van het EG-tarief.
Figuur 2.1 laat duidelijk zien dat na toetreding tot de EG de
steun aan de landbouw is toegenomen. Deze toename is te wijten
aan de toenemende kosten door de interventie als gevolg van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ook laat de figuur zien
dat de steun (in reële termen) tot ongeveer 1960 ongeveer even
hoog is als de steun in 1985.
Figuur 2.1
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Bron: A hundred years of British food & farming; a statislical nirvey

Vanaf 1972 is het VK nooit echt pro-EU geweest. De regering
wou wel een vrijhandelszone, maar wou geen overkoepelende
supra-nationale regering in Brussel. In het aloude strijdkamp
van federalisten versus supra-nationalisten staat het VK
duidelijk aan de federalistische zijde. Vooral het gemeenschappelijke landbouwbeleid was vaak een doorn in het oog voor
de Britse regering. Dit standpunt werd vaak het duidelijkst
verwoord door Mrs. Tatcher: 'onze belastingcenten zijn niet
bedoeld om de Franse keuterboertjes te subsidiëren'. Deze
houding leverde in 1980 een crisis op toen het VK weigerde in
te stemmen met een verhoging van de steunprijzen, mits zij
budgettair minder zouden hoeven bijdragen. Deze crisis werd
uiteindelijk opgelost door de budgettaire bijdrage voor het VK
te limiteren. Dit probleem is nu nog steeds aktueel.
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2.5 Huidige landbouwbeleid
Momenteel is het regerings-standpunt ook weer overduidelijk.
Mrs. Shephard, de huidige minister van landbouw, heeft, evenals haar voorganger Mr. Gummer, al diverse malen verkondigd
dat de landbouw op de lange termijn af moet zien te komen van
de overheidssteun. Of dit ooit gerealiseerd zal worden blijft
natuurlijk de vraag; binnen de EU is het VK op landbouwgebied
niet meer dan een pion in het spel.
Het nationale beleid wordt gekenmerkt door het principe van
vrijwillige deelname aan programma's. Dit komt het duidelijkst
naar voren bij het milieubeleid. Alle programma's op dit
gebied draaien op basis van vrijwillige deelname. De algemene
opinie in het VK is dat je ondernemers zo min mogelijk verplichtingen moet opleggen. Milieu-doelstellingen worden niet
tot nauwelijks geformuleerd. Of dit op de lange termijn een
haalbare strategie is, is de vraag; het VK wordt momenteel al
vaak als 'dirty man of Europe' afgeschilderd.
De nationale steun die momenteel gegeven bestaat grofweg uit
twee catogoriën. De eerste catogorie heeft meestal een specifieke historische achtergrond en is in veel gevallen hulp voor
'achtergebleven gebieden'. De andere categorie zijn subsidies
om een milieu-vriendelijke landbouw te bevorderen. Deze laatste catogorie is de laatste vijf jaren sterk komen opzetten.
In Noord-Ierland wordt er extra veel uitgegeven om de economie
zo goed mogelijk draaiende te houden; dit heeft een politieke
reden. Door de werkgelegenheid op peil te houden hoopt de
regering verdere onrust te voorkomen.
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3 STRÜKTÜÜR VAN DE BRITSE LANDBOUW
3.1 Plaats landbouw in nationale economie
Het VK bestaat uit vier verschillende landen: Engeland, Wales,
Schotland en Noord-Ierland. Van deze vier zijn Schotland en
Noord-Ierland sterk afhankelijk van de agrarische sektor.
Wales volgt voor het grootste gedeelte het beleid van Engeland, maar Schotland en Noord-Ierland hebben op sommige gebieden afwijkende regels. In de onderstaande tabel worden er
enkele kerngegevens genoemd voor de landbouw in het VK.
Tabel 3.1: kerngegevens landbouw VK in 1992
- bijdrage aan het BNP

1,3% (E 6,8 miljard)

- werkgelegenheid landbouw

546.000 (2,1% van totale
werkgelegenheid

- import agrarische produkten

£ 13,4 miljard (10,7% totale
VK import
£ 1,9 miljard (14% van to
tale agrarische import)

waarvan uit Nederland
- export agrarische produkten
waarvan naar Nederland

£ 7,5 miljard (6,9% totale
VK export)
£ 0,6 miljard

- zelfvoorzieningsgraad

57%

- consumptie levensmiddelen
waarvan:
- thuis geconsumeerd
- consumptie buitenshuis
- alcoholische dranken

24% van totale consumptie
12%
5,5%
6,5%

Bron: Agriculture in the UK: 1992, MAFF

Opvallende punten uit deze tabel zijn de geringe bijdrage van
de landbouw aan het BNP en het geringe percentage werkenden in
de landbouw. De landbouwsektor neemt in het VK al lange tijd
een bescheiden plaats in. Ook de zelfvoorzieningsgraad is niet
al te hoog. Veel van de agrarisch produkten moeten dus geïmporteerd worden, waarvan 14% uit Nederland komt.
3.2 Struktuur landbouwsektor
3.2.1

Bedrij

fsomvang

Uit tabel 3.2 blijkt dat de Britse landbouw zich kenmerkt
binnen de EU door relatief grote landbouwbedrijven. Deze
struktuur is ontstaan door de 'enclosures' uit de zeventiende
en achttiende eeuw en later versterkt door de vroege industrialisatie. De bedrijfsomvang verschilt nog wel weer sterk
per land en regio; zo was in 1992 de gemiddelde bedrijfsgrootte voor Noord-Ierland 34 ha, in Wales 50 ha, in Engeland
62 ha en in Schotland 169 ha.
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Tabel 3.2; bedrijfsomvang in enkele EU-landen in 1987
land
VK

FR

W-DUI

24,9

13,5

18,2

29,4

69,4

16,8

18,4

12,4

11,7

17,6

20,0

10-20 ha

13,5

25,0

15,3

19,1

22,1

7,6

20-50 ha

13,7

27,3

25,4

32,8

24,8

2,5

> 50 ha

6,8

4,4

33,3

18,1

6,1

0,5

grootte

EU-12

1-5 ha

49,2

5-10 ha

NED

GRIEK

Bron: Euratat

3.2.2

Landgebruik

en agrarische

produktie

De oppervlakte cultuurgrond bedraagt 18,5 miljoen ha, ongeveer
77% van het totale landoppervlak van het VK. Belangrijke
sektoren zijn de melkveehouderij, vleesproduktie (rund-,
varkens-, pluimvee- en schapevlees), akkerbouw (tarwe, gerst,
aardappelen, oliehoudende zaden en suikerbieten) en tuinbouw.
Het aandeel van het VK in de totale EU-landbouw produktiewaarde bedraagt 9,5%. Voor schapevlees, gerst, tarwe en aardappelen heeft het VK een aandeel van meer dan 15% in de EUproduktie. In de volgende figuren staat meer informatie over
het landgebruik en de samenstelling van de bedrijven.
Figuur 3.1

Bron: Agriculture in the UK: 1992, MAFF
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Figuur

3.2

Samenstelling bedrijven
Veeteelt berggebied (24%)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Melkveehouderij (15%)

Veeteelt laaglanden (19%)

Overig (15%)

Akkerbouw (19%)

^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ T u I n b o u w (4%)
Varkens/Pluimvee (4%)

Bron: Agriculture in the UK: 1992, MAFF

Vleesproduktie
Uit de figuren 3.1 en 3.2 blijkt dat de extensieve veeteelt
(voor vleesproduktie) een belangrijke plaats inneemt. Deze
extensieve veeteelt wordt voor een belangrijk deel bedreven in
de zogenaamde 'Less Favoured Areas (LFAs)'. Ruim een derde van
alle bedrijven ligt in deze LFAs en de LFAs bevatten bijna de
helft van het totale areaal cultuurgrond. Voor schapen en
rundvee (voor de vleesproduktie) ontvangen boeren in de LFAs
een speciale vergoeding via het 'Hill Livestock Compensatory
Allowances (HLCAs)'. Meer informatie over de HLCAs staat in
paragraaf 5.4.2. In bijlage A vindt u een overzichtskaartje
waar de LFAs zich bevinden. Ook uit de samenstelling van de
veestapel (tabel 3.3) blijkt dat de extensieve veeteelt een
belangrijke plaats inneemt.
Het VK is met 21 miljoen slachtingen per jaar de grootste
producent van lamsvlees binnen de EU. Er vindt een aanzienlijke import van lamsvlees uit Nieuw-Zeeland plaats (129.000
ton in 1992), maar tegelijkertijd wordt een aanzienlijk deel
van de Britse produktie (140.000 ton) geëxporteerd naar de EUmarkt (vooral Frankrijk).
De afzet van rundvee heeft ernstig te lijden gehad van BSE, de
'gekke koeien ziekte'. Momenteel worden er nog altijd 800
verdachte dieren per week afgemaakt. Het aantal slachtingen
bedraagt 2,9 min per jaar en levert een rundvleesproduktie op
van ruim 1 min ton. Een opvallend verschijnsel is de export
van levende kalveren naar Nederland, waar afmesting en slacht
plaatsvindt. In 1992 ging het om een export van bijna 190.000
10

stuks. Deze export vindt plaats omdat in het VK het houden van
kistkalveren is verboden.
Tabel 3.3: samenstelling veestapel (min stuks)
——--^^^——^—^-*~-~~*~'~——~-~-~™>«l»ll"»<'—~***-*m

- rundvee

• • • • • • ^ - ^ — — — • — • • l l l l - l

•

• • — —

12
2,68

waarvan melkvee
- schapen/lammeren

waarvan

••••!••

44

ooien

- varkens

20

7,5
0,67

waarvan zeugen
- pluimvee

124
33

waarvan leghennen
Bron: Agriculture in Ine UK: 1992, MAPF

In het VK bevinden zich ongeveer 12.000 varkenshouderijen,
waar 7,5 miljoen varkens worden gehouden. Mede onder invloed
van regelgeving op het gebied van dierenwelzijn is de produktie minder intensief dan in Nederland. Een steeds groter deel
van de produktie vindt plaats in 'free range' eenheden, waarbij de varkens buiten rondlopen.
Voor wat betreft het pluimvee werden er in 1992 540 miljoen
kuikens/hennen geslacht en 33 miljoen kalkoenen. De produktie
vindt sterk geconcentreerd plaats op 1.800 bedrijven. De
eierproduktie wordt voor 73% verzorgt door grote bedrijven.
B Zuivel
De gemiddelde Britse melkveehouderij telt 63 melkkoeien, maar
ruim 40% van alle dieren wordt gehouden op 1.100 bedrijven met
meer dan 100 stuks. De kleinere bedrijven zijn vooral te
vinden in de periferie van het VK. De gemiddelde produktie per
koe is ruim 5.300 liter. Voor wat betreft de marktstruktuur
staat de zuivelsektor voor een ingrijpende herstrukturering
(zie paragraaf 6.2).
Fisuur 3.3

B Akkerbouw

Gewassen 1992
% totaal aantal ha

Het zwaartepunt van de akker«**>
bouw ligt in East Anglia en
m
de East Midlands, waar grote
gespecialiseerde bedrijven de
dienst uitmaken. Uit figuur
«mi
3.3 blijkt dat granen het
p»)
belangrijkste gewas is. In
totaal worden door 77.000
bedrijven
granen
verbouwd,
maar driekwart van de produktie komt van de ruim 20.000
bedrijven die meer dan 50 ha Bron: **<*»i»*e"» xm> ™ *
inzaaien. De totale akkerbouw-oogst in 1992 bedroeg 22,2 min ton. Voor aardappelen is
er een nationaal marktordeningssysteem (zie paragraaf 6.3). De
hervorming van het GLB heeft een ingrijpende invloed gehad op
ïi

de Britse akkerbouw. Met name de braaklegregeling (set-aside)
heeft tot veel onrust geleid. De struktuur van de bedrijven
brengt met zich mee dat de meeste akkerbouwers gekozen hebben
voor de 15%-braaklegregeling.
C Tuinbouw
Het areaal vollegrondsgroenteteelt loopt al enige jaren gestaag terug evenals het areaal voor fruitproduktie, terwijl het
oppervlak onder glas al tien jaar schommelt rond de 3.000 ha.
Er zijn ongeveer 10.000 tuinbouwbedrijven en het totale tuinbouwareaal ligt rond de 200.000 ha. De bedrijven werken veelal
op individuele basis en samenwerking voor wat betreft kwaliteitsontwikkeling en afzet gebeurt slechts sporadisch. Veel
kasgroenten en appels en peren worden geïmporteerd.

3.2.3

Werkgelegenheid

Van de 546.000 personen die in 1992 werkzaam waren in de
landbouw zijn er 265.000 in dienst van de eigenaar, variërend
van bedrijfsmanagers (ongeveer 8.000) tot seizoensgebonden
medewerkers. Van deze groep werken 124.000 personen fuil-time
en de rest part-time. Het aantal eigenaren en directeuren van
landbouwbedrijven bedraagt 281.000, waarvan 104.000 part-time
werkzaam zijn.

3.2.4

Kapitaal

en grond

In 1991 vertegenwoordigde de kapitaalgoederenvoorraad in de
landbouw een waarde van ongeveer £ 23 miljard (uitgedrukt in
prijzen van 1985). De grondprijzen hebben in de jaren '80 een
sterk stijgende trend vertoond met een top in 1989. Sindsdien
dalen de prijzen weer en ze schommelen nu tussen de £ 4.000 en
£ 6.000 (voor losse grond). Mede als gevolg van de GLB hervormingen zijn de prijzen voor akkerbouwgrond gedaald tot ongeveer £ 2.000 per ha.

3.2.5

Verwerking

en

afzet

Het VK had in 1992 een handelstekort van £ 5,9 miljard (zie
hoofdstuk 10) . De detailhandel in het VK wordt gedomineerd
door vijf grote supermarktketens (Sainsbury, Tesco, ASDA,
Safeway en Gateway), die hoge winstmarges hanteren van ongeveer 10% (vergelijk Nederland ca. 2%) . Van een coöperatieve
samenwerking zoals in Nederland is in het VK nauwelijks sprake. De Britse levensmiddelenindustrie neemt bijna 20% van de
EU-produktie voor haar rekening.
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DEEL II: STEUNMAATREGELEN
4 LANDBOUWKENNIS-SYSTEEM
4.1 Agrarisch onderzoek
Het onderzoeks-systeem voor de landbouw in het VK is niet zo
makkelijk in kaart te brengen als in Nederland, voornamelijk
omdat de centrale verantwoordelijkheid niet bij het ministerie
van landbouw rust. In principe is het onderzoek op de universiteiten vooral fundamenteel, het onderzoek op de instituten
zowel fundamenteel als strategisch en het onderzoek wat het
'Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF)' zelf
doet, hoofdzakelijk via de 'Agricultural Development and
Advisory Service (ADAS)', vooral toegepast onderzoek. Het is
het makkelijkst het geheel weer te geven in een figuur met de
geldstromen. Aan de hand van deze figuur 4.1 (zie volgende
bladzijde) zal ik de belangrijkste onderzoeksinspanningen
bespreken.
Aan Schotland en Noord-Ierland wordt nog extra aandacht besteed in paragraaf 4.1.3 en paragraaf 4.1.4, omdat hier de
situatie wat afwijkt van het systeem in Engeland en Wales.
4.1.1

'Agricultural

and Food Research

Service

(AFRS)'

De centrale spil in het landbouwonderzoeks-systeem is de AFRS.
De AFRS bestaat uit een aantal instituten die gespecialiseerd
zijn op een deelobjekt van het agrarisch onderzoek. Er zijn
acht instituten die onder de 'Agricultural and Food Research
Council (AFRC)' vallen en er zijn vijf 'Scottish Agricultural
Research Institutes' (zie paragraaf 4.1.3):
Tabel 4.1: AFRC instituten en hun uitgaven in '92/'93
Naam instituut

£

min
Institute of Animal Physiology and Genetics Research

14,4

Institute of Arable Crops Research

12,8

Institute for Animal Health

14,2

Institute of Food Research

13,3

Institute of Grassland and Environmental Research

10,2

Silsoe Research Institute (Engineering Research)

9,8
5,4

Horticulture Research International

2,6

Institute of Plant Science Research

TOTAAL

82,7

Bron: Animal report 'Agricultural and Food Research Council (ARFC)' 1992-1993

Zoals uit figuur 4.1 blijkt is de belangrijkste financier het
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Figuur 4 . l

•Jn house'/ 'in house'
Agric. Col
£10
£18,2
£105,4
£43,1
ARFC
Scottish
ADAS
institutes MAFF,
Agric.
Research £94T7
'in house'
Institutes
£62,1
£26,7
ARFS
£32,2
Other trustS
EU etc.

Research
Assocs.

Bron: 'Science and technology in the UK' en diverse begrotingen

Verklaringen zijn te vinden in de lijst met afkortingen.
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'Office of Science and Technology (OST)', gevolgd door MAFF.In
1992 werd OST opgericht door de 'Science Branch' van het
'Department of Education and Science (DES)' en het 'Scienceand
Technology Secretariat of the Cabinet Office' te fuseren. DES
werd hierdoor veranderd in 'Department for Education
(DFE)'. In toenemende mate wordt er ook extern geld geworven
(uit het bedrijfsleven, EU-fondsen e t c ) .
Een opvallend punt is dat er geen economisch of sociologisch
instituut is. De ARFC is van oudsher een erg natuur-wetenschappelijk ingestelde organisatie.
4.1.2

'Ministry

of Agriculture,

Fisheries

and Food

(MAFF)'

Het meeste onderzoek dat de door MAFF gefinancierd wordt is
toegepast onderzoek en wordt vooral uitgevoerd door ADAS. ADAS
heeft een elftal veehouderij-proefstations en een drietal
tuinbouw-proefstations.
In 1990 en 1991 werden er een aantal 'agencies' van het ministerie geprivatiseerd. Het 'Central Science Laboratory (CSL)',
voorheen een onderdeel van ADAS, werd in 1991 zelfstandig. De
CSL doet onderzoek op vooral planteziektekundig gebied en
voorziet MAFF, maar ook andere instanties, van advies. In
'92/'93 gaf de CSL £ 16,4 min uit. Het 'Central Veterinary
Laboratory (CVL)' werd in 1990 losgekoppeld van MAFF; het doet
onderzoek naar en geeft advies over diergezondheid en dierenwelzijn. Deze 'agency' gaf in '92/'93 £ 21,1 min uit. Tot slot
werd in 1990 ook het 'Veterinary Medicines Directorate (VMD)'
verzelfstandigd. Deze 'agency' moet de kwaliteit en de veiligheid van diergeneesmiddelen in het VK zien te waarborgen. In
'92/'93 werd er £ 3 min uitgegeven. Deze 'agencies' worden
gedeeltelijk gefinancierd door MAFF, dus door overheidsgelden.
Naast de ARFC-instituten en ADAS financiert MAFF ook nog
projekten op universiteiten en de zogenaamde 'Research Associations'. Deze laatstgenoemden zijn een mengvorm tussen
privaat gefinancierde en door de overheid gefinancierde instellingen, vaak op een specialistisch terrein. In totaal gaf
MAFF in '92/'93 £ 136,5 min uit aan 'Research and Development'.
4.1.3

'Department
(DAFS) '

of Agriculture

and Fisheries

of

Scotland

In Schotland zijn er een vijftal eigen instituten (zie tabel
4.2), die gefinancierd worden door DAFS.
Naast deze instituten financiert DAFS ook een aantal 'Agricultural Colleges', een proefstation en een botanische tuin. In
totaal gaf DAFS in '92/'93 £ 80 min uit aan 'Research and
Development'.
4.1.4

'Department

of Agriculture

for

Northern

Ireland

(DANI)'

In Noord-Ierland verschilt het landbouwkennissysteem nogal van
Groot-Brittannië. Het onderzoek, onderwijs en de voorlichting
vallen alle drie onder DANI. Dit heeft als oorzaak dat de
landbouw in Noord-Ierland een relatief belangrijke rol speelt
binnen de economie. Ook speelt mee dat Engeland, om verdere
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onrust in Noord-Ierland te voorkomen, de economie zoveel
mogelijk probeert te stimuleren.
Het belangrijkste onderzoekscentrum is het 'Agricultural and
Food Science Centre'; het is een onderdeel van de Queens
University in Belfast. Verder financiert DANI nog een aantal
proefstations. In totaal werd er in '92/'93 £ 10 min uitgegeven aan onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Tabel 4.2: Schotse instituten en hun uitgaven in '92/'93
Naam instituut

£ min

Hannah Research Institute (biochemical research)

3,6

Moredun Research Institute (anima1 health and
animal welfare)

3,6

Macaulay Land Use Research Institute

7,0

Scottish Crop Research Institute

6,8,

Rowett Research Institute (nutrition research)

5,7,

TOTAAL

26,7 |

I: '9W92
Bron: verschillende jaarverslagen instituten

4.2.5

Universiteiten

Door de gedecentraliseerde financieringstruktuur voor de
universiteiten is het niet na te gaan hoeveel er precies
uitgegeven wordt aan landbouwonderzoek (dit geldt ook voor
landbouwonderwijs).
De ARFC financierde in '92f'93
voor £ 26,3 min het universitaire onderzoek.
4.2 Agrarisch onderwijs
Het agrarisch onderwijs-systeem in het VK valt niet zoals in
Nederland onder het ministerie van landbouw, maar onder het
'Department For Education (DFE)'. Over het algemeen gesproken
kan gesteld worden dat het landbouwonderwijs niet zo op zichzelf staat als in Nederland. Het meeste onderwijs is geïntegreerd in het andere onderwijs.
Het DFE werkt sterkt gedecentraliseerd; zij houdt zich alleen
bezig met de algemene beleidslijnen en het niveau van de
opleidingen. De verdeling van de financiële middelen voor de
onderwijsinstellingen laat zij echter over aan een drietal
'Funding Councils'. De 'Furher Education Funding Council
(FEFC) ' gaf in 1993 £ 2,5 miljard uit en de 'Higher Education
Funding Council (HEFC)' £ 4 miljard. Daarnaast gaven de 'Local
Education Authorities (LEAs)', die hun inkomsten uit lokale
belastingen ontvangen, £ 1 miljard uit. De FEFC financiert al
het voortgezette onderwijs en de HEFC financiert al het universitaire onderwijs. Sinds kort hebben de zogenaamde 'Poly16

onrust in Noord-Ierland te voorkomen, de economie zoveel
mogelijk probeert te stimuleren.
Het belangrijkste onderzoekscentrum is het 'Agricultural and
Food Science Centre'; het is een onderdeel van de Queens
University in Belfast. Verder financiert DANI nog een aantal
proefstations. In totaal werd er in '92/'93 £ 10 min uitgegeven aan onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Tabel 4.2: Schotse instituten en hun uitgaven in '92/'93
£ min

Naam instituut
Hannah Research Institute (biochemical research)

3,6

Moredun Research Institute (animal health and
animal welfare)

3,6

Macaulay Land Use Research Institute

7,0

Scottish Crop Research Institute

6,8,

Rowett Research Institute (nutrition research)

5,7,

TOTAAL

26,7

1: '9W92
Bron: verschillende jaarverslagen instituten

4.2.5

Universiteiten

Door de gedecentraliseerde financieringstruktuur voor de
universiteiten is het niet na te gaan hoeveel er precies
uitgegeven wordt aan landbouwonderzoek (dit geldt ook voor
landbouwonderwijs).
De ARFC financierde in '92/'93 voor £ 26,3 min het universitaire onderzoek.
4.2 Agrarisch onderwijs
Het agrarisch onderwijs-systeem in het VK valt niet zoals in
Nederland onder het ministerie van landbouw, maar onder het
'Department For Education (DFE)'. Over het algemeen gesproken
kan gesteld worden dat het landbouwonderwijs niet zo op zichzelf staat als in Nederland. Het meeste onderwijs is geïntegreerd in het andere onderwijs.
Het DFE werkt sterkt gedecentraliseerd; zij houdt zich alleen
bezig met de algemene beleidslijnen en het niveau van de
opleidingen. De verdeling van de financiële middelen voor de
onderwijsinstellingen laat zij echter over aan een drietal
'Funding Councils'. De 'Furher Education Funding Council
(FEFC)' gaf in 1993 £ 2,5 miljard uit en de 'Higher Education
Funding Council (HEFC)' £ 4 miljard. Daarnaast gaven de 'Local
Education Authorities (LEAs)', die hun inkomsten uit lokale
belastingen ontvangen, £ 1 miljard uit. De FEFC financiert al
het voortgezette onderwijs en de HEFC financiert al het universitaire onderwijs. Sinds kort hebben de zogenaamde 'Poly-
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technics' (soort HBO's) ook de universitaire status gekregen
en vallen zij, samen met de traditionele universiteiten, onder
de HEFC.
Vanaf het elfde tot en met het zestiende levensjaar gaan alle
leerlingen verplicht naar een middelbare school. Er kan gekozen worden voor een overheids- of privé school; ongeveer 95%
gaat naar een overheidsschool. Op het zestiende levensjaar
doet de leerling examen voor het 'National Curriculum'. Als de
leerling zestien is kan hij/zij kiezen om verder te leren op
de middelbare school om een aantal 'A' levels te halen of om
over te stappen op één van de 'Furher Education Colleges'. Op
deze 'Colleges' kan men ook 'A'-levels doen, maar er kan ook
gekozen worden uit een scala van beroepsopleidingen.

4.2.1

Agrarisch

beroepsonderwijs

Voor het beroepsonderwijs is in 1993 een systeem ontwikkeld
van vijf verschillende niveaus: de 'National Vocational Qualification (NVQ)' en de 'General National Vocational Qualification (GNVQ)'. Deze laatst genoemde is een soort mengvorm
tussen de NVQ en de 'A' levels. De niveaus bij de NVQs en de
GNVQs lopen op naar moeilijkheidsgraad.
Op deze manier kan het 'Department For Education (DFE)' de
verschillende beroepsopleidingen makkelijker in kaart brengen.
Om de participatie van vooral 17- en 18-jarigen in het beroepsonderwijs te bevorderen zijn er speciale doelen door het
DFE ontwikkeld.
Er worden bij de 'County Colleges' diverse deeltijds en voltijds opleidingen verzorgd. Er kan een 'day release course'
(soort leerlingwezen) gevolgd worden of de leerling kan kiezen
voor een opleiding die leidt tot het 'National Diploma in
Agriculture' (duur 3 jaar) of een opleiding die leidt tot het
'Higher National Diploma in Agriculture' (duur 4 jaar). In
bijlage B staan alle mogelijkheden in een schema afgebeeld. In
totaal werd er door de 'County Colleges' in 1993 £ 80 min
uitgegeven. Dit geld werd natuurlijk niet allemaal aan agrarisch onderwijs alleen uitgegeven; voor het percentage van het
GAP ben ik uitgegaan van 50%.
In principe zijn de lokale onderwijs-autoriteiten verantwoordelijk voor deze niet-universitaire opleidingen.
Door DANI werd er in '92/'93 £ 5,1 min uitgegeven aan beurzen
om leerlingen te stimuleren deel te nemen aan het agrarisch
beroepsonderwij s.

4.2.2

Universitaire

landbouwonderwijs

Na het behalen van een aantal 'A' levels (via de middelbare
school of via een 'Further Education College' kan een leerling
op zijn of haar achttiende naar een universiteit. Er zijn ook
samenwerkingsverbanden tussen de 'Colleges' en universiteiten,
waardoor sommige 'Colleges' ook universitaire titels mogen
geven.
Zoals eerder vermeld wordt er momenteel geen onderscheid meer
gemaakt tussen 'Polytechnics' en 'Universities'. Het verschil
tussen deze twee was in veel gevallen zo klein geworden dat
het DFE het gerechtvaardigd vond ze allemaal dezelfde naam te
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geven. Door de andere struktuur van het landbouwonderwijs in
het VK (het valt niet onder het ministerie van landbouw zoals
in Nederland) is de landbouw vaak een onderdeel van een algemene universiteit.
Op de universiteit kan men een driejarige opleiding volgen die
leidt tot de BSc-graad. Na het behalen van de BSc-titel kan
men met een 'Taught Course' de MSc-titel halen of de MSc-titel
kan worden gehaald als onderdeel van een promotie (PhD-titel).
De 'Taught Course' voor een MSc-titel duurt ongeveer 1,5 jaar
en het promotie-onderzoek neemt doorgaans ongeveer 4 jaar in
beslag.
De financiering van het agrarische universitaire onderwijs was
niet na te gaan, omdat het HEFC geen aparte opdeling hanteert
voor agrarisch onderwijs. In totaal zijn er in het VK 13
universiteiten (traditionele) waar agrarisch onderwijs gevolgt
kan worden.
4.3 Voorlichting
4.3.1

ADAS

De agrarische voorlichting in het VK wordt voornamelijk verzorgt door de 'Agricultural Development and Advisory Service
(ADAS)'. In 1986 werd ADAS verzelfstandigd; sindsdien groeide
de opbrengst uit 'consultancies' (betaald advies) van 9,3% van
het totaal in 1987 tot 29,4% van het totaal in 1992. ADAS is
nu een volledig zelfstandig funktionerende 'agency', hoewel
MAFF en de 'Welsh Office' nog wel jaarlijks bijdragen om de
kosten te dekken. In '92/'93 ging dit om een bedrag van E 22,1
min. In de toekomst is het de bedoeling dat ADAS ook dit geld
niet meer nodig heeft.
Momenteel kun je ADAS opsplitsen in twee onderdelen; aan de
ene kant het onderdeel dat het commerciële advies verzorgt en
aan de ander kant het onderdeel dat beleid van MAFF implementeert. Binnen ADAS zijn deze onderdelen niet zo strikt gescheiden. MAFF betaalt ADAS op projektmatige basis; zo is bijvoorbeeld de implementatie van het ESA-beleid volledig in
handen van ADAS. MAFF ziet het echter niet als vanzelfsprekendheid dat ADAS deze opdrachten krijgt.
4.3.2

' A g r i c u l t u r a l Training

Board

(ATB)'

Het ATB verzorgt cursussen voor mensen die werkzaam zijn in de
landbouw. Er wordt een scala aan verschillende cursussen
aangeboden. In '92/'93 droeg MAFF £ 6,7 min bij om het cursusaanbod op peil te houden.
4.3.3

Schotland

In Schotland wordt de voorlichting verzorgt door het 'Scottish
Agricultural College'. In '92/'93 werd er £ 7,4 min uitgegeven .
4.3.4

Noord-Ierland

In Noord-Ierland wordt door DANI een geïntegreerd programma
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aangeboden op het gebied van advies en onderwijs. In '92/'93
werd er door DANI £ 14 min aan besteed.
Ter ondersteuning van land- en tuinbouwbeurzen werd er in
'92/'93 £ 0,06 min subsidie gegeven.
Om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan het 'Agricultural Training Scheme' werd er in /92/,93 £ 0,01 min uitgegeven als tegemoetkoming in de kosten.
4.4 Conclusies en vergelijking met Nederland
Over het geheel genomen valt op dat het OVO-drieluik voor de
landbouwsektor in het VK minder hecht is dan in Nederland.
MAFF speelt duidelijk een minder centrale rol dan het ministerie van LNV.
Voor wat betreft het onderzoek valt op dat het OST de belangrijkste financier is. ARFC verdeelt het meeste, geld als het
gaat om het fundamentele en strategische onderzoek. Het toegepaste onderzoek wordt wel voor het grootste gedeelte rechtstreeks door MAFF aangestuurd. In Nederland wordt het landbouwonderzoek voor het grootste gedeelte gecoördineerd door
het ministerie van LNV. In '92/'93 werd er door de overheid in
totaal ongeveer £ 300 min uitgegeven aan landbouw- en
voedings-onderzoek in het VK.
Het landbouwonderwijs in het VK wordt nauwelijks gestuurd door
MAFF. Een ander verschil met Nederland is dat het landbouwonderwijs geïntegreerd is in het andere onderwijs. Dit heeft ook
tot gevolg dat de uitgaven aan het landbouwonderwijs in het VK
moeilijk te achterhalen zijn.
De voorlichting in het VK is in een verder gevorderd stadium
van privatisering dan in Nederland. ADAS werkt al voor een
groot gedeelte op commerciële basis en het werk wat voor MAFF
gedaan wordt, gebeurt op projekt-basis. Algemeen gesproken
bemoeit de Nederlandse overheid zich meer met de voorlichting
dan in het VK.
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5 IANDBOUWSTRUKTUURFONDSEN
5.1 'Farm and Conservation Grant Scheme (F&CGSi'
Het F&CGS valt onder EU-verordening 2328/91 en wordt voor 25%
medegefinancierd door de EU. Het doel van het programma is een
efficiënte produktie op het boerenbedrijf te handhaven bij de
vaak hoge kosten voor het terugdringen van de vervuiling en
het instandhouden van het landschap en de natuur. De voorlopers van het F&CGS waren respektievelijk het 'Agriculture
and Horticulture Development Scheme' (1980-1985) en het 'Agriculture Improvement Scheme (1985-1988). Het huidige programma
werd in 1989 opgestart en werd in juli 1991 licht gewijzigd.
Er bestaat een nationale en een EU-variant van het 'F&CGS'.
In het eerste programma lag de nadruk op subsidies voor investeringen in machines, maar in het tweede programma werden
er al veel meer milieu-investeringen opgenomen. Het huidige
programma is erg 'groen' getint, vooral de nationale variant,
maar er zitten nog wel elementen in die de produktie verhogen,
omdat anders het doel, efficiënte produktie, niet meer
gerealiseerd zou worden.
Om voor de EU-variant van het programma in aanmerking te komen
moet een boer een plan inleveren bij MAFF voor 6 jaar. Als het
plan goedgekeurd wordt, krijgt de boer een subsidie (bepaald
percentage van de nodige investering(en)) bij uitvoering van
het plan. Het percentage dat vergoed wordt varieert van 15 tot
50%, afhankelijk van het soort maatregel en of het land van de
boer in een LFA (Less-Favoured Area) ligt. In bijlage A vind u
een kaartje waar de LFAs liggen.
Bij de gelijknamige nationale tegenhanger van dit programma
kan een boer achteraf een subsidie aanvragen die een gedeelte
van de kosten vergoed voor handelingen die verricht zijn en
binnen het programma vallen. Prioriteit in het programma ligt
bij faciliteiten om verspilling bij dierlijke produktie tegen
te gaan om zodoende vervuilingsrisico's te minimaliseren.
Blijkbaar gaat de voorkeur van boeren uit naar de laatstgenoemde regeling; ongeveer 90% van de subsidie valt binnen het
nationale programma. Voor een boer is het niet aantrekkelijk
om zich voor 6 jaar te binden aan een bepaalde regeling.
Tabel 5.Is Uitg aven F&CGS .Lil '92/'93
Engeland

Schotland

Nrd-Ierland

0,6

0,4

natuur- en
landschap

5,4

tuinbouw

1,1
0,3

0,3

0,4

0,4

20,6

3,9

1,7

3,9

27,4

5,2

2,7

5,1

verbetering
land
mestopslag
TOTAAL
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Wales
1/0

0,4

5.2 Gebiedsgerichte hulp

5.2.1

'Hill

Livestock

Compensatory Allowances

(HLCAs) '

Het doel van de HLCAs is om de boeren in de 'Less Favoured
Areas' te steunen bij het continueren van hun extensieve veehouderijbedrijven. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd
aan de instandhouding van het heuvellandschap. Het programma
werd in 1947 gestart en werd in 1976 onder de EG-paraplu
gebracht. Momenteel wordt het programma voor 25% medegefinancierd door de EU (50% voor Noord-Ier land) voor de eerste 60
diereenheden (1 diereenheid = 1 rund of 6,67 schapen) perbedrijf en voor 12,5% (25% voor Noord-Ierland) voor de volgende 60 diereenheden per bedrijf. Boven de 120 diereenheden
per bedrijf is er geen medefinanciering meer van de EU. De
werkelijke medefinanciering van de EU komt hiermee op ongeveer
19%.
De laatste jaren worden er ook expliciete milieu-eisen binnen
het programma gesteld. Zo is er de EU-regel dat er maximaal
1,4 diereenheid per ha gehouden mag worden.
De hoogte van de uitkering per rund of schaap hangt af van het
gebied waarin geboerd wordt. De uitkering is hoger in de
'Severely Disadvantaged Areas' dan in de 'Disadvantaged Areas'. De eerste catogorie is het minst geschikt om te boeren.
In bijlage A staat een kaartje van het VK met de indeling van
de LFAs.
De hoogte van de uitkeringen is in '93/'94 als volgt geregeld
(tussen haakjes staan de vastgestelde bedragen voor '94/'95):
* 'Severely Disadvantaged Areas':
Runderen: £ 63,30 (£ 47,50)
Schapen : £ 6,50 (£ 5,75) 'specially qualified', ooi
£ 3,60 (£ 3,00) 'qualified', ooi
Maximum per hectare: £ 81,13
* 'Disadvantaged Area'
Runderen: £ 31,65 (£ 23,75)
Schapen : £ 2,86 (£ 2,44)
Maximum per hectare: £ 60,85
Bij de landbouwbegroting van eind november 1993 werd er door
de minister een 20% bezuiniging (zie bedragen tussen haakjes)
aangekondigd voor deze regeling, waardoor het totaal-bedrag
voor '94/'95 op £ 105 min uit zal komen. Minister Shephard van
landbouw zei dat deze bezuinigingen gerechtvaardigd zijn,
omdat de inkomens van de bergboeren in '92/'93 met £ 100 min
omhoog zijn gegaan als gevolg van de devaluatie van het pond,
waardoor de EU-uitkeringen hoger uitkwamen. Van '91/92 tot
'94/'95 zullen de uitgaven voor de HLCAs dalen van ruim £ 160
min tot £ 105 min (zie figuur 5.1). Hierbij moet dus wel
aangetekend worden dat de reële steun voor de boeren gunstiger
uitpakt door de devaluatie van de pond.

5.2.2

Hulp aan kleine

boeren in heuvels

en op

eilanden

Voor kleine boeren op de eilanden en in de heuvels bestaan er
1: Bij schapen worden twee tarieven gehanteerd omdat de eerste categorie ooien (die voornamelijk in de heuvels worden gehouden) belangrijk zijn
voor het uitgangsmateriaal.
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Figuur 5.1

Uitgaven HLCAs
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5 speciale steunprogramma's. Deze zogenaamde 'erofters'
werkenvaak part-time in de landbouw. De programma's voorzien
in di-verse vormen van steun voor het instandhouden van de
landbouw in deze gebieden met een natuurlijke handicap. Zo
bestaan er tegemoetkomingen in de kosten voor o.a. veterinaire
diensten, instandhouden van bepaalde rassen en rekreatieve
voorzieningen. In totaal werd er in '92/ '93 E 6 min
(nationaal) aan uitgegeven. Het 'Rural Enterprise Programme
(REP)' wordt voor 40% medegefinancierd (£ 0,9 min) uit het
EAGGF-fonds.

5.2.3

Specifieke

regelingen

voor

Schotland

A 'Highlands and Islands Livestock Compensatory Allowances
Scheme'
In Schotland bestaat er een speciale HLCA-versie voor de
'highlands and islands'. Het programma voorziet in een extra
bedrag bovenop de bestaande HLCA-uitkeringen en wordt op
dezelfde wijze medegefinancierd door de EU. Nationaal werd er
in '92/'93 £ 1,7 min aan uitgegeven.
B steun voor frambozen-telers
Dit programma werd ingesteld nadat de pesticide 'Dinoseb'
verboden werd. Dit bleek echter grote gevolgen te hebben voor
de teelt van het frambozen-ras 'Glen clova', waarop DAFS
besloot een compensatie-regeling in te stellen (50% tegemoet-
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koming in de kosten). In '92/'93 werd er £ 0,04 min aan uitgegeven .
C subsidie aan de 'Scottish Agricultural Organisation Society
(SOAS)'
De SOAS geeft advies over het opzetten van coöperaties en het
ontwikkelen van bestaande coöperaties. In '92/'93 ontving men
een subsidie van £ 0,2 min.

5.2.4

Specifieke

regelingen

voor

Noord-Ierland

A 'Selective Industries Development Assistence'
Om de werkgelegenheid in Noord-Ierland te stimuleren kunnen
bedrijven steun ontvangen van de overheid. De steun kan bestaan uit een subsidie van 20-40% voor investeringen of een
lening tegen gereduceerd tarief. In '92/'93 bedroeg de bijdrage in relatie tot de voedsel- en landbouwsektor £ 7,8 min.
B subsidies van de 'Local Enterprise Development Unit (LEDU)
Door de LEDU worden soortgelijke subsidies verstrekt als door
de 'Selective Industries Development Assistance'. In '92/'93
werd er £ 1,4 min uitgegeven in relatie tot de voedsel- en
drankenindustrie.
C 'Sheep Improvement Scheme'
Om de kwaliteit van het uitgangsmateriaal te verbeteren werd
er in '92/'93 nationaal £ 0,4 min uitgegeven aan organisaties
die rammen testen. De EU droeg eenzelfde bedrag bij.
D 'Horse breeding scheme'
Om het traditionele Ierse paarderas in stand te houden werd er
in '92/'93 £ 0,01 min subsidie gegeven. De EU droeg eenzelfde
bedrag bij.
E subsidie voor kunstmatige inseminatie
Aan subsidie voor kunstmatige inseminaties werd er nationaal
in '92/'93 £ 0,2 min uitgegeven. De EU financierde eveneens £
0,2 min.

5.2.5

Specifieke

regeling

voor Wales

Door de Welsh Development Agency (WDA), de 'Development Board
for Rural Wales (DBRW) en de 'Wales Tourist Board (WTB) werd
er in '92/'93 £ 1,1 min uitgegeven om voedsel uit Wales te
promoten.

23

5.3 Bosbouw

5.3.1

'Woodland Grant Scheme'

Het 'Woodland Grant Scheme' geldt alleen in Groot-Brittannië;
er is een speciaal programma voor Noord-Ierland die echter
dezelfde bedragen uitkeert. De voorlopers van het programma
waren het 'Forestry Grant Scheme' en het 'Broadleaved Woodland
Grant Scheme'. In 1988 werden deze programma's vervangen door
het 'Woodland Grant Scheme'.
Het programma stimuleert de bosbouw om een aantal verschillende redenen. De bosbouw biedt extra werkgelegenheid in het
landelijk gebied en het kan een alternatief zijn voor de
landbouwproduktie, waardoor overschotten verminderd worden.
Door de bosbouw wordt ook het landschap mooier en bovendien
biedt het extra mogelijkheden voor natuur en rekreatie.
Afhankelijk van het aantal ha en of het loofbomen dan wel
naaldbomen betreft, kan er een jaarlijkse uitkering van E 615
tot £ 1.575 ontvangen worden. De 'Forestry Commission' controleert of er aan de voorwaarden, die uiteengezet moeten worden
in een vijfjaren-plan, voldaan wordt. De toekomst van de
'Forestry Commission' is momenteel onzeker; de regering had
aangekondigd deze commissie te privatiseren, maar op die
plannen is veel kritiek gekomen. Het zou de overheid financieel niets opleveren volgens de tegenstanders. De subsidies
voor de bosbouw blijven waarschijnlijk wel ongemoeid. In tabel
5.2 staan de de uitgaven voor '92/'93 vermeld.
Tabel 5.2: Uitgaven 'Woodland Grant Scheme' en voorlopers (in
min £)
Naam programma

GB

Forestry Grant Scheme

1,3,

0,2,

Broadleaved Woodland Grant Scheme

0,03,

0,04,

Woodland Grant Scheme
TOTAAL

Noord-Ier
land

17

0,6

18,33

0,84

1: verplichtingen oude programma's
Bron: MAFF

5.3.2

'Farm Woodland Premium Scheme'

In 1992 werd het 'Farm Woodland Scheme' vervangen door het
'Farm Woodland Premium Scheme'. Het nieuwe programma is zo
opgezet dat het aantrekkelijker is en gemakkelijker administratief is bij te houden. Binnen het oude programma valt ongeveer 10.000 ha bos. Het programma heeft als doel boeren te
stimuleren om hun bouwland om te zetten in bos als een alternatieve produktiewijze. Er worden jaarlijkse vergoedingen
uitgekeerd variërend van £ 60 tot £ 250 per ha, afhankelijk
van het gebied en het soort land dat bebost wordt. De minimale
deelname is 10 jaar voor bos met minder dan 50% loofhout en 15
jaar voor bos met meer dan 50% loof hout. Het uitgavenpatroon
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is in tabel 5.3 samengevat.
5.4 Subsidies voor natuurbeheer en milieu
5.4.2 'Environmentally

Sensitive

Areas

(ESAs)'

Het ESA-beleid is de Engelse variant van het Nederlandse relatienotabeleid. Een boer kan, als zijn/haar land in een aangewezen ESA ligt, vrijwillig een beheersoverkomst tekenen. Hij/zij ontvangt dan een subsidie voor de gederfde inkomstendie
ontstaan door een aantal milieu-vriendelijke maatregelen. Te
denken valt hierbij aan het sterk verminderen van het ge
Tabel 5.3: Uitgaven 'Farm Woodland Premium Scheme' en voorloper (in min £)
'92/'93

Naam programma

'93/'94

'94/'95
•9

Farm Woodland Scheme

4,2,

3

Farm Woodland Premium
Scheme

0,01

1,62

42

4,21

5,5

?

TOTAAL
1: verplichtingen oude programma
Bron: MAFF

/ 9 1.2

2: begrote bedragen

bruik van pesticiden, maaivoorschriften en perceelsrandenbeheer. ADAS, de geprivatiseerde voorlichtingsdienst van het
ministerie van landbouw, is verantwoordelijk voor de uitvoe
ring van dit beleid. De deelname aan de programma's is over
het algemeen goed: een gemiddelde van 87%. De uitgaven voor
'92/'93 zijn £ 19 min. Voor '94/'95 komt het bedrag dat uitgegeven wordt aan ESAs op £ 31 min.
Voor 1994 worden er ook een aantal zogenaamde 'Nitrate Sensitive Areas (NSAs) ' vastgesteld. De NSAs zijn opgezet om de
nitraatuitstoot te minimaliseren. In de zomer van 1993 zijn
deze programma's ingediend bij de Europese commissie om in
aanmerking te komen voor 50% medefinanciering van de EU.
Momenteel draait er een proef-programma waaraan £ 1,6 min werd
uitgegeven in '92/'93.
5.4.2

Optie

voor

'set-aside'

Boeren die hun bouwland voor minimaal 5 jaar voor 20% braakleggen kunnen een vergoeding ontvangen van £ 100 tot £ 222 per
ha. De EU betaalt via het EAGGF-fonds 60% van deze vergoeding.
Nationaal werd in '92/'93 £ 3 0,2 min gefinancierd.
5.4.3

Subsidies

DoE en CC

Boeren, maar ook andere landeigenaren, kunnen een vergoeding
van 35-75% aanvragen voor gemaakte kosten voor landschaps- en
milieuvriendelijke maatregelen. Hun land moet dan wel in
specifieke waardevolle biotopen liggen, waarvan men een vijftal soorten onderscheid. In '92/'93 werd er door DoE en de CC
£ 3,8 min aan uitgegeven. Voor '93/'94 staat £ 8,4 min be25

groot.

5.4.4

Steun voor beperking

van schade door

vossen

Om de schade die door vossen wordt aangericht te beperken wordt er in Schotland een subsidie van 50% voor de jaarlijkse
kosten uitgekeerd aan clubs die de vossejacht bedrijven.
Uitgaven in '92/'93: £ 0,06 min.

5.4.5

Steun voor

watertoevoer

Voor de watertoevoer voor agrarisch gebruik bestaat er de
mogelijkheid een vergoeding te krijgen voor gemaakte kosten.
Uitgaven in '92/'93: £ 0,09 min. Dit programma wordt in 1994
opgeheven.

5.4.6

steun

voor

imkers

Om de produktie van honing te stimuleren en om ziekten in de
bijenpopulatie te voorkomen is er een speciaal steunprogramma.
Het programma voorziet vooral in advies en voorlichting richting imkers. In '92/'93 werd er £ 0,9 min aan uitgegeven.

5.4.7

Steun voor biologische

boeren

('organic

farmers*)

Biologische boeren kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via het 'Organic Farming Scheme'. In '92/'93 ging het om
een bedrag van £ 0,02 min.

5.5 overig
Als bedrijven of telers nieuwe plantvariëteiten op de markt
willen brengen zijn zij verplicht deze aan te melden voor de
'UK National Listing of Plant Varieties'. MAFF en DAFS droegen
in '92/'93 £ 1,1 min bij als tegemoetkoming voor de administratiekosten voor deze registratie. De regering is van plan
deze bijdrage terug te brengen tot £ 0,6 min per jaar.
5.6 Opaeheven programma's
In de onderstaande tabel worden de opgeheven programma's
opgesomd, met de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor
'92/'93.
Tabel 5.4: opgeheven programma's en hun verplichtingen in
'92/'93
Naam programma
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Uitgaven
in '92/'93
(min £)

Opgeheven in:

Forestry Dedication Scheme, basis I, II and III

1,1

I en II: 1972
III: 1981

Storm Damage Replanting
Supplement 1987

0,5

1989

Naam programma

Uitgaven
in '92/'93
(min £)

Opgeheven in:

Grants towards expenditure incurred by the Profiency Tests Council

0,04

1993

Agricultural and Horticultural Co-operation
Scheme

1,9

1991

Agricultural and Horticultural Development
Scheme

6,8

1985

Agriculture Improvement
Scheme

7,0

1988

Farm Diversification
Grant Scheme

1,3

1991

Farm Business Non Capital
Grant Scheme

0,2

Farm Structures Grants

0,2

1984

Assistance for crofters
and farmers

0,15

1994

Nitrate Sensitive Aid
Scheme

1,4

1991

5,8

1993

* Speciaal voor Schotland:
Agricultural Development
Programme (ADP) for the
Scottish Islands

0,03
Scaring Scheme to control
migratory geese on Islay
* Speciaal voor Noord-Ierland:

1993

Intensive Livestock Industries Scheme

1,6

1993

Assistance for the Northern Ireland Beef Herd

0,3

1993

Pig Improvement Scheme

1993

Pig Health Scheme

0,3
0,05

Marketing of Eggs Scheme

0,4

1993
1993

Sheep Improvement Scheme

0,1

1992

TOTAAL
Bron: MAFF

29,17

5.7 Conclusies en vergelijking met Nederland
Samenvattend kan gesteld worden dat in het VK het meeste geld
voor landbouwsteun gebiedsgerichte steun is of, sinds ongeveer
de laatste vijf jaar, bestaat uit milieusubsidies. Vergelijkend met Nederland valt op dat er in Nederland meer geld wordt
uitgetrokken voor ontwikkeling en sanering van landbouwbedrijven (ƒ 218 min = £ 78 min) en voor landinrichting (ƒ 121 min =
£ 43,2). Nederland heeft nauwelijks een beleid voor 'achtergebleven gebieden', omdat er in Nederland niet echt gebieden
zijn waar boeren een duidelijke natuurlijke handicap hebben.
Het milieu-beleid is in Nederland omvangrijker en heeft vaak
een meer verplichter karakter.
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6 MARKT- EN PRIJSBELEID
In het VK bestaan er momenteel, naast het Europese landbouwbeleid, nog een drietal 'Marketing Boards', die een nationaal
markt- en prijsbeleid voeren voor een aantal specifieke produkten (melk, aardappelen en wol). Deze 'boards' hebben een
specifieke nationale ontstaansgeschiedenis en vallen niet
onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Door MAFF is
inmiddels aangekondigd dat deze 'boards' in de toekomst zullen
verdwijnen. Zowel binnen de nationale visie over landbouwbeleid (naar een vrijere markt) als binnen het landbouwbeleid
van de EU hebben deze 'boards' geen plaats meer. De NFU heeft
nog wel protest aangetekend, maar hoogstwaarschijnlijk sterven
de 'boards' binnen enige jaren uit.
In hoofdstuk 6.1 zal ik eerst nog een korte schets geven van
het EU markt- en prijsbeleid voor het VK. Ik zal me echter
beperken tot de hoofdlijnen, omdat dit rapport over de nationale steun handelt.
6.1 Europees markt- en prijsbeleid voor het VK
Sinds de toetreding tot de EG is het VK nooit een voorstander
geweest van het Europese landbouwbeleid. Toch profiteren de
boeren al met al behoorlijk van het markt- en prijsbeleid.
Jaarlijks wordt er door MAFF nu ongeveer twee keer zoveel
uitgegeven aan het Europese beleid dan aan het nationale
landbouwbeleid. In tabel 6.1 staan de uitgaven voor het EU
landbouwbeleid per catogorie opgesomd.
Tabel 6.1: Uitgaven voor het Europese landbouwbeleid in het
VK in 1992-1993
Catogorie

Uitgaven in £ min

Granen

274

Oliezaden

312

Suiker

108

Rund- en kalfsvlees

356

Zuivel

220

Varkensvlees

2

Schapevlees

341

Overig

127
TOTAAL

1740

Bron: Oovemicnfs expenditure plans: 1993-94 to 1995-96, MAFF

Bij de regering en het publiek heerst over het algemeen een
negatieve houding ten aanzien van het Europese landbouwbeleid.
De pers associërt het beleid doorgaans ook met 'verspilling
van ons belastinggeld'. Vooral de 'set-aside'-regeling heeft
veel negatieve reakties opgeroepen. De regering kan echter
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niet veel meer doen dan protest aandienen in Brussel, maar
daar wordt het VK toch vaak overtroeft door andere EU-landen
die er een andere mening over landbouwbeleid op na houden.
6.2 'Milk Marketing Board (MMBW
Het MMB werd ingesteld in de crisisjaren dertig. Er bestond
toen grote zorg over de melkproduktie en de inkomens van
boeren. Melkprodukten, zoals boter en yoghurt, konden gemakkelijk worden ingevoerd, maar de vloeibare melk moest geheel
uit de binnenlandse produktie gehaald worden.
Het MMB heeft de monopoliepositie voor wat betreft de melkaankoop. Boeren mogen alleen aan het MMB leveren en voor aan huis
verkoop moet men een speciale vergunning hebben. Door deze
monopolie-positie betaalt de consument een hogere prijs, wat
natuurlijk indirekt een subsidie inhoudt voor de boeren. Het
MMB verzorgt sinds 1984 ook de administratie van het EU-quotasysteem. Naast deze koop- en verkoopfunktie vervult de MMB ook
een belangrijke rol in de marketing van en onderzoek naar
melkprodukten. De inkomsten van deze maatregelen worden gefinancierd uit een heffing op de melk.
Hoeveel de steun voor boeren werkelijk inhoudt is niet eenvoudig na te gaan; er is immers niet bekend wat de prijs zou
zijn als er meerdere inkopers op de markt zouden zijn. Ook
geniet 'Dairy Crest', verwerkende industrie die gedeeltelijk
eigendom is van MMB, enkele belastingtechnische voordelen; zo
hoeft deze organisatie geen 'Corporation Tax' (vennootschapsbelasting) te betalen. Wat wel eenvoudig is na te gaan (zie
tabel 6.2) zijn de akties die de 'board' onderneemt voor wat
betreft onderzoek en marketing.
Tabel 6.2: Uitgaven onderzoek en marketing aktiviteiten MMB
in '92/'93
Aktiviteit

£ min

1,6

- Onderzoek en onderwijs
- Promotie en verkoopbevordering

14,5

- Verbetering veestapel

15,2

- Diergezondheid

0,01
Totaal:

31,3

Deze aktiviteiten worden echter gefinancierd uit heffingen
over ruwe melk, dus kunnen niet tot de overheidsuitgaven voor
de landbouwsektor gerekend worden.
Volgend jaar zal de wettelijke basis die elke boer verplicht
de melk te leveren aan het MMB komen te vervallen. De boeren
mogen dan zelf vrij kiezen aan welke onderneming/coöperatie
zij hun melk leveren. Naar het zich laat aanzien kiezen toch
weer vrij veel boeren (ca. 60%) om aan 'Milk Marque' (opvolger
MMB) te gaan leveren. Waarschijnlijk speelt bij deze keuze het
feit dat men bekend is met het MMB een belangrijke rol. De
'Milk Marque' zal nog wel een aantal ontwikkelingsaktiviteiten
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blijven organiseren, maar verliest dus haar monopolie-positie.
Het is de bedoeling dat de opheffing van MMB op 1 april 1994
zal plaatsvinden. Of deze datum zal worden gehaald is echter
de vraag; over een negental punten uit het hervormingsplan
bestaat nog geen overeenstemming tussen MMB en MAFF. De regering vindt de hervormingsplannen van het MMB nog te 'monopolistisch'. Bovendien zijn zij bang dat de Europese Commissie
de huidige voorstellen van MMB niet zal goedkeuren.
6.3 'Potato Marketing Board (PMB)'
In 1985 werd het systeem van 'defiency payments' voor aardappelen vervangen door een marktbeleid met garantieprijzen en
interventies, gecombineerd met een quota-systeem voor de
aanplat van aardappelen om het aanbod te kunnen beheersen. In
1992 bedroeg de garantieprijs £ 53 per ton in Groot-Brittanië
en £ 46 per ton in Noord-Ier land. Het totale aanbod werd
gelimiteerd op 500.000 respektievelijk 60.000 ton. Hoeveel
geld dit de aardappeltelers daadwerkelijk oplevert is weer
moeilijk na te gaan, door dezelfde redenen als bij het MMB. De
administratiekosten bedroegen in '92/'93 £ 19 min.
Begin december 1993 heeft minister Shephard van landbouw
aangekondigd dat het marktbeleid voor aardappelen zal verdwijnen, om dezelfde redenen als bij het MMB. Als tegemoetkoming
voor de boeren wordt er wel een overgangsperiode in acht
genomen. De voorwaarden voor deze periode (tot '96/'97) zijn
als volgt:
Een flexibeler omgang met de quota waarbij het boeren
wordt toegestaan 5% meer/minder te poten dan toegewezen
zonder beboet te worden;
De drempel om als aardappelteler verplicht geregistreerd
te worden, wordt opgetrokken van 0,4 naar 1,0 ha, zodat
minder boeren geregistreerd zullen zijn;
Het interventie-systeem wordt afgeschaft, behalve voor
pootaardappelen. De kosten voor interventie zullen door
de telers zelf gedragen moeten worden;
De heffing voor geregistreerde telers zal worden teruggebracht tot een niveau waarbij de resterende aktiviteiten (vanaf '97) van de PMB mee gefinancierd kunnen
worden: onderzoek, promotie en verschaffen van marktinformatie. In '92/'93 werd hier ongeveer £ 18 min aan uitgegeven .
Het registreren en afgeven van vergunningen voor de
aardappelhandel wordt gestaakt.
Zo komt er, na 60 jaar, een einde aan de beschermde positie
van Britse aardappeltelers. De gevolgen zijn nog niet goed in
te schatten, maar er wordt wel verwacht dat kleine telers
zullen afzien van de aardappelproduktie.
Het PMB onderneemt ook een aantal onderzoeks- en promotieaktiviteiten. Deze aktiviteiten worden volledig via heffingen
gefinancierd; in '92/'93 ging het om een bedrag van £ 17.4
min. In de toekomst zal het PMB deze aktiviteiten wel blijven
verzorgen.
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6.4 'Wool Marketing Board fWMBi'
Als de prijs van wol beneden de jaarlijks vastgestelde garantieprijs komt, wordt het verschil bijgelegd door het WMB. In
1992 was de garantieprijs £ 1,17 per kilo. De uitkeringen zijn
sinds 1988 toegenomen van £ 0,1 tot £ 40,8 min in '9l/'92 door
een toenemend aanbod op de wereldmarkt en een afnemende vraag
in het VK. In 1988 maakte MAFF bekend dat het systeem van
garantieprijzen zal worden afgeschaft. Momenteel wordt dit
voorstel in het parlement behandeld. In '92/'93 werd er door
het WMB £ 27,9 min uitgekeerd.
6.5 Conclusies en vergelijking met Nederland
Het nationale markt- en prijsbeleid zal in de komende jaren
verdwijnen, omdat het enerzijds niet past in het nationale
overheidsbeleid (deregulering) en anderzijds niet past binnen
het Europese landbouwbeleid. In Nederland zijn er geen nationale marktordeningen meer; het gehele markt- en prijsbeleid
valt onder de EU-paraplu.

32

7 KWALITEITSZORG
De kwaliteit van voedsel en dierenwelzijn zijn een belangrijke
items in het VK. De vele belangengroepen en de media vervullen
een belangrijke rol in dit het geheel. De belangengroeperingen
komen vaak op voor specifieke deelbelangen, terwijl de media
vaak een soort vertegenwoordiger is van het 'algemeen consumentenbelang' . Binnen MAFF neemt de kwaliteitszorg dan ook
een belangrijke plaats in.
7.1 Voedselveiligheid
De eerst verantwoordelijken voor de bescherming van de volksgezondheid zijn de 'Environmental Health Officers (EHOs)', die
ressorteren onder het 'Department of Health'. Deze EHOs moeten
er voor zorgen dat de regels van de 'Food Safety Act' van 1990
nageleefd worden; daarnaast voeren zij ook inspekties uit op
het gebied van milieuverontreiniging, bouwvoorschriften en
veiligheid op de werkvloer.
Figuur 7.1

Broo: The Oovemment'j Expeodilurc Ptans 92-93 va 94-95, MAFF

MAFF steekt veel geld in het onderzoek naar en de promotie van
de voedselveiligheid; in '92/'93 werd hier £ 19,5 min aan
uitgegeven.
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7.2 Diergezondheid en dierenwelzijn

7.2,1

Inspektiediensten

Voor de inspektie van vlees en zuivelprodukten zijn er een
aantal specifieke diensten. In tabel 7.1 staan ze, met hun
verantwoordelij kneden, opgesomd.
Tabel 7.1; specifieke inspektiediensten
Taken (inspektie van)

Naam inspektiedienst

- vlees

Veterinary State Service

- pluimveevlees en -produkten

Environmental Health Officers
Trading Standards Officers
Veterinary State Service

- eieren en eierprodukten

Egg Marketing Inspectorate

- zuivelprodukten

Mi Ik and Dairy Inspectorate

- vis

Sea Fisheries Inspectorate

Bron: De 'Food S*f«y Act 1990'- R. vin Dinter

De inspektiediensten in het VK worden voor het grootste
gedeelte gefinancierd door overheidsgelden, hoewel er voor
bepaalde aktiviteiten ook een bijdrage van de klanten gevraagd
wordt.
Veeartsen kregen in '92/'93 in totaal £ 14,3 min uitgekeerd
van MAFF voor het uitvoeren van inspekties ter voorkoming van
dierziekten.

7.2.2 Compensatieregelingen
ziekten

voor inkomensderving bij

dier-

Bij het uitbreken van dierziekten bestaan er in het VK een
aantal compensatieregelingen. Deze regelingen zijn opgezet om
de controle, en daarmee de vrijwaring van dierziekten, goed in
de hand te kunnen houden. In deze paragraaf zal ik kort de
verschillende regelingen bespreken.
A compensatie voor schade bij uitbreken dierziekten
De regeling voorziet in een tegemoetkoming van kosten of een
volledige vergoeding van de schade bij het uitbreken van een
ziekte. Hoeveel vergoed wordt hangt af van de ziekte en of de
waarde van het vee wordt berekend voor de slachting dan wel
voor het uitbreken van de ziekte.
In '92/'93 werd de volgende hoeveelheid geld uitgekeerd:
- Groot-Brittannië: £ 32,9 min (98% voor BSE)
- Noord-Ierland
: £ 3,9 min (92% voor Tuberculosis)
B subsidie voor reinigen van stallen
Voor het reinigen van stallen na het uitbreken van dierziekten
kunnen boeren ook een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.
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Om hoeveel geld het precies
gaat is niet bekend, omdat de
bedragen veelal door de lokale overheden worden uitgekeerd.
Het is echter een niet al te groot bedrag.
C maatregelen voor uitroeiing Brucellosis
Bij het uitbreken van de ziekte Brucellosis kunnen boeren een
vergoeding krijgen van 75% van de marktwaarde als het vee
geslacht moet worden. De volgende bedragen werden uitgekeerd
aan boeren:
- Groot-Brittannië: £ 5,3 min ('91/'92)
- Noord-Ierland
: £ 0,1 min ('92/'93)
D vergoedingen voor schade door Salmonella
Als compensatie voor het verplicht moeten slachten van pluimvee als gevolg van besmetting met het Salmonellci bakterie werd
in '92/'93 £ 1,9 min uitgekeerd. In 1994 zal deze regeling
onder richtlijn 92/117/EEC van de EU gebracht worden.
E vergoeding schade door ramp met kerncentrale in Tjsernobyl
In mei 1986 werd er, als gevolg van de ramp met de kerncentrale in Tjsernobyl, een verhoogde concentratie radio-aktiviteit
geconstateerd bij schapen en lammeren. In dat jaar besloot de
regering strenge voorschriften op te stellen voor maar liefst
4.2 min schapen. Vervoer en verkoop werden sterk aan banden
gelegd. Er zijn nu nog steeds schapen die onder deze regeling
vallen. Voor de opgelopen schade worden de boeren gecompenseerd. De hoogte van de vergoeding wordt berekend op basis van
het prijsverschil van schapen die onder de vergoeding vallen
en de prijs op de vrije markt plus als basis-vergoeding £ 1,30
voor elk schaap die onder de regeling valt. In '92/'93 werd er
£ 0,9 min aan compensatie uitgekeerd.
7.3 Conclusies en vergelijking met Nederland
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de inspektiediensten in het VK en in Nederland beschik ik niet over
voldoende gegevens.
Voor wat betreft de schadevergoedingen bij het uitbreken van
dierziekten werd in het VK in '92/'93 £ 45 min uitgegeven.
Vergeleken met Nederland wordt er meer uitgegeven aan
schadevergoedingen; in Nederland wordt meer aan de sektor zelf
overgelaten.
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8 BEIASTINGFACILITEITEN
Over het algemeen worden in hét VK de boeren qua belastingmaatregelen op dezelfde wijze behandeld als andere kleine ondernemers. Er zijn weinig spéciale regelingen voor boeren.
Achtereenvolgens zal ik in dit hoofdstuk eerst de direkte
belastingmaatregelen behandelen (inkomstenbelasting, belasting
op vervreemdingswinsten, successierecht, vennootschapsbelasting en lokale belastingen). In de tweede paragraaf komen de
indirekte belastingen aan bod (BTW en accijnzen).
8.1 Direkte belastingen

8.1.1

Inkomstenbelasting

Het belastingjaar loopt in het VK, door historisch onduidelijke redenen, van de zesde tot en met de vijfde van
april. De inkomstenbelasting wordt geheven over het gehele
inkomen, met inachtneming van een aantal aftrekposten.
Tabel 8.1: Belastingtarieven inkomstenbelasting 1993-1994
Belastbaar inkomen in £
0 -

2500

2501 - 23700
23700 of meer

Naam tarief

Tarief

Reduced rate
Basic rate

20%
25%
40%

Higher rate

Bron: 'Agricultural budgetting A. costing book: igro business consultant», 1993

3) aftrekposten
Tabel 8.2: Aftrekposten inkomstenbelasting '93 -'94
aftrekpost
persoonlijke aftrekpost

3345

aftrek voor getrouwde stellen
(beiden < 65 jaar)
leeftijdsgebonden aftrek
- persoonlijk:
* 65-74 jaar
* > 75 jaar
- echtparen:
* 65-74 jaar
* > 75 jaar
weduwen/weduwnaren
* extra aftrek voor kinderen
* aftrek jaar van overlijden en 1 jaar daarna
aftrek blinden

1720

Bron: 'Agricultural budgetting & costing book, Agro business consultant», 1993
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£

4200
4370
2465
2505
1720
1720
1080

Als het inkomen boven de £ 14200 komt wordt de aftrek
verminderd met £ 1 voor elke £ 2 boven de £ 14200.
b) Verliezen
Als een boer in een bepaald jaar een verlies heeft bestaat er de mogelijkheid dit verlies af te trekken van
winsten die gemaakt worden in komende jaren. De winst
moet dan wel uit dezelfde aktiviteiten afkomstig zijn. De
aanvraag voor deze regeling moet uiterlijk binnen zes
jaar ingediend worden na het jaar waarin het verlies
gedraaid werd.
c) Middeling van winsten
Boeren (zelfstandigen of maatschappen, geen ondernemingen) mogen hun winsten middelen over twee achtereenvolgende jaren. De winst in het ene jaar mag niet meer dan
70% zijn van de winst in het andere jaar.
De filosofie achter deze maatregel is, net als in Nederland bij een soortgelijke maatregel, dat een boer vaak te
maken heeft met sterk fluktuerende winsten als gevolg van
de afhankelijkheid van de weersomstandigheden. Als de
winsten niet gemiddeld mochten worden zouden de boeren
benadeeld worden door het progressieve tariefstelsel.
d) Pensioenen
Sinds 1 juli 1988 bestaat er het 'Personal Pension
Scheme'. Hiervoor was er het 'Retirement Annuity Scheme',
die wat strakkere regels kende. Ik zal me hier beperken
tot het 'Personal Pension Scheme'.
Het programma staat open voor zelfstandigen en werknemers
die niet onder een pensioenregeling vallen van een werkgever. Het programma kan worden afgesloten met een bank,
verzekeringmaatschappij of met niet-rcommerciële instanties. De bijdragen zijn aan een maximum gebonden (percentage van het inkomen), afhankelijk van de leeftijd (zie
tabel 8.3). Het maximum bedrag voor het inkomen waarover
de percentages berekend worden is voor '94/'95 £ 75.000.
Tabel 8.3; Maximum bijdragen voor pensioen
Leeftijd
< 35

Max. % van het inkomen
17,5%

36-45

20%

46-50

25%

51-55

30%

56-60

35%

> 61

40%

Bron: 'Agricultural budgetting & costing book, agro business coosulunta, 1993
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Over het bedrag dat apart gezet wordt hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden. Bij uitkering van het
pensioen moet er wel weer gewoon inkomstenbelasting
betaald worden. De maatregel is dus eigenlijk een uitstel
van belastingbetaling, wat natuurlijk wel een forse winst
oplevert door de rente over het opzij gezette kapitaal.
De uitbetaling van het pensioen mag op elk moment beginnen als de betreffende persoon tussen de 50 en 75 jaar
is.
e) Rente
De rente die betaald moet worden voor zakelijke doeleinden (hypotheek, lening etc.) mag afgetrokken worden van
het belastbare inkomen. Het maximale bedrag dat mag
worden afgetrokken is £ 30.000 en geldt alleen voor het
basistarief (25%). Deze regeling geldt ook voor pachtboeren.
f) Afschrijving machines
Alle machines en auto(s) die voor het bedrijf worden
aangewend, worden, tegen vastgestelde kostprijzen, in een
zogenaamde 'pool' ondergebracht. Er mag jaarlijks met 25%
afgeschreven worden. Van 1 november 1992 tot en met 31
oktober 1993 was dit zelfs 40%.
g) Gebouwen
Voor gebouwen mag er maximaal 4% van de boekwaarde per
jaar afgeschreven worden. Van 1 november 1992 tot en met
31 oktober 1993 was er een initiële afschrijving van 20%
mogelijk.
h) Veestapel
In principe wordt de veestapel voor de belasting hetzelfde behandeld als een handelsvoorraad. De waardeverandering van de veestapel wordt aan het begin en het eind
van het jaar gewoon meegerekend bij de bepaling van de
jaarlijkse winst c.q. verlies.
Er bestaat echter een mogelijkheid voor startende boeren
om de veestapel op 'herd basis' ('kudde basis') te laten
belasten. Onder deze regeling worden de waardeveranderingen in de veestapel niet meegerekend bij de bepaling van
de winst. Verkopen en vervangingen worden wel weer meegerekend voor de winst. Of deze regeling in een bepaald
geval gunstig is voor een boer hangt van een groot aantal
faktoren af. Als een boer stamboekvee heeft, veel vee
houdt of te maken heeft met sterke waardestijgingen, zal
het over het algemeen gunstiger zijn om op te teren voor
het 'herd basis'-systeem.
i) kosten van het woonhuis
Een gedeelte van de kosten die gemaakt worden voor het
woonhuis mogen als bedrijfskosten worden opgevoerd.
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8.2.2 Belasting op vervreemdingswinsten ('Capital Gains Tax')
Een 'Capital Gain' is het verschil tussen de aankoopwaarde en
de verkoopprijs. De eerste £ 5.800 winst (per jaar) is belastingvrij; na deze grens worden er tarieven in rekening gebracht die gelijk zijn aan de tarieven die gebruikt worden bij
de inkomstenbelasting.
Bij bedrijfsbeëindiging is er een speciale vrijstelling, die
voor de landbouw van belang is. De eerste £ 250.000 is vrijgesteld van 'Capital Gain Tax' en eveneens is 50% vrijgesteld
tussen de £ 250.000 en £ 750.000 indien er aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a) de persoon is 55 jaar of ouder
b) de persoon is jonger maar moet wegens gezondheidsredenen zijn/haar bedrijf beëindigen
Naast deze twee voorwaarden zijn er nog een flink aantal
detailpunten die nogal eens wat discussie-stof opleveren met
de belastingdienst.
Bij de laatste begrotingsvoorstellen (november 1993) werden de
vrijstellingen met £ 100.000 respektievelijk £ 150.000 opgehoogd om de bedrijfsovername te vergemakkelijken. Deze
vrijstelling heeft tot gevolg dat alle landbouwbedrijven, op
de erg grote na, de 'Capital Gain Tax' bijna geheel kunnen
ontlopen.
8.1.3 Belasting op verkrijging van successierecht
tance Tax')

('Inheri-

De 'Inheritance Tax' verving in 1986 de 'Capital Transfer
Tax'. Algemeen gesproken wordt de 'Inheritance Tax' geheven
over het hele bezit als iemand sterft plus over giften die
gedaan zijn in de laatste 7 jaren van iemands leven. Er zijn
echter vele uitzonderingsgevallen waarover geen 'Inheritance
Tax' betaald hoeft te worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld
giften van land bestemd voor natuurterreinen aan de 'National
Trust' of 'English Nature'. Het voert hier te ver om alle
uitzonderingen te bespreken.
De basistarieven voor de 'Inheritance Tax' staan in tabel 8.4
vermeld.
Tabel 8.4: Basistarieven 'Inheritance Tax' 1993
Bedrag (in £)

Normale gedurende
leven

Tarieven bij
sterfte

< 150.000

0%

0%

> 150.000

20%

40%

Bron: 'Agriculture budgetting & coating book, «gro business consultante, 1993

Voor giften die binnen 7 jaar voor het overlijden zijn gedaan
gelden speciale tarieven die vermeld staan in tabel 8.5.
Voor de landbouw is er een belangrijke korting. De waarde van
agrarisch bezit, de basis voor 'Inheritance Tax', mag 50 tot
100% gereduceerd worden. Dit betekent dus dat in veel gevallen
in de landbouw er geen 'inheritance tax' betaald hoeft te
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worden; de korting geldt echter alleen voor de agrarische
waarde, dus niet als het land uitgekocht wordt om bijvoorbeeld
huizen op te bouwen. Voor land in eigendom en verpacht land
geldt het 100% tarief en voor verhuurd land geldt het 50%
tarief. Dit levert de landbouw jaarlijks een geschatte waarde
van £ 25 min op.
Tabel 8.5: Tarieven voor giften bij 'Inheritance Tax' in 1993
Jaren tussen gift en sterfte

% van tarief bij sterfte

0-3

100

3-4

80

4-5

60

5-6

40

6-7

20

Bron: 'Agricuitunl budgetling & coeting book, Agro business consultant*, 1993

8.1.4. Vennootschapsbelasting

('Corporation

Tax')

'Corporation Tax' moet door bedrijven die onder besloten
vennootschap opereren (Ltd's), in plaats van 'Income Tax' en
'Capital Gain Tax', betaald worden over de totale winst die
gemaakt wordt. Het tarief loopt uiteen van 25% voor winsten
tot £ 250.000 ('small companies rate') tot 33% voor winsten
boven de £ 1.250.000 ('basic rate'). ongeveer 5% van de agrarische bedrijven betaalt 'Corporation Tax'.
De tarieven onder de 'Corporation Tax' kunnen lager zijn dan
de tarieven voor de 'Income Tax', afhankelijk van de hoogte
van de winst en het inkomen. Winsten gemaakt door Ltd's mogen
echter niet gemiddeld worden en ook komen Ltd's niet in aanmerking voor de jaarlijkse vrijstelling van £ 5.800 voor de
'Capital Gain Tax'. Of het voor een boer gunstiger is zijn of
haar bedrijf als een Ltd dan wel als 'sole trader' (eenmansbedrijf) of 'partnership' (maatschap) te runnen hangt, naast
deze belasting-technische overwegingen, van een groot aantal
andere faktoren af. Dit valt echter buiten het onderwerp van
dit rapport.

8.1.5

Lokale

belastingen

In het VK betalen bedrijven via het zogenaamde 'business rate'
lokale belasting. Bij de invoering in 1990 van een uniform
'business rate' in het VK werd besloten een uitzondering te
maken voor de landbouwsektor, waardoor landbouwbedrijven
minder hoeven te betalen. De reden voor deze korting is dat de
normale 'business rate' voor de landbouw een disproportionele
belasting zou vormen, omdat de landbouwbedrijven doorgaans
meer onroerende goederen bezitten (vooral grond).
8T2 Indirekte belastingen
Onder de indirekte belastingen vallen de BTW en de accijnzen.
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Deze belasting wordt niet rechtstreeks geheven over winst of
inkomen, maar via een percentage van de omzet van een bepaald
produkt (BTW) of via het aantal van een bepaald produkt (accijnzen) .

9.2.1

'Value Added Tax (VAT)'

(Omzetbelasting)

In het VK kent men niet, zoals in Nederland, twee tarieven
voor de omzetbelasting; er is één tarief van 17,5%. Over de
meeste voedselprodukten wordt helemaal geen omzetbelasting
geheven; dit wordt 'zero-rating' genoemd. Over de indeling
welke produkten nu wel of niet in aanmerking komen voor de
'zero-rating' is veel discussie. Door de toenemende produktdiversificatie zijn er soms vreemde situaties ontstaan. Zo wordt
bijvoorbeeld over chocolade koekjes 17,5% omzetbelasting
geheven, terwijl voor koekjes waar chocolade inzit het 0%
tarief geldt. De voedselproducenten vinden dit eveneens absurd, maar uit vrees voor totale afschaffing van het 0% tarief
wordt er toch niet teveel de aandacht op gevestigd.
Als een boer een omzet heeft van £ 37.600 of meer, dan is
hij/zij verplicht om een administratie bij te houden voor de
omzetbelasting. Kleinere bedrijven kunnen vrijwillig aan de
regeling deelnemen. Door deze registratie kunnen bedrijven hun
omzetbelasting deklareren.
Boeren met een omzet van minder dan £ 37.600 hebben de mogelijkheid vrijwillig deel te nemen aan het 'flat rate scheme'.
Boeren hoeven dan geen administratie bij te houden voor wat
betreft de omzetbelasting. Aan klanten kunnen zij dan een
'flat rate' (in 1993 4%) in rekening brengen. Enerzijds kunnen
zij dus geen VAT terug claimen, maar anderzijds hoeven zij ook
geen VAT te betalen. In Nederland is er een soortgelijke
regeling (landbouwforfait). Boeren kunnen profiteren van deze
regeling doordat zij geen administratie hoeven bij te houden.

9.2.2

Accijnzen

Voor voertuigen moet in het VK een accijns ('excise duty')
betaald worden. De hoogte van de accijns is afhankelijk van
het gewicht en het aantal assen van het voertuig. De bedragen
lopen uiteen van £ 150 tot £ 5000 per voertuig per jaar.
Boeren kunnen gebruik maken van het 'Farmers' goods vehicle
rate'; dit is een korting van 50 tot 75% op het normale tarief. De bedragen komen hierdoor op £ 100 tot £ 3000 per
voertuig. Voor machines die incidenteel gebruik maken van de
openbare weg hoeft slechts £ 35 per jaar betaald te worden. De
reden voor deze korting voor de landbouw is dat. landbouwvoertuigen doorgaans minder gebruik maken van de openbare weg.
8.3 Conclusies en vergelijking met Nederland
Of het belastingsysteem in het VK gunstiger is voor boeren dan
in Nederland is moeilijk na te gaan. De tarieven voor inkomstenbelasting liggen lager in het VK, maar er zijn minder
aftrekmogelijkheden. Per saldo zal het denk ik niet zoveel
verschil maken, maar dit kan ik niet kwantitatief onderbouwen.
Er valt op dat er ook veel overkomsten zijn: middeling van
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winsten, pensioenregeling, vrijstellingen voor landbouw voor
waardestijgingen en een speciale regeling voor de omzetbelasting. Een ander opvallend punt is dat er in het VK geen aftrekmogelijkheden zijn voor milieu-investeringen.
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9 SOCIALE ZEKERHEIDS-STELSEL
Het Engelse sociale zekerheids-stelsel staat minder goed
bekend dan het Nederlandse stelsel. Voor boeren heeft dit
verschillende consequenties. Aan de ene kant kunnen zij minder
profiteren van speciale regelingen op dit gebied, maar aan de
andere kant hoeven zij ook minder belasting te betalen. Of de
boeren er per saldo op voor of op achteruit gaan is moeilijk
te zeggen. In dit hoofdstuk zal ik de twee belangrijkste
punten uit het Engelse sociale zekerheidstelsel voor boeren
bespreken: de pensioenen en de verzekeringen voor werknemers.
9.1 Pensioenen
Voor pensioenen voor kleine zelfstandigen is er in het VK, net
als in Nederland, een belastingtechnische maatregel die het
verschil met gewone werknemers probeert te egaliseren. In het
vorige hoofdstuk is deze maatregel besproken. Naast deze
maatregel zijn er in het VK geen andere regelingen voor de
oude-dagsvoorziening. Het VK heeft niet gekozen om de EUpensioenregeling voor boeren te gaan invoeren.
9.2 Verplichte verzekeringen voor arbeiders
Boeren die arbeiders in dienst hebben zijn verplicht, zoals
alle werkgevers in het VK, om voor hen een 'National Insurance' af te sluiten. Er is dus geen sprake van een speciale
behandeling voor boeren. In het kader van dit rapport zal ik
er verder ook geen aandacht meer aan besteden.
Voor de varkens- en pluimveeslachterijen en voor bedrijven die
eieren verpakken in Noord-Ierland geldt een speciale korting
op de 'National Insurance'. Zij hoeven slecht 40% van het
normale bedrag te betalen. Deze korting heeft weer als reden
de werkgelegenheid in Noord-Ierland op peil te houden. In
'92/'93 ging het bij deze korting om een bedrag van £ 1,6 min.
9.3 Conclusies en vergelijking met Nederland
Qua pensioenen is er in Nederland een soortgelijke regeling,
de zogenaamde 'Fiscale oudedags Reserve (FOR)'.
Of de verzekeringen per saldo in het VK gunstiger of ongunstiger zijn voor de landbouw dan in Nederland is weer
moeilijk na te gaan. Enerzijds profiteren boeren van lagere
premies, maar anderzijds kunnen zij minder aanspraak doen op
uitkeringen bij de ziekte e.d. De korting voor de varkens- en
pluimveeslachterijen is niet in de tabel opgenomen, omdat het
niet aan de primaire landbouwsektor ten goede komt.
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10 DIVERSEN
10.1 Collektieve afzetbevordering
In 1992 had het VK een handelstekort voor levensmiddelen en
dranken van £ 5900 min. De exporten namen in 1992 met 10% toe
tot een waarde van £ 7500 min, maar de importen namen met 9%
toe tot een waarde van £ 13400 min. Hierdoor werd het handelstekort weer verder vergroot. In tabel 10.l staat de handelsbalans voor het VK.
Tabel 10.1: handelsbalans VK in 1992
Export (in min £)

Import (in min £)
Groenten en fruit
(16% uit Nederland)

3100

Dranken (83% whisky)

2400

Vlees

2000

Granen

1200

Suiker en cacao

1700

Vlees

800

Dranken (66% wijn)

1600

Suiker en cacao

800

Oliezaden en veevoeders 1400

Vis

600

Zuivelprodukten

1100

Oliezaden en veevoeders 500

Granen

1000

Zuivelprodukten

500

Vis

1000

Groenten en fruit

300

Overig

400

Overig

500
TOTAAL
SALDO

13400
-5900

7500

Bron: Anniuü report Food From Brilain '92/'93

Dit handelstekort wordt als een politiek probleem gezien omdat
een groot deel van de import bestaat uit produkten die in
principe ook in het VK geproduceerd zouden kunnen worden. MAFF
probeert op verschillende manieren dit handelstekort te verkleinen.
10.1.1

'Food From Britain

(FFB)'

In 1983 werd 'Food From Britain (FFB)' opgericht. Deze organisatie kreeg als doel de Britse voedselprodukten te promoten in zowel binnen- als buitenland en tevens de marktstruktuur van de land- en tuinbouw te verbeteren. Dat de organisatie nog maar tien jaar bestaat is een teken aan de wand van de
zwakke coöperatieve struktuur in de landbouw van het VK.
Sinds 1991 is FFB een volledig zelfstandige organisatie. Wel
ontving het over het jaar 1992 £ 4,5 min en in 1993 £ 4,8 min
subsidie van MAFF. De bijdrage van MAFF zal in 1994 £ 5,1 min
bedragen. Deze bijdragen betreffen ongeveer 60% van de totale
uitgaven van FFB; de rest wordt geworven bij de Britse voedings- en drankenindustrie.
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FFB promoot op verschillende manieren het Engelse voedsel. In
België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en
Noord-Amerika heeft FFB kantoren gestationeerd die zich bezig
houden met de exportpromotie. Op deze kantoren werken in
totaal 22 mensen. In de toekomst zullen er misschien ook
kantoren in Scandinavië en Zuid-Oost-Azië geopend worden.
Verder is FFB te zien op verschillende beurzen en organiseert
het seminars en conferenties. In 1993 werd er door FFB in
totaal £ 6,5 min uitgegeven.
10.1.2

'Marketing

Development

Scheme'

In 1994 ging er een nieuw programma van start, waarbij boeren
en de verwerkende industrie een subsidie kunnen ontvangen van
maximaal £ 150.000. Het programma geeft subsidies voor aktiviteiten waardoor de afzetmogelijkheden vergroot worden.
Hierbij valt te denken aan promotieaktiviteiten, scholing voor
personeel of marktonderzoek. Voor 1994 heeft de minister £ 6,4
min voor het programma uitgetrokken.
10.2 Energiebeleid
Voor de landbouwsektor bestaan er geen speciale regelingen
aangaande het energiebeleid. Boeren betalen dezelfde prijs
voor hun energie-inputs als andere ondernemers. Wel is de
prijs van brandstof in vergelijking met Nederland goedkoper;
er wordt minder belasting over geheven.
Voor wat betreft de gasprijs zijn tuinders in het VK duurder
uit. Doordat de Nederlandse tuinbouwsektor groot is kan men
jaarlijks, via het Landbouwschap, een korting bedingen met de
Gasunie. In het VK gebeurt dit niet.
10.3 Kustbescherming
In het VK is MAFF ook verantwoordelijk voor de bescherming van
de kusten en het voorkomen van overstromingen. Voor de bescherming van land (bestrijden van erosie) worden diverse
subsidies uitgekeerd. De landbouwsektor kan subsidie aanvragen
bij de National Rivers Authority (NRA); de subsidies variëren
van 15 tot 65% van de gemaakte kosten. De laatste jaren is er
een trend dat er alleen subsidies worden verleend als er
bewoond gebied in gevaar komt. Toch ontvangt de landbouwsektor
nog bijna de helft van de uitgekeerde subsidies voor kustbescherming; dit ging in '92/'93 om ongeveer £ 25 min.
10.4 Conclusies en vergelijking met Nederland
De collektieve afzetbevordering in het VK is van oudsher
minder
omvangrijk
dan in Nederland. Het systeem van
produktschappen, zoals we dat in Nederland kennen, komt in het
VK nauwelijks voor. Sinds 1983 probeert de overheid wel, via
'Food From Britain (FFB)', hier iets aan te doen.
Speciaal energiebeleid voor de landbouwsektor is er in het VK
niet.
Voor kustbescherming komt in het VK jaarlijks £ 25 min ten
goede aan de landbouwsektor.
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11 CQNCLuglBg 3p «SAMENVATTENDE TABEL
* In '92/'93 werd door de overheid nationaal £ 734,7 min
uitgekeerd aan de primaire landbouwsektor. Dit komt overeen
met 11,6% van het 'Gross Agricultural Product (GAP)' van
1991 (geen recenter jaartal beschikbaar). Omdat voor
sommige catogoriën de benodigde data ontbrak kan dit percentage nog hoger uitkomen.
* Voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU werd in
'92/'93 £ 1740 min uitgegeven; 27,5% van het GAP van 1991.
Van de totale overheidsuitgaven aan de primaire landbouw
sektor in het VK is dus ongeveer 30% nationaal en 70% valt
onder het gemeenschappelijke landbouwbeleid.
* De liberale traditie en de 'Commonwealth'-geschiedenis
spelen ook nu nog een rol in het landbouwbeleid van het VK.
* Het landbouwkennis-systeem valt niet geheel, zoals in Nederland, onder het ministerie van landbouw. De onderzoeksgelden worden voor het grootste gedeelte verdeeld door de
ARFC. Het onderwijs is meer geïntegreerd in het andere
onderwijs en het 'Department For Education (DFE)' draagt
hier verantwoording voor. De voorlichting in het VK is al
voor het grootste gedeelte geprivatiseerd.
* Het meeste geld uit de landbouwstruktuurfondsen wordt uitgegeven aan subsidies voor boeren in 'Less Favoured Areas
(LFAs)' en recentelijk ook aan milieusubsidies. Er is een
trend om de subsidies af te bouwen.
* Het nu nog aanwezige nationale markt- en prijsbeleid voor
melk, aardappelen en wol zal in de komende jaren afgeschaft
worden.
* Voor wat betreft de kwaliteitszorg wordt er meer dan in
Nederland uitgegeven aan schadevergoedingen voor
inkomensderving bij verplichte slachtingen als gevolg van
dierziekten.
* Het belastingstelsel in het VK is enerzijds milder dan in
Nederland (lagere tarieven inkomstenbelasting) , maar anderzijds zijn er ook minder aftrekposten speciaal voor de
landbouwsektor.
* Van oudsher is de afzetbevordering in het VK matig georganiseerd. De overheid probeert hier momenteel verbetering
in te brengen middels 'Food From Britain (FFB)', een
promotie-organisatie die gesteund wordt door het ministerie
van landbouw.
In tabel 11.1 worden alle nationale overheidsuitgaven aan de
landbouwsektor opgesomd. In de tweede kolom wordt verwezen
naar paragrafen uit dit rapport waar meer informatie over deze
maatregel te vinden is. In de laatste kolom staat het percentage van het 'Gross Agricultural Product (GAP)'. Als basis
voor dit percentage heb ik het GAP van 1991 genomen (meest
recente jaar). Het GAP bedroeg in dat jaar £ 6.324 min.
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Tabel 11.1; Summary of aovernment spendinq on aqriculture
A
B
C

: Budgetary subsidies
: National market and price support
: Tax reliëfs

N.A.: N ot Availetble
No

More
info

Kind
of
support

Description of aid

Expenditure in
'92/'93
(E min)

% of
GAP in
1991

1 AgriculturalL and Food Research (75% for GAP (part of it is
food research))
1.1

4.1.1

A

Research funded by
'Agriculutural and
Food Research Council (ARFC)':
- institutes
- universities

82.7
26.3

0.98
0.31

1.2

4.1.2

A

'in house' research
MAFF:
- ADAS
- Central Science
Laboratory (CSL)
- Veterinary Med
icines Directorate

62.1

0.74

1.3

4.1.2

A

Research Associations

32.2

0.38

1.4

4.1.3

A

Research by 'Department of Agriculture and Fisheries
of Scotland':
- institutes
- other research

26.7
18.2

0.32
0.22

1.5

4.1.4

A

Research by 'Department of Agriculture for Northern
Ireland'

10.0

0.12

1.6

4.1.5

A

Universities

26.3

0.31

284.5

3.38

TOTAL

2 Agricultura:L Education (50% for GAP (part: of it is general
education))
2.2

4.2.1

A

Agricultural Vocational Education

2.3

4.2.2

A

Agricultural Universities
TOTAL

85.1
N.A.
85.1

0.67
N.A.
0.67
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No.

More
info

Kind
of
support

Description of aid

Expenditure
in
'92/'93

% Of
GAP in
1991

3 Extension
3.1

4.3.1

A

ADAS

22.1

0.35

3.2

4.3.2

A

Agricultural Training Board (ATB)

6.7

0.11

3.3

4.3.3

A

Extension Scotland

7.4

0.12

3.4

4.3.4

A

Extension Northern
Ireland

4.0

0.06

40.2

0.64

TOTAL
4 Agricultural funds
4.1

5.1

A

'Farm and Conservation Grant Scheme
(F&CGS)'

40.4

0.64

4.2

5.2.1

A

'Hill Livestock Compensatory Allowances
(HLCAs)'

138.7

2.19

4.3

5.2.2

A

Aid for crofters in
highlands and islands

6

0.09

4.4

5.2.3

A

Special measures for
Scotland:
- 'Highlands and Is
lands Livestock
Compensatory Allowances '
- Special aid to
raspberry growers
- Subsidy to 'Sco
ttish Agricultural
Organisation Soci
ety (SOAS)'

1.7

0.04
0.2

0.03

No.

4.5

4.6

More
info

5.2.4

5.3.1

Kind
Of
support
A

A

Description of aid

Special measures for
Northern Ireland:
- Sheep Improvement
Scheme.
- Subsidies for
societies and
clubs running
shows
- 'Horse Breeding
Scheme/
- Scheme for Ar
tificial Insemination
'Woodland Grant
Scheme':
- Great Britain
- Northern Ireland

Expenditure in
'92/'93

% of
GAP in
1991

0.4
0.06
0.01
0.01
0.2

0.30
18.33
0.84

4.7

5.3.2

A

'Farm Woodland
Premium Scheme'

4.2

0.07

4.8

5.4.1

A

'Environmentally
Sensitive Areas'

19.0

0.30

4.9

5.4.2

A

Option for set-aside

30.2

0.48

4.10

5.4.3

A

Subsidies paid by
'Department of the
Environment and the
Countryside Commission'

3.8

0.06

4.11

5.4.4

A

Aid for fox-hunting

0.06

4.12

5.4.5

A

Grants the costs of
rural water supply

0.09
0.02

4.12

5.4.6

A

Subsidies to beekeepers

0.9

4.13

5.4.7

A

Subsidies to organic
farmers

0.02

4.14

5.4.8

A

UK National Listing
of Plant Varieties

1.1

0.02

4.15

5.6

A

Terminated schemes

27.2

0.43

284.5

3.38

TOTAL
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No.

More
info

Kind
of
support

Description of aid

Expenditure
in
'92/'93

% Of
GAP in
1991

5 National market and priee policies
5.1

6.2

B

'Milk Marketing
Scheme'

5.2

6.3

B

'Potato Marketing
Scheme'

5.3

6.4

B

'Wool Marketing
Scheme'
TOTAL

N.A.

N.A.

> 17.4

> 0.28

27.9

0.44

> 45.3

> 0.72

6 Food safety
6.1

6.2

7.3.2

7.3.2

A

A

Compensation paid to
damage from diseases:
- Great Britain
- Northern Ireland
Measures for the
eradication of Brucellosis
- Great Britain
- Northern Ireland

0.58
32.9
3.9
0.09
5.3,
0.1

6.3

7.3.2

A

Compensation of infected poultry with
Salmonella

1.9

0.03

6.4

7.3.2

A

'Sneep Compensation
Scheme 1986', aid
for damage due to
Chernobyl

0.9

0.01

7 Tax reliëfs
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7.1

8,1.1

C

Averaging of profits
for income tax

N.A.

N.A.

7.2

8.1.1

C

'Personal Pension
Scheme'

N.A.

N.A.

7.3

8.1.1

C

Depreciation allowances against
taxable income for
Income Tax

N.A.

N.A.

7.4

8.1.3

C

Agricultural relief
Inheritance Tax

25.0

0.40

No.

More
info

Kind
of
support

Description of aid

Expenditure in
'92/'93

% Of
GAP in
1991

7.5

8.1.5

c

Exemption
agriculutural land
and
buildings fron local
rates

N.A.

N.A.

7.6

8.2.1

C

'Flat rate scheme'
for farmers

N.A.

N.A.

7.7

8.2.1

C

Zero-rating VAT for
agricultural products

N.A.

N.A.

7.8

8.2.2

C

Partial relief of
Excise Duty on
mechanically
propelled vehicles

N.A.

N.A.

TOTAL

> 25.0

> 0.40

8 Sundries
8.1

10.1.1

A

'Food From Britain':
export promotion

8.2

10.3

A

Coast protection
agricultural land
TOTAL
OVERALL TOTAL

4.8

0.07

25.0

0.40

29.8

0.47

848.36

11.63

1 '91/-92
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