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VOORWOORD

Deze rapportage en evaluatie is uitgevoerd in opdracht van
het Stafbureau DG-LaVo, van half december 1991 tot half maart
1992. Het is één van de projecten die ik in het kader van
mijn vervangende dienstplicht verricht op het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Gedurende het onderzoek ben ik bijgestaan door een
begeleidingsgroep bestaande uit Richard Carsouw, Rob Heijink
en Gijs van Leeuwen. Gedurende 6 korte bijeenkomsten hebben
zij mij zeer veel en nuttige adviezen geboden, waarvoor ik
zeer dankbaar ben. Het name Gijs van Leeuwen heeft mij steeds
met raad en daad terzijde gestaan.
Het voor u liggende eindrapport kan alle geïnterreseerden,
binnen en buiten het Ministerie, informeren over het verloop
van de Regeling Tijdelijke inkomenssteun voor de akkerbouw.
Het rapport begint uiteraard met een samenvatting. Deze is
vrij uitgebreid en biedt een zo volledig mogelijk beeld van
het onderzoek.
De ervaringen met deze regeling zijn mijns inziens van belang
voor toekomstige regelingen van het Ministerie.

Jeroen Dijsselbloem
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SAMENVATTING
Sinds 1985 kent het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EG het
zogenaamde stabilisatie-regime. Dit behelst een neerwaartse bijstelling van
de interventieprijzen van granen wanneer een overeengekomen produktieplafond wordt overschreden. Door de werking van deze stabilisatoren zijn de
interventieprijzen voor graan sinds 1984 met 25% gedaald. Flankerend beleid
moest een geleidelijke aanpassing van agrarische gezinsbedrijven aan de
lagere interventieprijzen mogelijk maken. In dit kader werd begin 1989 door
de Raad de Verordening "Regeling inzake tijdelijke inkomenssteun in de
landbouw" aangenomen. Halverwege 1989 zijn de voorbereidingen voor een
Nederlandse inkomenssteun-regeling begonnen.
Eind 1989 bleek uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut dat
ongeveer 50% van de Nederlandse akkerbouwers in liquiditeitsproblemen
verkeerden. Een kwart van de bedrijven zou geholpen zijn met een tijdelijke
ondersteuning van het inkomen zoals in de Europese Verordening mogelijk
gemaakt. De Commissie De Koning, die naar aanleiding van grote demonstraties van akkerbouwers begin 1990 was ingesteld, adviseerde onder andere een
tijdelijke ondersteuning van de bedrijven gedurende het proces van herstrukturering. In juli 1990 wordt de Nederlandse regeling voor tijdelijke
inkomenssteun voor de akkerbouw gepubliceerd.
De Nederlandse regeling beoogde de inkomenseffecten ten gevolge van de
hervorming van het GLB te verminderen. De geboden compensatie moet een
aanpassing van de bedrijven mogelijk maken. De wijze van aanpassing wordt
door de inkomenssteun niet gestuurd. Bij het opstellen van de regeling is
sterk rekening gehouden met de controleerbaarheid. De voorwaarden en de
beperkende bepalingen zoals in de regeling geformuleerd, zijn voor een
belangrijk deel afkomstig uit de Europese Verordening. Gegeven de Europese
regels is geprobeerd de individuele akkerbouwer de maximale steun te geven.
Bij de publicatie van de regeling was de schatting dat 320Ö bedrijven van
de inkomenssteun gebruik zouden maken. De geschatte verplichtingen
bedroegen 75 miljoen gulden in een periode van vijf jaar.
In verschillende andere lidstaten van de Gemeenschap is een Programma voor
tijdelijke Inkomenssteun in de Landbouw (P.I.L.) opgesteld. Sommige van
deze Programma's zijn sectoraal, andere zijn bedoeld voor alle produktiesectoren. Sommige baseren de hoogte van de inkomenssteun op forfaitaire,
andere op individuele berekeningen. Het maximaal uitkeerbare bedrag is in
Nederland (samen met Frankrijk en België) het hoogst.
Gedurende de aanvraagperiode van 6 augustus tot 16 oktober 1990 en van 1
januari tot 16 februari 1991 werden 2709 aanvragen ingediend. De meeste
aanvragen kwamen de laatste paar weken binnen. Naast de agarische pers en
de standsorganisaties zijn ook veel akkerbouwers geattendeerd op de
mogelijkheid van inkomenssteun door accountantskantoren, die de aanvraag
vervolgens ook verzorgden. De aanvragen zijn in korte tijd behandeld. In
totaal werd 59% (1859) goedgekeurd. Een groot percentage van de aanvragen
werd dus afgekeurd. De belangrijkste voorwaarden waar de afgewezen
aanvragen niet aan voldeden waren het maximale gezinsinkomen van 34.000
gulden (30%), 2/3 deel van produktie afkomstig uit akkerbouw (30%),
minimaal 30% van areaal beteeld met marktordeningsgewassen die onder het
stabilistie-regime vallen (14%) en een bedrij fsinkomen moet minimaal 10%

van totale gezinsinkomen bedragen (11%). Uit het hoge aantal afgewezen
aanvragen kan geconcludeerd worden dat de criteria niet allemaal even
helder waren voor de aanvragers en dat het principe "wie niet waagt, wie
niet wint" een duidelijke rol heeft gespeeld.
Ook het aantal ingediende bezwaarschriften ligt met 282 hoog. Hier is een
duidelijk verband met het hoge aantal afgewezen aanvragen. De meest
voorkomende redenen om bezwaar te maken zijn, naast de bovengenoemde
redenen van afwijzing, de definitie van een akkerbouwbedrijf, de hoogte van
het toegekende bedrag en een afwijzing omdat de aanvraag te laat was
ingediend. In februari 1992 waren pas circa 80 bezwaarschriften behandeld
waarvan vrijwel allen ongegrond zijn verklaard door de Commissie van
bezwaarschriften.
In de uitvoering werden problemen ervaren met de kwaliteit van de gegevens
van de CBS-Landbouwtelling. Met name het aantal uren dat door de
verschillende gezinsleden op het bedrijf (en daarbuiten) wordt gewerkt
wordt niet altijd nauwkeurig opgegeven. Deze gegevens hadden veel invloed
op wel of niet toekenning van de steun en de hoogte van het steunbedrag.
Het is onwenselijk dat onbetrouwbare gegevens een dergelijke grote invloed
hebben op de werking van een regeling. Het feit dat de regeling met
terugwerkende kracht een vergoeding bood is niet consequent vast gehouden
bij het opstellen van de regeling.
De Nederlandse regeling was grotendeels in Brussel bepaald. Nederland zal
binnen de Europese Raad en in overleg met de Europese Commissie niet
aflatend moeten ijveren voor controleerbare regelingen, eenvoudig van
opzet. De keuze om, gegeven de Europese Verordeningen, de maximale steun
per individuele akkerbouwer te geven, heeft niet bijgedragen aan de eenvoud
van de regeling. In toekomstige regelingen moet een evenwicht gevonden
worden tussen eenvoud van de regeling en het recht doen aan individuele
omstandigheden. Wanneer men de berekening van inkomenstoeslagen wil baseren
op reële prijs- en inkomensontwikkelingen, zullen de toeslagen
onvermijdelijk met terugwerkende kracht worden toegekend. Het historische
karakter van de hiertoe benodigde gegevens maakt fysieke controle
onmogelijk. De duur van de aanvraagperiode moet zijn aangepast aan de
gegevens die ten behoeve van de aanvraag worden verlangd.
In het kader van dit onderzoek zijn alle deelnemende bedrijven bekeken op
verschillende kengetallen die voor deze regeling van belang waren. Ook is
een vergelijkingsgroep bekeken, bestaande uit alle
hoofdberoeps-akkerbouwbedrijven in Nederland. De provincies Groningen en
Drenthe hebben relatief de meeste deelnemers. De eis dat minimaal 30% van
het areaal beteeld moest zijn met marktordeningsgewassen, vallend onder het
stabilisatieregime, heeft veel akkerbouwbedrijven in Zeeland, Flevoland en
Noord-Brabant uitgesloten van inkomenssteun. De meeste deelnemers zitten in
de inkomensklasse van 15.000 tot 25.000 gulden. Voor slechts een kleine
groep was de hoogte van het gezinsinkomen dan ook beperkend voor de hoogte
van de steun. De deelnemende bedrijven hadden gemiddeld een groter
bedrijfsoppervlak dan de vergelijkingsgroep. Dit laat zich verklaren door
de deelname van de grote graanbedrijven in Groningen en noord-oost Drenthe.
De steun is beperkt tot maximaal f1.6595 per arbeidsjaareenheid (aje) in
het eerste jaar en zal vervolgens gedurende vijf jaar met 20% van het
bedrag in jaar 1 afnemen. Het aantal bedrijven dat door deze beperking niet
voor het maximale steunbedrag in aanmerking kwam is klein. Per aje werd in
het eerste jaar f1.4685 uitgekeerd hetgeen 83% is van het maximale bedrag
per aje. In de vijf jaar zal gemiddeld f1.13.826 aan inkomensteun worden

geboden.
Van de 917 bedrij fshoofden boven de 50 jaar heeft slechts 44% en
bedrij fsopvolger. Het beeld op alle akkerbouwbedrijven in Nederland samen
is overigens nog somberder. De totale produktie (in bss) bestaat voor 93%
uit akkerbouwprodukten. Op 61% van het areaal van de begunstigde bedrijven
worden de onder de regeling vallende gewassen verbouwd: Dit komt neer op
ongeveer 45.500 hectares. Per hectare kon maximaal 350 gulden worden
uitgekeerd. In werkelijkheid werd gemiddeld 243 gulden betaald per hectare.
Het totale inkomensnadeel van de Nederlandse akkerbouw bedroeg tot en met
1989 44,6 miljoen gulden. De totaal middels deze regeling geboden
compensatie bedraagt 32 miljoen gulden (72%).
Slechts 31% van de aanvragen kwamen aan het maximum van f1.6595 per aje.
Voor 45% van de aanvragen was het areaal marktordeningsgewas de beperkende
factor voor de hoogte van de steun. Voor 14% was het gezinsinkomen de
beperkende factor. De overige 10% werden beperkt in de te ontvangen steun
doordat men gedurende de uitkeringsperiode 65 jaar werd of doordat er meer
dan 2 aje werkzaam waren op het bedrijf.
Het aantal deelnemers bleef achter bij de schatting. Dit kan mogelijk
verklaard worden doordat de aanvragen werden beoordeeld aan de hand van de
gegevens uit de CBS-Landbouwtelling, terwijl de schatting was gedaan op
basis van het LEI-boekhoudnet. Verder heeft de voorwaarde dat minimaal 30%
van het areaal beteeld moest zijn met marktordeningsgewas veel bedrijven
uitgesloten van steun. Deze voorwaarde had volledig achterwege mogen
blijven. Immers: De bedrijven kregen toch alleen maar steun voor de
hectares beteeld met marktordeningsgewas. Wanneer deze voorwaarde (die niet
in de Brusselse Verordening stond) achterwege was gebleven hadden alle
akkerbouwbedrijven de inkomensachteruitgang gecompenseerd kunnen krijgen.
Tenslotte hebben sociale aspecten sommige akkerbouwers ervan weerhouden
inkomenssteun aan te vragen. Wanneer inkomensgegevens een belangrijke rol
blijven spelen als selectiecriterium en ter bepaling van de hoogte van een
steunbedrag blijven schattingen van deelname en uitgaven onnauwkeurig.
Het aantal akkerbouwers dat onterecht steun heeft ontvangen is
waarschijnlijk verwaarloosbaar. In feite is 100% van de bedrijven
gecontroleerd, namelijk op moment van aanvraag.
De overheid zou moeten accepteren dat in sommige gevallen onterecht
subsidie wordt verleend, wanneer daardoor de totale doelgroep beter wordt
bereikt.
Het nut van een inkomenssteun is afhankelijk van de hoogte van de steun en
de 'timing'. Het gemiddeld uitgekeerde bedrag bedroeg in 1990 5867 gulden
per bedrijf en zal aflopen tot 1145 gulden in 1994. De ernstige
inkomensproblemen deden zich echter voor in 1986/87/88. In het eerste jaar
van uitbetaling (1990) waren de inkomens grotendeels hersteld. Of de
uitgekeerde bedragen voldoende hoog zijn geweest om een herstrukturering
mogelijk te maken zal moeten blijken uit een onderzoek wat na afloop van de
regeling zal plaatsvinden. Het is sterk de vraag of de inkomenstoeslagen
wel bijdragen aan de voor de toekomst van de sector zo gewenste
bedrijfsbeëindigingen. De mogelijkheden tot omschakeling en dus de toekomst
van de akkerbouw in Nederland is met name afhankelijk van de ontwikkeling
van de markten van alternatieve gewassen.

- 1-

1.

Inleiding

1.1

Doel en opzet van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is vijfledig:
1.
2.
3.
4.
5.

Rapporteren omtrent de achtergrond en het ontstaan
van de regeling
Rapporteren omtrent de deelname aan de regeling
Evalueren van de doelmatigheid van de uitvoering
Evalueren van de doelstelling van de regeling
Bepalen onderzoeksopzet naar structuur- en
productie-effecten (1996)

Hieruit afgeleid zijn de volgende hoofdonderzoeksvragen:
Hoeveel en welke bedrijven hebben deelgenomen aan de
regeling?
Hoe efficiënt is de uitvoering verlopen ?
Wat waren de uitvoeringsproblemen ?
Hoe ervaarden de aanvragers de uitvoering?
Hoe heeft controle plaatsgevonden en was het resultaat
van de controle ?
Is de doelgroep bereikt ?
Welke aanpassingen hebben plaatsgevonden ?
Waren deze aanpassingen mogelijk dankzij de
inkomenssteun?
Welke onderzoeksopzet moet gekozen worden om na afloop
van de regeling de twee voorgaande vragen te kunnen
beantwoorden?
Bij het beantwoorden van de eerste vraag is giebruik gemaakt
van informatie uit de aanvraagformulieren en uit de
CBS-Landbouwtelling. De informatie betreffende de uitvoering
is afkomstig van het Stafbureau DG-LaVo, Direktie Uitvoering
Regelingen en ontleend aan intervieuws met twee
districtbureau-houders, twee uitvoeringsdeskundigen van de
provinciale LNO-kantoren en twee sociaal-economische
voorlichters (zie bijlage I voor intervie w-lijst).
Dankzij de medewerking van het Landbouw Economisch Instituut
kon van de zowel de groep deelnemers als van een
vergelijkingsgroep relevante gegevens uit de Landbouwtelling
1989 worden vastgelegd.
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1.2

De achtergrond van de regeling

1.2.1

Prijs- en inkomensontwikkeling in de akkerbouw
Sinds de hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouw
Beleid in 1985 is gekozen voor een restrictief of
marktgerichte prijsbeleid. Sinds 1988 is het zogenaamde
stabilisatie-regime van kracht: de interventieprijzen voor
graan worden jaarlijks naar beneden bijgesteld wanneer een
overeengekomen produktieplafond wordt overschreden.

Tabel 1: Ontwikkelingvan interventieprijzen (f/lOOkg)
80/81
tot
84/85
tarwe
55,65
gerst
50,55
rogge
51,30
117,20
koolzaad
fabrieksaard* 14,30

1985

1986

1987

1988

1989

1990

49,37
49,37
49,86
115,35
13,98

46,06
46,06
46,06
113,28
14,07

45,82
45,82
45,82
108,99
12,90

45,36
45,36
45,36
107,89
12,33

44,00
44,00
44,00
107,52
11,90

42,61
42,61
42,61
107,33
11,48

* EG minimumprijs (minimumtelersprijzen)
Bron: LEI, Landbouwcijfers 1991.
De effectieve interventieprijzen voor granen zijn sinds 1984
met meer dan 25% gedaald. Met name het systeem van
stabilisatoren heeft tot forse prijsdalingen geleid.
De inkomensontwikkeling per hectare marktordeningsgewas is
weergegeven in tabel 2. Het gaat hier om de inkomensontwikkeling ten gevolge van wijzigingen in de opbrengstwaarde per
hectare. De invloed van variaties in de kg-opbrengsten per
hectare zijn geneutraliseerd. De werkelijke inkomensontwikkeling was met name in 1987 nog minder rooskleurig doordat de
kg-opbrengsten van o.a. granen (wintertarwe -12%), suikerbieten (-9%) en peulvruchten zeer laag waren door weersomstandigheden. De kg-opbrengsten van poot- en fabrieksaardappelen
lagen in tegenstelling tot graan en suikerbieten op een hoog
niveau. Pootaardappel-prijzen daalden daardoor eveneens.
De saldi van de marktordeningsgewassen die onder het
stabilisatie-regime vallen, waren tussen 1980/81-1984/85 en
1988/89 (bij genormaliseerde kg. opbrengsten) al met
gemiddeld f1.345 per hectare gedaald. Per marktordeningsgewas
liep de daling van de geldopbrengsten nog wel flink uiteen:
Van wintergerst f1.60, tot wintertarwe £1.490 per hectare. Ook
verschilt de afhankelijkheid van marktordeningsgewassen tussen
regio's in Nederland (zie par. 2.6.1).
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Tabel 2: Inkomensontwikkeling per hectare
87/88

88/89

89/90

wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst
haver
rogge
fabrieksaardappelen
groene erwten (droog)
koolzaad

-426
-233
-203
-128
+ 36
-245
-168
+ 26
-382

-484
-404
- 57
-213
-461
-214
-180
-401
-308

-594
-486
+ 43
-229
-529
-171
-336
-273
-189

gewogen gemiddelde

-236

-345

-422

Bron: Landbouw Economisch Instituut
De negatieve ontwikkeling van de geldopbrengsten van de
marktordeningsgewassen heeft geleid tot een grote
afhankelijkheid van de 'vrije' akkerbouwprodukten voor de
inkomensvorming in de akkerbouw. Ook is het belang van
niet-akkerbouw produkten zoals vollegrondsgroente-gewassen op
akkkerbouwbedrijven toegenomen.

Tabel 3: Resultaten akkerbouw (alle bedrijven)
rentabiliteit

arbeidsopbrengst
ondernemer

ondernemers
inkomen

totale besparingen
gezinsinkomen

* f1.1000
76/77-80/81

101

38,5

50,3

71,5

11,2

81/82-85/86

99

45,3

59,8

89,3

18,0

1986/87

93

35,8

50,9

76,0

13,0

1987/88

76

-11,0

4,0

30,9

-34,3

1988/89

89

26,0

45,3

72,7

-0,1

1989/90

95

50,0

65,0

97,0

26,8

Bron:

Bedrij fsuitkomsten en financiële positie, L.E.I. 1990
In tabel 3 staan de resultaten in de akkerbouw samengevat.
Duidelijk is dat 1987/88 het slechtste jaar was. Gemiddeld
ontspaarden de bedrijven ruim f1.34.000. In 1988/89 trad reeds
een verbetering op. Opgemerkt moet worden dat ondanks de
doorgaande daling van de inkomensontwikkeling per hectare
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marktordeningsgewas (tabel 2) de inkomenssituatie in de sector
zich in 1989/90 redelijk had herstelt (tabel 3). Er blijven
echter groepen bedrijven die afhankelijk zijn van
marktordeningsgewassen die onder het stabilisatie-mechanisme
vallen. Terwijl op de grote bedrijven in het centrale
kleigebied gemiddeld een arbeidsopbrengst werd gerealiseerd van
f1.90.000 (1989/90) bleven de kleine bedrijven in de
veenkoloniën steken op f1.4.000.

1.2.2

Inkomenssteun voor de akkerbouw
Gelijktijdig met de hervorming van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid werd zgn. flankerend beleid geformuleerd: In
verband met de daling van de garantieprijzen voor sommige
akkerbouwprodukten behoefde de aanpassing van bepaalde
categorieën gezinsbedrijven extra (tijdelijke) ondersteuning.
Op 21 maart 1989 namen de Ministers van landbouw van de
Europese Gemeenschap de Verordening "regeling inzake
tijdelijke inkomenssteun in de landbouw" aan. Hierin liggen de
hoofdlijnen en een aantal randvoorwaarden vast voor nationale
of regionale regelingen voor inkomenssteun in individuele
lidstaten. De uitwerking van deze Verordening door de Europese
Commissie verscheen in december 1989.
Tegen de achtergrond van de negatieve prijsontwikkeling bij de
granen, zegde de Minister van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
halverwege 1989 toe een regeling te zuilen opstellen voor de
Nederlandse akkerbouw. Eind 1989 becijferde het LEI dat een
kwart van de akkerbouw- bedrijven met inkomenssteun zou zijn
geholpen. Uit de LEI publikatie "Bedrijfsuitkomsten en
financiële positie" die begin oktober 1989 verscheen, bleek dat
ruim 4.000 bedrijven in 88/89 1.000 tot 12.000 tekort kwamen om
de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het LEI gaat er vanuit
dat op de meeste akkerbouwbedrijven 1,5 volwaardige
arbeidskracht actief is, zodat deze bedrijven voor 1,5 maal
6.500 gulden in aanmerking komen. Uit de LEI cijfers komt
eveneens naar voren dat voor 20% de inkomenssteun geen soelaas
meer zou bieden. De helft van de akkerbouwers had op dat moment
nog mogelijkheden om te lenen en had derhalve geen
inkomenssteun nodig.
Ondertussen was het aantal protestacties van akkerbouwers in
Nederland, alsook in andere lidstaten, tegen het gevoerde
landbouw-prijsbeleid sterk toegenomen. Begin 1990 vonden grote
demonstraties en blokkades van akkerbouwers uit heel Nederland
plaats. Het Kabinet besloot na een debat met de Tweede Kamer
vast te houden aan het marktgerichte prijsbeleid waar in 1988
voor was gekozen. Nadat de acties verharden werd in maart
besloten tot het instellen van een Commissie van Goede Diensten
onder leiding van de ex-bewindsman van Landbouw en Visserij
Drs.J.de Koning. Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van
deze Commissie werd een nationaal beleid geformuleerd bestaande
uit de volgende drie hoofdlijnen:
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1. herstructurering van het perspectief biedende deel van de
akkerbouw en in samenhang daarmee een krachtifge stimulering van
agrificatie en geïntegreerde plantaardige pröduktie;
2. bedrijfsbeëindiging als mogelijkheid voor akkerbouwers, die
onvoldoende toekomstmogelijkheden zien;
3. tijdelijke bedrijfssteun en braaklegging, gedurende het
proces van voorbereiding en uitvoering van de herstructurering.
Op de begroting van 1990 was voor de periode 1990 tot en met
1994 een bedrag van ruim 360 miljoen guilden vrij gemaakt,
waarvan 45 miljoen aan inkomenssteun. Het Kabinet besluit naar
aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie de Koning 90
miljoen extra uit te trekken voor steun voor de akkerbouwers.
In juli 1990 is de Nederlandse Regeling voor tijdelijke
inkomenssteun in de akkerbouw gereed.

1.3

De Europese grondslag
Op 21 maart 1989 stelde de Ministers van Landbouw van de
Europese Gemeenschap de verordening 768/89 vast tot instelling
van een regeling inzake de tijdelijke inkomenssteun in de
landbouw. In deze Verordening werd de doelstelling verwoord:
1.

"Om het streven naar aanpassing van de gezinsbedrijven in
de landbouw die, in de context van de hervormingen van het
Gemeenschappelijke landbouwbeleid, kwetsbaar zijn door de
nieuwe marktverhoudingen en die wegens hun economische en
structurele situatie niet in staat zijn het
aanpassingsproces alleen tot een goed einde te brengen, te
ondersteunen..."

2.

De te verlenen inkomenssteun moet ertoe bijdragen:
a) om het inkomen op een redelijk niveau te houden
tijdens de aanpassing van de structuur, het beheer of de
organisatie van de landbouwbedrijven;
b) om het inkomenseffect van de financiële verplichtingen
van de landbouwbedrijven te verlichten;
c) om bij de verlegging van de activiteiten van de
landbouwer naar werkzaamheden buiten de landbouw, het
inkomen uit de landbouw te ondersteunen.

De belangrijkste bepalingen in de Verordening 768/89 van de
Raad en de Verordening 3813/89 van de Europese Commissie zullen
in tabel 4, paragraaf 1.4.3 worden aangegeven, met daarbij de
Nederlandse vertaling van de Europese eisen.
Wanneer een lidstaat een Programma voor Inkomenssteun in de
Landbouw (PIL) wil vaststellen (of wijzigen) moet zij het
voorleggen aan de Commissie die, na raadpleging van het Comité
beheer "inkomenssteun, beslist over de goedkeuring ervan.
De steun wordt voor 25% communautair gefinancierd. Teneinde
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voor communautaire financiering in aanmerking te komen dient te
worden voldaan aan een drietal aanvullende voorwaarden, (zie tabel 4)
Op drie momenten moeten de lidstaten verslag leggen van de
uitvoering van de regeling: Jaarlijks moet bij de Commissie een
verslag worden ingediend over de voortgang en de problemen die
zich voortdoen. Uiterlijk op 31 december 1991 moet informatie
betreffende veranderingen in het niveau van de totale produktie
op de deelnemende bedrijven in vergelijking met andere
bedrijven aan de Commissie worden overlegd. Op basis hiervan
dient de Commissie een verslag in bij het Europese Parlement en
de Raad van Ministers. De Raad kan eventueel de regeling
wijzigen. In het jaar na afloop van de regeling moet een
eindverslag worden ingeleverd bij de Commissie. Hierin moet in
ieder geval inzicht worden geboden in de ontwikkeling van de
inkomenssituatie en de totale landbouwproduktie op de bedrijven
van deelnemende landbouwers.
De lidstaten dienen representatieve controles uit te voeren op
de door de deelnemers verstrekte gegevens. Deze controles
moeten betrekking hebben op tenminste 2% van het totale aantal
deelnemers (zie par. 3.7).
1.4

De Nederlandse regeling

1.4.1

De doelstellingen en de beleidstheorie
De EG-verordening was uiteraard in sterke mate bepalend voor de
wijze waarop de Nederlandse regeling vorm kreeg. Het opstellen
van de regeling begon dan ook met het aftasten van de
resterende beleidsvrijheid. Vervolgens werd de vraag gesteld:
Hoe willen we die beleidsruimte invullen ? Gekozen is om een
regeling op te stellen die uitsluitend gericht was op
akkerbouwers en uitsluitend compensatie zou bieden voor de door
de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
veroorzaakte inkomensachteruitgang. Inkomensachteruitgang of
een slechte inkomenssituatie waarbij geen direct verband met de
hervorming aantoonbaar was, mocht niet worden gecompenseerd.
Bedrijven die middels een andere tak van het bedrijf
(veehouderij) voordeel ondervinden van de lagere prijzen voor
granen moesten dan ook van de inkomenssteun worden uitgesloten.
Aan de hand van dit uitgangspunt is geprobeerd de individuele
akkerbouwer maximale steun te geven. Daarnaast is bij het
opstellen van de regeling sterk rekening gehouden met de
controleerbaarheid.
Het gaat dus om een compensatieregeling. De compensatie wordt
gegeven om een aanpassing mogelijk te maken. Dé hoogte van de
geboden compensatie is sterk bepaald door de voorgeschreven
maxima in de Europese regeling. De herstrukturering die mede
door de inkomenssteun mogelijk wordt gemaakt, kan betekenen een
omschakeling naar meer rendabele teelten of meer kosten-
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efficiënte bedrijfsvoering. Andere bedrij fshöofden kunnen
part-time op het bedrijf gaan werken of besluiten tot
bedrijfsbeëindiging. De akkerbouwers hebben de volledige
vrijheid behouden om te kiezen op welke wijze men de
inkomensbasis verbreedt.
De doelstelling van het Nederlandse Programma voor
Inkomenssteun in de Landbouw is de nadelige inkomenseffecten
als gevolg van aanpassingen in het Gemeenschappelijke
landbouwbeleid te verminderen. Hierbij richt het Programma zich
op de sector akkerbouw, en dan met name op die gewassen waarop
het stabilisatiemechanisme van toepassing is. In de algemene
bepalingen van de PIL wordt tenslotte gesteld dat 'aanvullende
maatregelen als een tijdelijke steun zullen ertoe bijdragen het
inkomen op een redelijk niveau te houden gedurende de periode
die nodig is te herstruktureren'.
Bij de publicatie van de regeling was de schatting dat 3200
akkerbouwbedrijven van de inkomenssteun gebruik zouden maken.
Op deze bedrijven was het gezinsinkomen per aje lager dan
34.000 gulden. De oppervlakte van de betrokken gewassen op deze
bedrijven wordt geschat op 70 a 80.000 hectares. Deze schatting
is gebeurd op basis van gegevens van het LEI-boekhoudnet. Op
basis van deze schattingen zou de totale steun in vijf jaar 75
miljoen gulden bedragen. De bijdrage van de EG zal naar
schatting 9 miljoen gulden bedragen.
1.4.2

De definities, voorwaarden en berekeningswijze
Ten behoeve van de juiste interpretatie van de regeling zijn
bij het opstellen van de Nederlandse regeling een aantal
begrippen gedefinieerd. De definities van gehanteerde begrippen
zijn voor de uitvoering van een regeling van groot belang.
AKKERBOUWBEDRIJF

een bedrijf waarvan blijkens de landbouwtelling 1989 tenminste 2/3 van de produktieomvang (in bss), afkomstig! is uit akkerbouw.
HOOFDBEROEPER
persoon die meer dan 75% van zijn/haar
arbeidstijd in de akkerbouw werkzaam is.
ARBEIDSJAAREENHEID 1800 arbeidsuur. Een arbeidskracht kan niet
meer dan 1 aje werken.
GEZINSBEDRIJF
bedrijf waarop naast het bedrij fshoofd één
of meer leden van het gezin werkzaam zijn.
Het aantal meewerkende gezinsleden wordt
getoetst aan de hand van de landbouwtelling.
In Tabel 4 op de volgende pagina, zijn de voorwaarden van de
Nederlandse regeling naast de randvoorwaarden uit de Europese
Verordeningen gesteld. Op deze manier wordt inzicht geboden hoe
de Nederlandse regeling is ontstaan uit de Brusselse
regelgeving.

Tabel 4.
EUROPESE VERORDENINGEN

DE NEDERLANDSE REGELING

De EG draagt alleen bij wanneer het bedrij fshoofd voldoende vakbekwaam is en de landbouw als hoofdberoep heeft.

Het bedrij fshoofd moet hoofdberoep in de landbouw hebben.

MOTIVATIE

Deze voorwaarde garandeert de vakbekwaamheid en volgt ook
uit het feit dat de regeling met terug werkende kracht
compensatie biedt.

Het bedrij fshoofd moet op moment van aanvraag en in de
drie voorafgaande jaren een akkerbouwbedrijf hebben
geëxploiteerd
En bedrij fshoofd komt in aanmerking wanneer hij/zij
minimaal 0,25 aje werkzaam is op het bedrijf.

Het bedrij fshoofd moet minimaal 10 uur per week (0,29 aje)
werkzaam zijn op het bedrijf.

Meewerkende gezinsleden komen ook in aanmerking wanneer
zij minimaal 0,25 aje werkzaam zijn op het bedrijf.

Meewerkende gezinsleden komen ook in aanmerking wanneer
zij min. 10 uur in de week werkzaam zijn op het bedrijf.

De begunstigden moeten jonger dan 65 jaar zijn.

Minimaal 10% van hec totale gezinsinkomen moet afkomstig
zijn van hec landbouwbedrijf.

Minimaal 10% van het totale gezinsinkomen moet afkomstig
zijn van hec landbouwbedrijf.

Wanneer een regeling op één sector gerichc is, moet 20%
van de eindprodukcie uic deze sectoren afkomstig zijn.

Minimaal 30% van de oppervlakte cultuurgrond moet worden
beceeld mee marktordeningsgewassen
2/3 van de cocale produkcie-omvang (uicgedrukc in bss)
moec uit de akkerbouw afkomstig zijn.

Steun wordt alleen verleend wanneer het inkomen lager ligt
dan 70% van het nationale Bruto Produkc per werkende.

Inkomenssteun wordt alleen verleend ter aanvulling van hegemiddelde tocale gezinsinkomen in de referencieperiode
toe 34.000 gulden per aje.

De inkomenssteun mag maximaal het nadeel ten gevolge van
de hervormingen te compenseren.

De inkomenssteun bedraagt 1050 gulden per hectare marktordeningsgewas (excl. suiker), uic te keren in vijf jaar.

De inkomenssteun mag maximaal 2500 ecu per arbeidsjaareenheid bedragen.

De inkomensteun bedraagt 2500 ecu per aje.

De communautaire bijdrage beperkt zich tot maximaal 2 aje,
met een maximum van 1000 ecu per aje, per jaar.

De inkomenssteun wordt maximaal voor 2 aje (5000 ecu)
verleend per bedrijf.

De inkomenssteun mag max. 5 jaar worden gegeven en moet
aflopend zijn; de bijdrage van de EG neemt jaarlijks met
15% af ten opzichte van het eerste jaar.

De inkomenssteun wordt 5 jaar gegeven en neemt jaarlijks
met 20% af ten opzichte van het eerste jaar.

Deze voorwaarde sluit aan bij het beleid van stimulering
van bedrijfsbeëindiging en structuurverbetering in de
akkerbouw.

Deze

voorwaarde is aangescherpt zodat de steun alleen Cen
goede zou komen aan (echce) akkerbouwbedrijven en niec aan
bedrijven die voordeel ondervinden van de dalende prijzen.

Deze voorwaarde is aangescherpc zodac de steun alleen ten
goede zou komen aan (echte) akkerbouwbedrijven en niet aan
bedrijven die voordeel ondervinden van de dalende prijzen.

Gekozen Is het zwaartepunt van de betalingen (van in
totaal 1050 gulden) in de eerste jaren van de
betalingsperiode te laten plaatsvinden. Dit is voor de
akkerbouwers voordeliger dan eert degressie van 15%.
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1.5

P.I.L. regelingen in overige lidstaten
In vijf lidstaten is momenteel een inkomenssteunregeling van
kracht. In Duitsland hebben twee deelstaten een (verschillende)
regeling opgezet. Frankrijk en België hebben twee soorten steun
In totaal zijn er dus 8 verschillende regelingen. De regelingen
in Italië, Rheinland-Pfalz en in Nederland zijn sectoraal, de
overige zijn van kracht voor alle produktie-sectoren. In Italië
is de regeling allen van kracht in doelstelling-1 regio's, in
Rheinland-Pfalz worden bergboer-gebieden uitgesloten. De
berekeningswijze van het gezinsinkomen gebeurt in Italië en in
Rheinland-Pfalz op forfaitaire basis. In bijlage 2 wordt van
alle regelingen een samenvatting gegeven. In onderstaande tabel
zijn de geschatte steunbedragen per regeling gegeven.

Tabel 5: Uitgaven inkomenssteun (in guldens) per regeling
max.bedrag
eerste jr.

max.bedrag
totale
waarvan ten
in vijf jr.* verplichting* laste van EG*

Italië

2.700

10.013

300 min

210 min

Rheinl.-Pfalz

2.500

9.527

75 min

13 min

Baden-Würt.

6.135

22.752

307 min

67 min

België
(man.steun)

3.200

6.000
58 min

14 min

België
(ink.steun)

6.595

24.458

Frankrijk
(ontw.plan)

2.650

9.828
650 min

175 min

Frankrijk
(herst.plan)

6.650

24.662

Nederland

6.595

22.355

75 min

9 min

* Geschatte bedragen
De werkelijk uitgekeerde bedragen en aangegane verplichtingen
zullen afwijken van de geschatte bedragen. Bijvoorbeeld: In
Nederland ontvangt een goedgekeurde aanvraag gemiddeld 17.261
gulden (in vijf jaar) en bedroegen de totale uitgaven ongeveer
32 miljoen gulden.
De Nederlandse regeling vraagt voor de berekening van het
gezinsinkomen veel informatie van de aanvragers. Daar tegenover
staat dat het gemiddeld uitgekeerde bedrag in Nederland vrij
hoog ligt.
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De deelname
1

Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de aanvragen en de deelnemers worden
bekeken. Hierbij zal zowel op regionale spreiding als op de
kenmerken van aanvragen en bedrijven worden gelet.
Tenslotte worden de financiële verplichtingen op een rijtje
gezet.

2

De aanvraag-procedure
Wanneer akkerbouwers meenden in aanmerking te komen voor de
tijdelijke inkomenssteun konden zij de aanvraagformulieren bij
de Districtsbureau-houders ophalen. De formulieren moesten in
eerste instantie tussen 6 augustus en 16 oktober 1990 worden
ingeleverd bij de DBH'ers.
Naar aanleiding van problemen met de voorwaarde dat tenminste
10% van het gezinsinkomen afkomstig diende te zijn van het
landbouwbedrijf, werd begin december 1990 de. Beschikking
gewijzigd
. De regeling werk daarop opnieuw
opengesteld van 1 januari tot 16 februari 19pl. De aanvragers
die niet voldeden aan de 10% eis werden in dè gelegenheid
gesteld om aanvullende gegevens over het inkomen te
verstrekken, ook akkerbouwers die geen aanvraag hadden
ingediend, konden dit alsnog doen.

3

De aanvragen

De 2709 aanvragen
verdeling

gr

fr

dr

ov

fl

per

ge

provincie

ut

provincies
Ifö&'A goedgek. aanvragen
Rx'SS'Sl. af gek

nh

!

zh

aanvragen

ze

nb

l
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In het Nederlandse P.I.L. was de verwachting uitgesproken dat
3200 bedrijven zouden deelnemen. Uiteindelijk werden van de
2709 aanvragen er 1859 (59%) goedgekeurd. De redenen van deze
afwijking worden nader geanalyseerd in paragraaf 4.2.
31% van de aanvragen werd afgekeurd. In de volgende paragraaf
worden de redenen van afwijzing weergegeven. Met name in
Friesland en Gelderland (39%) en in Limburg (49%) waren veel
afwijzingen.

2.4

De redenen van afwijzing
redenen van afwijzing
850 aanvragen

diverse

motieven

afgewezen

(15.8%)

inkomen*'

tedrijfsinkomenfl

34.000

(30,2%)

0% (10.8%)

^30% m.o. gewas

(13,6%)

produktie(2/3

akkerbouw

(29.5%)

De afwijzingsgrondslag zegt één en ander over de helderheid van
de definities van de voorwaarden voor de akkerbouwers. Wanneer
de diverse criteria eenduidig zijn gesteld zullen akkerbouwers
zelf eenvoudig kunnen beoordelen of zij wel of niet in
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aanmerking komen voor inkomenssteun. Het percentage
afwijzingen op basis van een helder criterium zal laag
zijn. Des te ingewikkelder, onduidelijker de criteria,
des te meer afwijzingen verwacht kunnen worden.
Twee criteria springen eruit: De hoogte van fyet totale
gezinsinkomen per arbeidsjaareenheid en het deel van
de totale produktie-omvang (in b.s.s.) dat afkomstig
is uit de akkerbouw. De redenen waarom bepaalde
criteria problemen opleveren komen in bod in paragraaf
3.6.
2.5

De bezwaarschriften
Er zijn 282 bezwaarschriften ingediend, waarvan er 39
betrekking hebben op een goedgekeurde aanvraag. Figuur
3 geeft de belangrijkste redenen om bezwaar te maken.

D e 282 bezwaarschriften
reden van

a l 3 j a a r b e d r i j fshoofd

overigen

bezwaar

(8,5%)

(/£,0%)

bepaling

gezinsinkomen

(35;0%)

te weinig toegekend (13,5%)

te laat ingediend (11%)

definitie
areaal m.o

gewas

akkerbouwbedrijf

(10,0%)

De 282 bezwaarschriften vormen 10% van het totaal van 2709
aanvragen. Dit is een hoog percentage. Circa 80 bezwaarschriften zijn nu, februari 1992, behandeld. Hiervan zijn
slechts enkelen gegrond verklaard. Er is onlangs een klacht
gedeponeerd bij de Nationale Ombudsman in verband met de
behandeltijden van de bezwaarschriften.

(10,0%)
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2.6

De deelnemers

2.6.1

Herkomst
Een eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voor
inkomenssteun is dat het bedrijf als hoofdbedrij fstype akkerbouw wordt aangemerkt. Hiervoor moet 2/3 van
de totale produktie-omvang (in b.s.s.) afkomstig zijn
uit de akkerbouw. Een tweede voorwaarde is dat de
aanvrager zijn/haar hoofdberoep in de akkerbouw heeft.
Dat wil zeggen dat betreffende persoon meer dan 75%
van zijn/haar arbeidstijd op het akkerbouwbedrijf
werkzaam is.
In figuur 4 worden de aanvragen (goed/afgekeurd) per
provincie afgezet tegen het totale aantal
hoofdberoepsbedrijven. Het aantal hoofdberoepsbedrij ven akkerbouw is per provincie op 100 gesteld.

De deelname
110
% goed- en

afgekeurd

100
90

-

80

-

70

o
S
s
o

•f*

f

60
50 (-

0)

40
•ö
Dl
•C

30
,20

10
0

goedgek.

aanvragen

proovincies
R^s^l afgek.
aanvragen

In Groningen en Drenthe zijn relatief veel aanvragen. Ondanks
het grote aantal hoofdberoepsbedrijven in de akkerbouw waren in
de provincies Zeeland en Noord-Brabant alsook in Flevoland
relatief weinig aanvragen. Dit volgt voor een belangrijk deel
uit de voorwaarde dat de deelnemers minimaal 30% van de
cultuurgrond moeten betelen met marktordeningsgewassen die
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onder het stabilisatie-mechanisme vallen.

j

Uit tabel 6 blijkt het effect van de voorwaarde dat minimaal
30% van de oppervlakte beteeld moet zijn met marktordeningsgewassen (excl. sukker) op de selectie van de begunstigden. 30%
van de oppervlakte komt bij deze gewassen overeen met 20% van
het aantal sbe's.
Tabel 6: Aantal hoofdberoepsbedrijven (>79 sb©) en bedrijfshoofd <65 jaar, naar produktieaandeel marktordeningsgewassen.
Marktordeningsgewassen in %
van totaal sbe
(excl. suiker)

20
30
40
50

- 30
- 40
- 50
en meer

Totaal

N. Kleigebied

Veenk.+
N. zand

C.Kleigebied

Z.W.Kleigebied

20
21

3
2

48
38

14
41

14
7
9
30

4
11
21
58

12
1
0
0

32
9
2
1

100

100

100

100

Bron: LEI, Bedrij fsuitkomsten en financiële positie 1988/89
Ruim de helft van de akkerbouwers in het zuid-westelijk
kleigebied had in 1989 minder dan 30% van het areaal
cultuurgrond (20% van de sbe's) bebouwd met
marktordeningsgewassen (excl. suiker). In het centrale
kleigebied betrof dit zelfs 86% van de bedrijven. Deze
bedrijven kwamen dus niet in aanmerking voor de inkomenssteun.
In de Veenkoloniën daarentegen heeft 95% van de bedrijven meer
dan 30% marktordeningsgewas (excl. suiker)!
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2.6.2

Inkomen
In onderstaande tabel worden de Nederlandse akkerbouwbedrijven onderverdeeld naar gezinsinkomen voor 1986/87 tot en
met 1988/89. Als referentieperiode voor het gemiddelde
gezinsinkomen werd in de regeling 1986/87 en 1987/88 genomen.
Tabel 7: Nederlandse akkerbouwbedrijven verdeeld naar inkomen

gezinsinkomen ]ser l>edrijf

1986/87

1987/88

kleiner dan 10.000 gulden
10.000 - 20 .000
20.000 - 30 .000
30.000 - 40 .000
.000
gulden <
sn meer
40

7%
5%
6%
7%
75%

29%
11%
12%
13%
35%

Totaal

100%

100%

f >

i i

t *

1988/89

8%
9%
6%
5%
72%
100%

Bron: LEI
In onderstaande figuur staan de goedgekeurde aanvragen naar
inkomensklassen gerangschikt. Het gaat hier om het gemiddelde
totale gezinsinkomen per arbeidsjaareenheid. Om de hoogte
hiervan te bepalen wordt uitgegaan van de aangifte voor de
inkomstenbelasting van het 'onzuivere' inkomen van het
bedrij fshoofd en de betrokken gezinsleden in de jaren 1986/87 en
1987/88. We onderscheiden vijf inkomensklassen.

inkomen deelnemers
verdeeld

in vijf

klassen

700

600

-

500

e

400

ai
si

300

-

200

100 -

van 5.000 tot 15.000
\
van 25.000
5.000
van 15 000 tot 25.000
inkomensklassen
! #
deelnemers/klasse

tot

34.000
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Uit deze figuur blijkt dat het inkomen bij vele aanvragen ver
beneden de 34.000 gulden lag. De maximale aanvulling bedroeg
bijna 6600 gulden per aje. De hoogte van de steun is dus vaak
begrensd door deze maximale aanvulling per ajè.

2.6.3

Grond
Van de totale groep van 1858 bedrijven zijn voor 1738 bedrijven
data betreffende grondgebruik, arbeid en produktie ontleend aan
de CBS-Landbouwtelling voor 1989. VAn de resterende 120
bedrijven waren niet de juiste pvc-nummers beschikbaar.
Daarnaast zijn gegevens vastgelegd van een vergelijkingsgroep
bestaande uit alle hoofdberoepsbedrijven akkerbouw, incl. de
deelnemende bedrijven.
In figuur 6 worden de bedrijven verdeeld naar klassen
'bedrij fsoppervlakte'. Het gemiddelde bedrij fspppervlak van
akkerbouwbedrijven in Nederland ligt rond de 38 hectare. Het
gemiddelde van de onderzochte deelnemersgroep ligt hoger,
namelijk op 42 hectare. Uit de figuur blijkt oök dat 30% van
alle hoofdberoeps-akkerbouwbedrijven te vinden zijn in de
klasse kleiner dan 20 hectare. Van de (onderzochte) groep
deelnemers betreft dit slechts 13%. Van de deelnemers-groep
heeft daarentegen 71% tussen de 20 en de 60 hectare, terwijl
van de vergelijkingsgroep slechts 56% 20 tot 60 hectare heeft.

Bedrijf soppervlakte
hectare per

R&<£3 deelnemers

PSSSSI

bedrijf

vergelijkingsgroep
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2.6.4

Arbeid
De inkomenssteun wordt verleend per arbeidsjaareenheid (aje).
Per bedrijf kunnen maximaal twee aje inkomenssteun ontvangen.
De verdeling van het aantal aje's per bedrijf is in de volgende
tabel in drie klassen ondergedeeld.
Tabel 8: Deelnemers naar aantal aje
per bedrijf
aantal

aantal

arbeidsjaareenheden

bedrijven

minder dan 1 aje

39

1 aje

1001 (54%)

tussen 1 en 2 aje

608

(33%)

2 aje of meer

210

(11%)

totaal

1858 (100%)

( 2%)

Uit de tabel blijkt dat op 56% van de deelnemende bedrijven 1
aje of minder werkzaam is. In Zeeland betreft dit 65%, en in
Flevoland zelfs 82% van de bedrijven. In bijlage III staat een
uitgebreide tabel, met opsplitsing per provincie.
De steun is maximaal 2500 ecu per aje in het eerste jaar (circa
f.6500). In totaal zal steun worden verleend voor 2319,55 aje.
Het aantal aje werkzaam per bedrijf schommelt in de
verschillende provincies tussen 1 en 1,5. Er is steun toegekend
voor gemiddeld 1,25 aje per bedrijf. Het maximale aantal aje
waarvoor steun kon worden verkregen is 2. Het aantal bedrijven
dat door deze beperking niet voor volledige steun in aanmerking
kan komen is dus klein. Per aje zal gemiddeld fl.13.827 worden
uitgekeerd.
Op de (onderzochte) deelnemende bedrijven zijn 2556
arbeidskrachten (meer dan 20 uur per week) werkzaam. Hiervan
zijn 1956 mannelijke bedrij fshoofden en 21 vrouwelijke. Naast
de bedrij fshoofden betreft het 322 meewerkende echtgenoten (v),
132 kinderen, 12 overige gezinsleden en 125 niet-gezinsleden.
In bijlage III is een tabel opgenomen waarin deze gegevens zijn
weergegeven.
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden is de leeftijd van het
bedrij fshoofd van belang. In figuur 7 worden de deelnemende
bedrijven onderverdeeld naar leeftijdsklassen en vergeleken met
de totale groep akkerbouwbedrijven.
De verdeling van de deelnemende bedrijven naar
leeftijd geeft een iets kleinere groep tot 30 en een
duidelijk kleinere groep van ouder dan 60 jaar.
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In dit laatste zit een vertekening: Onder de
deelnemers zitten uiteraard geen akkerbouwers boven de
65 jaar, maar de'vergelijkingsgroep is niet op deze
wijze begrensd. Vandaar dat in de vergelijkingsgroep
een hoger percentage boven de 60 jaar zit.

leeftijd bedrijfshoofd
verdeeld

in vijf

klassen

o

!
"ö

k#

tot 30

van 30 tot 45

van 45 tot50

leeftijdsklassen
deelnemers
fSS$$ alle

van 50 tot 60

akkerbouwbedr.

Van de 917 bedrij fshoofden boven de 50 jaar hebben er
406 (44%) een opvolger. De overige 511 hebben geen
bedrij fsopvolger. Het beeld van alle Nederlandse
akkerbouwbedrijven is nog somberder: slechts 41% van
de 7497 bedrij fshoofden, ouder dan 50 jaar, heeft een
bedrij fsopvolger.

vanaf

60
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Produktie
In figuur 8 zijn de 1738 onderzochte bedrijven ingedeeld naar
nge-klassen. De produktie-omvang, uitgedrukt in nge, wordt
bepaald aan de hand van het aantal hectares van verschillende
gewassen en de veebezetting. De hiertoe benodigde gegevens
worden weer ontleend aan de CBS-landbouwtelling.

Productieomvang
nge per

i»."\»£3 deelnemers

K^\->N1

bedrijf

vergelijkingsgroep

In vergelijking met alle hoofdberoepsbedrijven in de akkerbouw
bevinden weinig deelnemende bedrijven zich in de klassen tot 24
nge. Dit laat zich mogelijk verklaren doordat men minimaal voor
100 gulden steun in aanmerking moest komen of door de eis dat
men minimaal 0,25 aje werkzaam moest zijn op het bedrijf.
De gemiddelde productie-omvang op de deelnemende bedrijven is
met 59,0 nge dan ook groter dan het gemiddelde van alle
hoofdberoeps-akkerbouwbedrijven van 56,6 nge.
In figuur 9 staat de produktie-omvang per aje. Het feit dat er
van de deelnemers relatief weinig bedrijven zitten in de
klassen vanaf 45 nge/aje kan worden verklaard doordat bedrijven
met een hoge arbeidsproduktiviteit ook vaak een hoog inkomen
hebben en dus niet in aanmerking komen voor inkomenssteun.
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productieomvang
productie

per aje

.O
O)

e
'S
•B
P

o
u
o
V.

ft

van 45 tot 55
van 65 tot 75
van 35 tot 45
van 55 tot 65
vanaf
aantal nge per aje
deelnemers
RNSJNSI
vergelijkingsgroep

van 3 tot 15
van 15 tot 25

75

De produktie op de deelnemende bedrijven bestaat uiteraard
grotendeels uit akkerbouw, zoals uit onderstaande tabel blijkt.
Daarnaast spelen rundvee en tuinbouw in de volle grond een
kleine rol.
Tabel 9: Produktie naar produktierichting
rundvee
intensieve
veehouderij
akkerbouw
tuinbouw
open grond
tuinbouw
onder glas
tuinbouw
overig
totaal

4011 ( 4%)
674 ( 1%)
95286 (93%)
2551 ( 2%)
0 ( 0%)
80 ( 0%)
102603 (100%)

Bron: CBS-Landbouwtelling, LEI bewerking
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De produktie bestaat dus voor 93% uit akkerbouw. Slechts 5% is
veehouderij. Daarmee is dus het voordeel wat de deelnemende
bedrijven (met veehouderij) kunnen hebben aan de gedaalde
prijzen voor marktordeningsprodukten verwaarloosbaar. Wat dit
betreft is de opzet van de regeling dus geslaagd.
Welke gewassen binnen het bouwplan belangrijk zijn blijkt uit
tabel 10. Uitgebreidere informatie kan worden gevonden in
bijlage III.
Tabel 10: bouwplan akkerbouwgewassen
Deelnemers

Akkerbouwbedrij ven

aantal

aantal
99 %

90.2 %

70342,3

100%

445815,3

100%

19745,0
7546,9
3310,7
6140,2
10364,0
13435,3
739,9
3476,3
1341,1
2355,9
737,7
370,1
452,5

28
11
5
9
15
19
1
5
2
3
1
0,5
0,6

112071,6
40259,1
25910,7
49038,6
47387,0
87542,0
9111,9
19103,9
10145,3
20878,9
11535,9
4115,0
3886,5

25
9
6
11
11
20
2
4
2
5
3
1
1

NGE akkerbouw
ha bouwland
waarvan: (ha)
wintergranen
zomergranen
pootaardappelen
cons.aardappelen
fabrieksaardappelen
suikerbieten
uien
peulvruchten
handelsgewassen
1andbouwzaden
snijmais
overige voedergew.
overige gewassen
aantal bedrijven
met bouwland
ha bouwland/bedrijf
Bron:

1736
40,5

12155
36,7

CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI
Uit tabel 10 blijkt dat op ongeveer 61% van het areaal van de
begunstigde bedrijven de onder de regeling vallende gewassen
worden verbouwd. Op alle bedrijven samen is dat 50%.
De vergoeding werd verleend als compensatie voor de daling van
de interventieprijzen van 14 marktordeningsgewassen. Uit tabel
10 blijkt dat van deze gewassen 42.472 hectare wordt verbouwd
op de 1736 onderzochte bedrijven. Wanneer we er vanuit gaan dat
op de overige 122 bedrijven verhoudingsgewijs evenveel van deze
gewassen worden verbouwd, komen we op een totaal van 45.457
hectares.

- 22 -

2.7

De financiële verplichtingen

Tabel 11: Financiële verplichtingen
aantal
deelnemende
bedrijven

totale
verplichting
1990 t/m 1994

gemiddelde
verplichting
per bedrijf

*f1.1000

67

1.765
2.260
4.815
1.428
782

20,6
16,2
19,0
18,2
14,2
16,5
14,2
16,0
16,7
13,7
15,5
11,6

1858

32.072

17,3

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Ho Hand
Zeeland
Noord Brabant
Limburg

521
68
360
33
92
27
1
110
135
352
92

Totaal

10.724
1.099
6.833

601
1.307

446
14

n.b.: totale verplichting geeft gesommeerde
niet-gekapitaliseerde bijdrage.

De totale uitgaven bedragen 32.071.637 gulden over 5 jaar. De
raming van de uitgaven zoals gedaan in het Nederlandse P.l.L.
is beduidend hoger, nl. 75 miljoen gulden. Dit verschil wordt
nader geanalyseerd in paragraaf 4.2.
Per hectare marktordeningsgewas werd 243 gulden uitgekeerd.
Het maximum bedrag per hectare bedroeg 350.
Het gemiddelde uitgekeerde bedrag per aje bedroeg 4685 in het
eerste jaar hetgeen 83 procent is van het maximale bedrag. In
totaal zal per aje 13.826 gulden worden uitgekeerd.
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3.
3.1

Evaluatie van de uitvoering
Inleiding
In dit hoofdstuk komen aan bod: De wijze waarop de
regeling tot stand is gekomen, de verstrekking van
informatie, de uitvoeringsprocedure, de prestaties van de
uitvoeringsorganisatie en problemen met de uitvoering van
de regeling.

3.2 De totstandkoming van de Nederlandse regeling
Bij het opstellen van de Structuurnota Landbouw, in het
najaar '89, is besloten dat in de akkerbouw overgegaan
zou worden tot het verlenen van directe inkomenstoeslagen
als het Prijsbesluit 89/90 zich daadwerkelijk zou
vertalen in een daling van de prijzen. Binnen het
Ministerie van is een werkgroep onder leiding van de
plaatsvervangend directeur-generaal Landbouw en
Voedselvoorziening verantwoordelijk geweest voor het
opstellen van het Nederlandse inkomenssteun programma. In
deze werkgroep zaten medewerkers van het stafbureau van
de directeur-generaal, van verschillende direkties (JBZ,
AT en de DUR) en het Landbouw Economisch Instituut. Er is
overleg gevoerd over de regeling met het Ministerie van
Sociale zaken, het Ministerie van Financiën en het
Landbouwschap.
Gekozen is om een regeling op te stellen die uitsluitend
gericht was op akkerbouwers en uitsluitend compensatie
zou bieden voor de door de hervorming van het
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid veroorzaakte
inkomensachteruitgang. De keuze om, gegeven de
mogelijkheden en beperkingen in de Europese
Verordeningen, de maximale steun aan de individuele
akkerbouwer te geven heeft de directe consequentie dat
per aanvraag veel informatie geleverd moet worden. Veel
informatie, uitgebreide aanvraagformulieren, en een
arbeidsintensieve verwerking van de aanvragen.
De regeling is in een relatief korte tijd opgesteld. De
Europese Commissie heeft het Nederlandse programma op
verzoek met voorrang beoordeeld. De snelle totstandkoming
én uitvoering van de regeling laten zich verklaren door
het belang wat (begrotings-technisch) werd gehecht aan
het verrichten van eerste uitbetalingen vóór eind 1990.
Ten tijde van de akkerbouwacties in februari 1990 was de
regeling feitelijk al gereed. De druk die uitging van de
aanhoudende demonstraties van de akkerbouwers moet in dit
verband dan ook niet worden overschat.
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3.3 Informatievoorziening
Gelijktijdig met de publicatie van de beschikking
tijdelijke inkomenssteun in de akkerbouw op 1 augustus
1990, kwam een persbericht uit, opgesteld door de
Direktie Juridische en Bedrij fs-organisatorische Zaken
(JBZ). In de weken na dit persbericht verschenen veel
artikelen in de pers over de inkomenssteunregeling.
Brochures en beschikkingen zijn toegestuurd naar het
landelijke secretariaat van de Sociaal Economische
Voorlichting. Deze zorgde voor verdere verspreiding.
De verschillende voorlichtingsdiensten in de provincies
hebben artikeltjes geschreven in tijdschriften yan de
eigen standsorganisatie.
De Direktie Uitvoering Regelingen heeft de LNO-kantoren
in de provincies gedurende de voorbereiding van de
regeling steeds op de hoogte gehouden met voorlopige
instructies. De districtbureau's en de LNO-kantpren waren
bij aanvang van de regeling nog niet voorzien van
definitieve uitvoeringsinstructies. De LNO-regelingsdeskundigen kregen half augustus pas modelinge instructies
van de Direktie Uitvoering Regelingen (DUR). Ook de
aanvraagformulieren waren aan het begin van de
aanvraagperiode niet beschikbaar. De bijbehorende
toelichting is zelfs gedateerd op 27 augustus.
Aanvankelijk konden veel vragen van akkerbouwers,
boekhouders en accountants dan ook niet beantwoord
worden.
Een grote rol hebben de accountantskantoren gespeeld.
Verschillende van deze bedrijven hebben aan de liand van
boekhoudgegevens, hun klantenbestand 'gescreened' op
potentiële aanvragers. Aan de hand hiervan zijn veel
akkerbouwers aangeschreven door hun accountant met het
advies een aanvraag in te (laten) dienen. Op deze manier
is een aantal akkerbouwers op de mogelijkheid van
inkomenssteun gewezen. Daarnaast hebben, op advies van
accountants en voorlichters, andere akkerbouwers juist
afgezien van het indienen van een aanvraag.
Wanneer aanvragers of hun accountants vragen hadden bij
het invullen van de aanvraagformulieren kon men terecht
bij de districtsbureau's, de LNO-kantoren en zonodig bij
de DUR. Naar aanleiding van een aantal problemen bij de
beoordeling werd een notitie opgesteld door de zgn.
'begeleidingsgroep' (waarin DUR, JBZ en StafBureau
DG-LaVo) met op enkele punten nadere uitleg. Deze nadere
uitleg was uitdrukkelijk bedoeld voor intern gebruik,
maar bleek later ook in het bezit van enkele
accountantskantoren.
Op de LNO-kantoren was middels een programma vari DUR een
lijst uitgedraaid van potentiële gegadigden voor1 de
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inkomenssteun. Deze lijsten gaven de gegevens uit de
Landbouwtelling die noodzakelijk waren voor de
beoordeling van de aanvragen. Middels deze lijsten konden
de aanvragen snel worden beoordeeld. Een
efficiiency-verhogende werkwijze dus!
Het benodigde programma was begin oktober beschikbaar.
Voor de behandeling van de aanvragen was dat ruim op
tijd. Wanneer de lijsten eerder beschikbaar waren
geweest, hadden zij ook gebruikt kunnen worden voor het
beantwoorden van vragen van akkerbouwers (of accountants)
omtrent de mogelijkheden om steun te verkrijgen.
De ervaring van uitvoerders is dat mond-op-mond reclame
meestal belangrijk is bij het verkrijgen van bekendheid
van de regeling. Deze vorm van informatie-overdracht
heeft als nadeel dat zij meer tijd vraagt. Bij het
vaststellen van de aanvraagperiode is daar geen rekening
mee gehouden. Anderzijds was al geruime tijd vóór
augustus 1990 bekend dat er een vorm van inkomenssteun
aan zat te komen.

3.4 De uitvoeringsprocedure
De belangrijkste gegevens die de akkerbouwers moeten
leveren betreffen het bouwplan, de arbeidsbezetting en
gegevens betreffende de aangifte van inkomsten- of
vennootschapsbelasting in 1986 en 1987 of in 1987 en
1988. De volledig ingevulde formulieren moesten vóór 16
oktober 1990 worden ingeleverd.
Wanneer op het districtsbureau een aanvraag in ontvangst
was genomen, vond een eerste beoordeling plaats aan de
hand van een toetsingslijst. Wanneer bleek dat bepaalde
gegevens ontbraken, werd de aanvraag met een zgn.
puntenbrief teruggestuurd naar de aanvrager. Het aantal
puntbrieven dat is verstuurd verschilde per provincie.
Uit gesprekken met districts-bureauhouders is gebleken
dat de formulieren niet uitzonderlijk moeilijk waren.
Wanneer één en ander goed was ingevuld en alle gevraagde
gegevens waren bijgevoegd, werd een behandelingsbericht
aan de aanvrager toegestuurd en de aanvraag voorzien van
gegevens van de landbouwtelling doorgestuurd naar het
LNO-kantoor.
De LNO medewerkers beoordeelden de aanvragen en
berekenden de inkomenssteun aan de hand van een door de
DUR aangeleverde uitvoeringsinstructie en beoordelings/
berekeningsformulieren. Een aanvankelijke fout in de
voorgeschreven berekeningswijze kon tijdig worden
gecorrigeerd.
Het beoordelingsformulier mondde uit in een advies aan de
directeur-LNO betreffende de aanvraag. In geval van een
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afwijzing werden redenen van afwijzing hierbij Vermeld.
De direkteur LNO stuurde vervolgens een afwijsbrief aan
de aanvrager toe. In deze afwijsbrief werden de redenen
en de bijbehorende artikelen van de Beschikking
aangegeven. Tevens werden aanvragers in de afwijsbrief
gewezen op de mogelijkheid bezwaarschriften in te dienen
bij de Commissie voor de bezwaarschriften.

3.5 Prestaties van de uitvoeringsorganisatie
Alle op 16 oktober 1990 ingediende aanvragen waren half
december behandeld. Er werd veel belang gehecht aan het
verrichten van de eerste termijn betalingen vóór januari
1991, in verband met begrotingsaspecten. Deze termijn is
dankzij de snelle behandeling van de aanvragen gehaald.
i

Van de 2709 zijn 1859 aanvragen goedgekeurd en 850 aanvragen
afgekeurd. Halverwege december waren er 2548 aanvragen
ingediend waarvan er 352 voorlopig werden aangehouden. Dus de
overige 2196 kenden een doorlooptijd van maximaal 4,5 maanden.
Onder de doorlooptijd wordt verstaan de periode vanaf het
moment dat de aanvraag is ingediend tot het moment dat de
aanvraag is afgedaan. De meeste aanvragen werden^ pas in de
laatste weken ingediend en kenden dus een doorlooptijd van twee
tot vier weken. Deze korte doorlooptijd kan worden verklaard
doordat een eenduidige beoordeling mogelijk was en door de
inzet van extra capaciteit ten behoeve van de regeling
gedurende enkele weken op de LNO kantoren.

3.6 Problemen met de voorwaarden van de regeling
De regeling was bewust eenvoudig opgezet met een laantal
'harde' voorwaarden. Dat deze in de uitvoering pïoblemen
met zich zouden brengen was deels voorzien. In dé diverse
intervieuws kwamen deze problemen aan bod.
De problemen die zich in de uitvoering voordeden met
verschillende voorwaarden cq. criteria van de regeling,
alsmede aanbevelingen zullen in Tabel 12
op de
volgende bladzijde worden behandeld.
De herkomst van de verschillende voorwaarden van de
regeling kan worden gevonden in het overzicht bij
paragraaf 1.4.2. De problemen worden in bijlage IV
uitgebreider behandeld. De aanbevelingen komen uitgebreid
aan bod in paragraaf 3.8.
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DE NEDERLANDSE REGELING

PROBLEMEN IN DE UITVOERING

Het bedrij fshoofd moet hoofdberoep in de landbouw hebben.

Kwaliteit van de gegevens van de Landbouwtelling schiet
tekort: het gaat hier met name om het aantal uren gewerkt
op en buiten het bedrijf.

Het bedrijfshoofd moet op moment van aanvraag en in de
drie voorafgaande jaren een akkerbouwbedrijf hebben
geëxploiteerd

AANBEVELINGEN

Het bedrij fshoofd moet minimaal 10 uur per week (0,29 aje) Idem
werkzaam zijn op het bedrijf.
Meewerkende gezinsleden komen ook In aanmerking wanneer
zij min. 10 uur in de week werkzaam zijn op het bedrijf.

Meewerkende echtgenoten worden vaak niet opgegeven voor de
Landbouwtelling. Onderscheid tussen thuis- en uitwonende
meewerkende kinderen wordt niet gemaakt. Deze gegevens
hebben veel invloed op het wel of niet in aanmerking komen
en de hoogte van de steun.

De gegevens omtrent uren en inkomsten van meewerkende
gezinsleden (m.n. echtgenoten) hadden veel invloed op de
werking van de regeling. Dit is gezien de geringe
kwaliteit van deze gegevens, niet wenselijk.

De begunstigden moeten jonger dan 65 jaar zijn.

Bij het bereiken van 65-jarige leeftijd stopt de inkomenssteun, terwijl bij overlijden de betalingen doorgaan.

Dit Is Inconsequent: Aangezien de regeling compenseert
voor in het verleden geleden inkomensverliezen moet bij
het bereiken van de 65-jarige leeftijd betaling doorgaan.

Minimaal 10% van het totale gezinsinkomen moet afkomstig
zijn van het landbouwbedrijf.

Vanneer men een negatief bedrij fsinkomen had plus enige
neveninkomsten, dook men direct onder deze grens.

Deze voorwaarde had achterwege moeten blijven. De Europese
Commissie moet voortdurend (voor én na besluitvorming) op
de uitwerking van haar voorstellen worden gewezen.

Minimaal 30% van de oppervlakte cultuurgrond moer worden
beceeid met marktordeningsgewassen
2/3 van de totale produktle-omvang (uitgedrukt in bss)
moet uit de akkerbouw afkomstig zijn.

Deze voorwaarde had ook achterwege kunnen blijven. Men
krijgt immers sowieso nooit meer steun dan waar men op
basis van het aantal ha marktordeingsgewas recht op heeft.
Vanneer men enige hectaren vollegronds groeneen, bollen
e.d. verbouwd (relatief veel bss per hectare), duikt men
al snel onder deze grens

Inkomenssteun wordt alleen verleend ter aanvulling van het *Het inkomen van niet-meewerkende gezinsleden wordt
hierbij niet meegenomen. *Inkomensgegevens van meewerkende
gemiddelde totale gezinsinkomen in de referentieperiode
gezinsleden zijn moeilijk te achterhalen. *Het opgegeven
tot 34.000 gulden per aje.
aantal op het bedrijf werkzame aje's is van grote invloed
op het voldoen aan deze voorwaarde. * Afhankelijk van welke
soort boekhouding men heeft, moest men de aangifte voor de
De inkomenssteun bedraagt 1050 gulden per hectare marktinkomstenbelasting van '36 en '87 (jan-jan) of '37 en '38
ordeningsgewas (exci. suiker), uit ce keren in vijf jaar.
(mei-mei) overleggen.

Deze voorwaarde had, met dezelfde motivatie als hierboven,
achterwege kunnen blijven.
Het is ongewenst dat de ene aanvrager gegevens over '86 en
'37 dient te overleggen en de ander dia van '87 en '88.

De inkomensteun bedraagt 2500 ecu per aje.

De inkomenssteun wordt maximaal voor 2 aje (5000 ecu)
verleend per bedrijf.

De inkomenssteun wordt 5 jaar gegeven en neemt jaarlijks
met 20% af ten opzichte van het eerste jaar.

Het inkomen wordt bepaald voor '86 en '87 of '87 en '88,
terwijl het aantal aje's waarvoor steun kan worden
verkregen, wordt bepaald met gegevens over 1989.

Dit is inconsequent: Het aantal aje's werkzaam op her
bedrijf en het gezinsinkomen per aje zou voor dezelfde
refrentieperlode moeten worden bepaald.
Eenmalige aanvraag voor meerjarige regeling is voor
herhaling vatbaar.

- 27 -

3.7 Controle
De Europese Verordening verplicht de lidstaten
representatieve controles uit te voeren op de door de
deelnemers verstrekte gegevens. Deze controles moeten
betrekking hebben op 2% van het totale aantal deelnemers.
Bij de aanvraag van inkomenssteun zijn alle verstrekte
gegevens direct gecontroleerd aan de hand van de
betreffende Landbouwtelling-formulieren en de aangiftebiljetten van de Inkomstenbelasting. In feite zijn dus
alle deelnemers (100%) gecontroleerd.
Bij de Stuurgroep Verbetering Subsidiebeheer ligt op dit
moment een voorstel van DUR en de AID om de AID dan ook
geen controles in het kader van de Inkomenssteunregeling
te laten verrichten.
Wel heeft de Accountantsdienst van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, een administratieve
controle uitgevoerd. Hierbij bleek in één provincie alle
aanvragen consequent op een criterium verkeerd te zijn
beoordeeld. Dit had voor 30 aanvragen een correctie van
het uitgekeerde bedrag ten gevolge.

3.8 Conclusies en Aanbevelingen
In deze paragraaf staan conclusies en aanbevelingen (bij
elkaar) puntsgewijs opgesomd. De aanbevelingen zijn
steeds vet gedrukt.
1.

De keuze om een regeling op te stellen die
uitsluitend compensatie zou bieden voor het door de
hervorming van het G.L.B, veroorzaakte
inkomensnadeel in de akkerbouw, is duidelijk tot
uiting gekomen In de formulering van criteria en
berekeningswijze van de regeling.

2.

De keuze om, gegeven de Europese Verordeningen, de
maximale steun per individuele akkerbouwer te geven,
heeft niet bijgedragen aan de eenvoud van de
regeling. Forfaitaire regelingen in andere lidstaten
zijn eenvoudiger van opzet. In toekomstige
regelingen moet een evenwicht gevonden worden tussen
eenvoud van de regeling en het recht doen aan
individuele omstandigheden.

3.

Veel van de voorwaarden, zoals geformuleerd in de
Nederlandse beschikking, zijn ontleend aan de
Verordeningen van de Raad en Commissie. In de
Brusselse besluitvorming is onvoldoende aandacht
voor uitvoerings- en controle-aspecten van
regelingen als de Tijdelijke inkomenssteun voor de
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landbouw. Nederland zal niet-aflatend moeten ijveren
voor controleerbare regelingen, eenvoudig van opzet.
Zowel binnen de Europese Raad als naar de Europese
Commissie toe.
Bij het opstellen van de regeling is ervoor gekozen
zoveel mogelijk gegevens te ontlenen aan de
Landbouwtelling. Dit had als voordeel dat bij de
beoordeling van aanvragen de geleverde gegevens
direct te controleren waren.
De gegevens van de landbouwtelling kennen echter ook
duidelijke beperkingen. De volledigheid van de
gegevens is niet gegarandeerd. Begrippen aljs
gezinsinkomen, gezinsarbeid en arbeidsjaareenheid
zijn moeilijk hanteerbaar. Met name het aantal door
gezinsleden meegewerkte uren leidde hier tot
problemen. Voor de aanvraag van inkomenssteun waren
deze gegevens van groot belang bij het bepalen of
men in aanmerking komt voor de inkomenssteun en voor
welk bedrag men in aanmerking komt. Het is |de vraag
of het terecht is dat dergelijke onbetrouwbare
gegevens zo een grote rol spelen bij de aanvraag
voor inkomenssteun.
Een eventuele toekomstige regeling zou eigenlijk
alleen uit moeten gaan van het bedrijfshoofd (arbeid
op bedrijf en inkomsten) en van zijn of haar partner
(inkomsten). Criteria op basis van gegevens van
(meewerkende) kinderen alsmede het al of niet mee
werken van de partner moeten worden vermeden.
Inkomenstoeslagen zullen altijd met terugwerkende
kracht worden toegekend, wanneer men de berekening
ervan op reëele prijs- en inkomensontwikkeling wil
baseren.
Het feit dat de regeling met terugwerkende kracht
compensatie bood voor inkomensverliezen ten gevolge
van de hervorming van het Landbouwbeleid, is niet
consequent vast gehouden. Met name bij begunstigden
die 65 jaar worden of hun bedrijf beëindigen is dit
uitgangspunt los gelaten.
Vanneer in de voorwaarden van een regeling een
historische referentieperiode wordt gekozen, moeten
alle gevraagde gegevens vervolgens ook uit deze
periode worden genomen.
Ten behoeve van vereiste gegevens voor de aanvraag
moest terug worden gegrepen tot 1986. Het
historische karakter van de gegevens maakt fysieke
controle onmogelijk.
De tijdsdruk waaronder de regeling tot stand is
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gekomen werd niet veroorzaakt door de aanhoudende
acties van akkerbouwers, maar door de
begrotings-technische druk om de eerste betalingen
nog in 1990 te laten plaatsvinden.
De tijdsdruk waaronder de regeling is opgesteld en
uitgevoerd heeft met name aan het begin van de
aanvraagperiode tot veel vragen geleid voor en van
de uitvoerders. De informatie voorziening voor de
uitvoerende diensten kwam laat op gang.
Dit heeft uiteindelijk geen grote problemen
opgeleverd omdat ook de meeste aanvragen pas aan het
einde van de aanvraagperiode binnenkwamen. De
aanvraagperiode was vrij kort. Dit leidde alleen tot
problemen wanneer de aanvrager zelf geen kopie van
zijn/haar aangifte-biljetten meer had. De duur van
de aanvraagperiode moet zijn aangepast aan de eisen
die ten behoeve van de aanvraag worden gesteld.
De aanvragen zijn in korte tijd behandeld. De
betalingen vonden nog geen 5 maanden na de
publikatie in de Staatscourant plaats.
Bij het vaststellen van de maximale verplichting die
men wil en kan aangaan, kan rekening worden gehouden
met het feit dat een groot deel van de potentiële
aanvragers geen beroep zal doen op een
inkomens steun-regeling.
Het feit dat de akkerbouwers slechts één keer
hoefden aan te vragen om vervolgens gedurende vijf
jaar inkomenssteun te ontvangen, is zowel vanuit de
uitvoering als vanuit de begunstigden, positief te
waarderen. Het verdient aanbeveling deze werkwijze
bij toekomstige regelingen te herhalen.
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4.

Voorlopige Evaluatie Tijdelijke inkomenssteun voor de
akkerbouw

4.1

Inleiding
De evaluatie van de regeling kan op dit moment slechts
voor een deel plaatsvinden. Een evaluatie van
eventuele effecten van de regeling op de productie of
de structuur van de deelnemende bedrijven, kan pas
plaatsvinden wanneer de laatste betalingen hebben
plaatsgevonden. Hiertoe zal in 1995/96 een definitief
evaluatie-onderzoek plaatsvinden, uitmondend in een
eindverslag van het P.I.L.. De onderzoeksopzet hiervan
wordt beschreven in paragraaf 5.2.
In onderstaand hoofdstuk wordt het verschil tussen de
geschatte uitgaven en de werkelijke uitgaven
geanalyseerd. Daarbij zal ook worden ingegaan op de
vraag of de doelgroep bereikt is. Daarna wordt het
berekende totale inkomensnadeel voor de
akkerbouwsector in Nederland vergeleken met het de
werkelijke uitgaven aan inkomenssteun.
Vervolgens zal gekeken worden in hoeverre de
uitgekeerde bedragen voldoende moeten worden geacht om
een vorm van herstrukturering mogelijk te maken.
Tenslotte volgt een korte beschouwing over de
mogelijkheden van herstrukturering.

4.2

Verschil-analyse van werkelijke en geschatte uitgaven
In paragraaf IV van het P.I.L. wordt het aantal
bedrijven dat in aanmerking kan komen geraamd op 3200
en de maximale uitgaven in het eerste jaar op 25
miljoen. Bij deze schattingen is er vanuit gegaan dat
op alle bedrijven het aantal hectare
marktordeningsgewassen (vallend onder het
stablisatieregime) de beperkende factor zou ^ijn.
Het aantal hectare per bedrijf waarvoor steun
verkregen kon worden werd geschat tussen de 22 en 25
hectares. Per hectare kon 350 gulden worden verkregen.
Het aantal bedrijven werd geschat op 3200. De uitgaven
werden in het "Programma Inkomenssteun in de Landbouw"
dan ook geschat op maximaal omstreeks 25 miljoen
gulden in het eerste jaar.
De werkelijke uitgaven in het eerste jaar bedroegen
10,9 miljoen. Het verschil met de geraamde uitgaven
van 14,1 miljoen gulden, is te verklaren doordat het
aantal bedrijven dat steun heeft ontvangen kleiner was
dan de schatting en doordat de steun per bedrijf
kleiner was dan gerekend.
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Het aantal bedrijven dat steun heeft aangevraagd bleef
steken op 1858, dus 58% van het geraamde aantal.
Uitgaande van het geschatte aantal hectares per
bedrijf waarvoor steun gekregen kon worden, zouden de
uitgaven daardoor uitkomen op 14,3 tot 16,3 miljoen.
In paragraaf 4.3 zal worden ingegaan op mogelijke
verklaringen voor het geringe aantal aanvragen.
De steun per bedrijf bedroeg 5900 gulden terwijl bij
de raming was uit gegaan van 7800 gulden. De oorzaak
hiervan is dat veel bedrijven door de beperkingen die
aan de steun zijn gesteld niet volledig worden
gecompenseerd. De bedrijven die steun hebben ontvangen
hadden gemiddeld 24,5 ha gewassen die voor steun in
aanmerking kwamen. Volledige compensatie zou dus een
steun per bedrijf betekend hebben van 24,5 * 350,
oftewel 8600 gulden.
Hieronder volgt een nadere analyse van de
verschillende beperkingen:
1. Van de 1858 bedrijven kreeg 45% de maximale
compensatie uitgaande van het aantal hectares dat zij
hadden beteeld met marktordeningsgewassen.
De overige 55% van de bedrijven werden in de te
ontvangen steun beprekt door een andere factor.
2. Van de 1858 bedrijven werden er 585 (31%) beperkt
door het maximum steunbedrag dat per
arbeidsjaareenheid kon worden verkregen. Deze 585
bedrijven ontvingen dus 6595 per aje in het eerste
jaar. Voor een aantal betekende dit dat men niet
volledig gecompenseerd werd. De kritische grens lag
hier bij 18,8 ha per aje gezinsarbeid. Wanneer men
boven deze grens zat, werd men niet volledig
gecompenseerd.
3. Voor 186 bedrijven (10%) gold dat zij niet aan het
maximum bedrag per aje kwamen omdat één van de
arbeidskrachten waarvoor steun wordt verleend, de
65-jarige leeftijd bereikte gedurende het eerste jaar,
of omdat er meer dan twee arbeidsjaareenheden op het
bedrijf werkzaam waren. In het'laatste geval geldt de
kritische grens van 37,6 ha per aje gezinsarbeid.
Wanneer men daarboven zit, wordt men niet volledig
gecompenseerd voor de geleden inkomensachteruitgang.
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4. Op 253 bedrijven (14%) was het inkomen de[
beperkende factor. Het gezinsinkomen kon maximaal
worden aangevuld tot 34.000 gulden. Wanneer ipen een
gezinsinkomen van meer dan 27.405 gulden periaje had,
werd men niet volledig gecompenseerd.

D e beperkende factor
voor hoogte van de

steun

leeftijdgrens

6S jaar

(10,0%)

inkomensgrens

•*larktordeningsgetvas

34.000

(45,096)

maximum, per aje 6595 gulden

Concluderend kan gesteld worden dat de meerderheid van
de bedrijven die steun ontvingen, niet volledig zijn
gecompenseerd. De verschillende beperkende bepalingen
van de regelingen hebben volledig compensatie
belemmerd. Hét is sterk de vraag of (ook gezien de
doelstelling) de verschillende beperkingen niét
achterwege hadden kunnen blijven.
4.3

(14.0%)

De doelgroep
De doelgroep zijn de Nederlandse akkerbouwers wier
inkomen nadeel heeft ondervonden van de aanpassingen
van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
Het grootste deel van de afwijking van de geraamde
uitgaven en de werkelijk aangegane verplichtingen kan
worden verklaard door het feit dat slechts 1858

(31,0

33

aanvragen werden goedgekeurd. De doelgroep was geschat
op 3200 bedrijven.
Het L.E.I. schatte in 1989 dat 4000 akkerbouwbedrijven
1000 tot 12.000 gulden tekort kwamen om 'de touwtjes
aan elkaar te kunnen knopen' in 1987/88 (L.E.I.:
Bedrij fsuitkomsten en financiële resultaten). Het LEI
kwam tot dit aantal puur op basis van de
inkomenssituatie op de Nederlandse akkerbouwbedrijven.
De onnauwkeurigheid van de schatting van het aantal
deelnemers kan mogelijk als volgt verklaard worden:
1. De definities van kernbegrippen in de Nederlandse
regeling (zoals gezinsinkomen, gezinsarbeid, aje)
waren overgenomen uit de Europese Verordeningen. De
aanvragen werden beoordeeld aan de hand van gegevens
uit de CBS-Landbouwtelling en fiscale
inkomensgegevens. De schatting van het aantal
deelnemers was daarentegen gebaseerd op
inkomensgegevens ontleend aan het Boekhoudnet van het
Landbouw Economisch Instituut. Dit kan een deel van de
afwijking verklaren.
2. Voor een aanvraag dient allerlei informatie,
ondermeer betrekking hebbend op het inkomen, te worden
overlegd. Dit kan voor akkerbouwers aanleiding zijn
geweest af te zien van het indienen van een aanvraag.
3. Mogelijk dat een gevoel van schaamte sommige
akkerbouwers ervan heeft weerhouden gebruik te maken
van de mogelijkheid inkomenssteun te krijgen.
4. Geloofsovertuiging heeft een aantal akkerbouwers
ervan weerhouden een beroep te doen op de mogelijkheid
van een aanvulling op het inkomen, te verkrijgen van
de overheid.
5. Last but not least: Een aantal bepalingen van de
regelingen heeft de op onjuiste manier de selectie van
de deelnemers beïnvloed:
*
Voorwaarde- hoofdbedrij fstype akkerbouw.
Dit betekende dat 2/3 van de produktie van het bedrijf (in
bss) moest bestaan uit akkerbouw-produkten. Wanneer een
bedrijf hier niet aan voldeed, kon ook geen compensatie
worden verkregen voor dat deel van het bedrij fsareaal
waarop marktprdeningsgewas werd verbouwd.
*
De voorwaarde dat men op minimaal 30% van de totale
oppervlakte cultuurgrond marktordeningsgewassen (vallend
onder het stabilisatie-regime) moest verbouwen heeft veel
bedrijven uitgesloten van inkomenssteun. In de kleigebieden
blijkt de afhankelijkheid van marktordeningsgewassen (excl.
suiker) mee te vallen (zie tabel 6, par. 2.6.1).
*
Men moest jonger zijn dan 65 jaar: Hierbij wordt geen
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*

rekening gehouden met bedrij fshoofden die ouder zijn dan 65
jaar maar wel een bedrij fsopvolger hebben. Deze bedrijven
zouden ook gesteund kunnen worden in lierstrukturering.
Het inkomen uit de landbouw moest minimaal 10% bedragen van
het totale gezinsinkomen. Voor een aantal bedrijven
betekende dit dat door het zeer lage inkomen uit het
bedrijf zij niet in aanmerking kwamen voor compensatie.
Het aantal boeren dat onterecht inkomenssteun heeft
gekregen is waarschijnlijk verwaarloosbaar. De stringente
voorwaarden uit de regeling hebben dit uitgesloten. Uit
tabel 9, par 2.6.5 bleek al dat de productie op de
deelnemende bedrijven voor 93% uit akkerbouw bestond. De
inkomens-eis voorkwam dat bedrijven met een te hoog inkomen
s teun ontvingen.
Bij het opstellen van de regeling is zeer veel belang
gehecht aan het voorkomen dat bedrijven onterecht
inkomenssteun zouden krijgen of meer zouden krijgen dan zij
strikt gesproken aanspraak op konden maken. Minder belang
lijkt te zijn gegeven aan de noodzaak' alle bedrijven die
geconfronteerd werden met inkomensachteruitgang te
compenseren. Met ander woorden: Liever dat 100 bedrijven
onterecht geen steun krijgen, dan dat ook maar één bedrijf
onterecht wel steun krijgt.

4.4

De doelstelling '

4.4.1

De doelstelling van de tijdelijke inkomensteun
De doelstelling van het Nederlandse Programma voor
Inkomensteun in de Landbouw is de nadelige inkomenseffecten
als gevolg van de aanpassingen van het Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid te verminderen. De regeling dient ertoe bij
te dragen het inkomen op een redelijk niveau te houden
gedurende de periode die nodig is om te herstruktureren.

4.4.2

De compensatie
De 1736 onderzochte bedrijven verbouwden gezamenlijk 42.472
hectares van de in de Regeling bedoelde
marktordeningsgewassen. Wanneer we ervan uit gaan dat in
het bouwplan van de overige 122 deelnemende bedrijven
hetzelfde percentage marktordeningsgewas (excl. suiker) is
opgenomen, komt het totaal op 42.472*1858/1736 - 45.457
hectares.
Het inkomensnadeel onstaan door de hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is berekend op 1050 gulden
per hectare. Het totale inkomensnadeel voor de sector is
dus 44,6 miljoen gulden.
j
Er wordt echter maar 32 miljoen gulden uitgekeerd.
De regeling heeft 12,6 miljoen niet gecompenseerd.

35

De regeling was ook niet bedoeld ter volledige compensatie
van de inkomensachteruitgang. Het inkomen diende slechts op
peil gehouden te worden gedurende de periode die nodig is
om te herstruktureren. De vraag moet dan ook gesteld worden
of de uitgekeerde bedragen hiertoe voldoende substantieel
waren en of zij tijdig waren.
Het gemiddelde bedrag dat in 1990 werd uitgekeerd bedroeg
5867 gulden per bedrijf. Dit bedrag wordt elk jaar met 20%
verminderd. In het laatste jaar bedraagt de gemiddelde
uitkering 1145 gulden. Het belang van dit bedrag moet
worden gerelateerd aan het inkomen op de bedrijven in de
uitbetalingsperiode.
Wanneer de doelstelling is het inkomen op peil te houden,
zou men de steun niet volledig afhankelijk moeten maken van
het areaal marktordeningsgewassen. Het inkomen is
afhankelijk van veel meer factoren. De prijzen van
produkten waarvoor geen marktordening van kracht is en de
kg-opbrengsten van de verschillende gewassen bepalen mede
of er financiële ademnood is of niet. Beide factoren kunnen
jaarlijks sterk variëren. Of de steun bijdraagt aan het op
peil houden van het inkomen op een bedrijf gedurende de
uitbetalingsperiode is dan van toeval afhankelijk.
De inkomens kunnen zijn hersteld of juist verder zijn
gekelderd. In 1989/90 waren de inkomens in de akkerbouw
weer redelijk hersteld ten opzichte van 1987. De betalingen
lijken dan ook als mosterd na de maaltijd te komen. Wanneer
de betalingen in 1987/88 waren verricht, was de steun veel
nuttiger geweest.
De inkomenssteun neemt gedurende vijf jaar, jaarlijks met
20% af. De bedoeling hiervan is om het tijdelijke karakter
van de steun te benadrukken. Wanneer de doelstelling is het
inkomen op peil te houden gedurende de periode van
herstrukturering, zou de steun niet jaarlijks met 20%
moeten afnemen.

De herstrukturering
De vraag of de regeling voldoende compensatie bood om de
bedrijven in staat te stellen te herstruktureren kan pas
worden beantwoord na afloop van de regeling. Hiertoe zal op
dat moment dan ook een onderzoek plaats vinden (zie
hoofdstuk 5).
Het is de vraag welke mogelijkheden tot aanpassing in de
bedrijfsvoering er zijn en of de inkomenssteun hiertoe een
bijdrage kan leveren. De laatste jaren zijn meer en meer
akkerbouwers andere gewassen naast de traditionele
akkerbouwgewassen graan, suikerbieten en aardappelen gaan
verbouwen. De 'overloop' die zo ontstaat naar alternatieven
gewassen kan daar echter al snel weer tot overvolle markten
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leiden. Ook de bodemgesteldheid kan een beperking vormen
bij het omschakelen naar alternatieve teelten. Uitwijken in
de richting van een tak van de veehouderij wordt steeds
moeilijker door mestwetgeving, melkquota etc. De toekomst
van agrificatie is vooralsnog onzeker en is sterk
afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen, dus
de prijs van olie. Deze prijs ligt vooralsnog erg laag.
De verstrekte bedragen zijn, in relatie tot investeringen
die ten behoeve van de bedrij fsaanpasslngen moeten worden
gepleegd, niet bepaald groot. Meer dan 'alle beetjes
helpen' kan hier dan ook niet van worden gezegd.
Het is duidelijk dat de mogelijkheden ivoor aanpassing voor
de bedrijven sterk kunnen verschillen afhankelijk van
bedrijfsstructuur, regio, bodem, opvolgings- situatie etc.
Wanneer er geen of weinig mogelijkheden tot aanpassingen
zijn zal bedrijfsbeëindiging voor een groep bedrijven een
laatste optie zijn. Dit biedt ook weer meer toekomst
mogelijkheden voor de overblijvende bedrijven. Zij kunnen
immers hun bedrijven uitbreiden en zodoende hun
inkomensbasis verbreden. Het is in dit scenario de vraag of
een ondersteuining van het inkomen de gewenste
bedrijfsbeëindigingen niet niet afremt en dus ongewenst is.
4.5

Conclusies en aanbevelingen
Beleidsmakers moeten meer aandacht hebben voor
verslaglegging. Alleen wanneer de beleidstheorie en
geconcretiseerde beleidsdoelstellingen nauwkeurig zijn
geformuleerd en vast gelegd, is een evaluatie van beleid
zinvol.
Schattingen van aantallen deelnemers zouden in de toekomst
nauwkeuriger kunnen worden wanneer inzicht kon worden
verkregen in perceptie en acceptatie van
subsidie-regelingen in het algemeen en directe
inkomenstoeslagen in het bijzonder, door agrariërs.
Wanneer inkomensgegevens een belangrijke rol spelen als
selectie-criterium en ter bepaling van de hoogte van een
subsidiebedrag blijven schattingen van deelname en
verplichtingen onnauwkeurig.
De doelgroep is onvoldoende bereikt: Slechts 58% van de
potentiële aanvragers ontvingen uiteindelijk een bijdrage.
Dit percentage had hoger kunnen liggen wanneer een tweetal
voorwaarden achterwege waren gebleven. Het gaat hier om de
eis dat 30% van het areaal cultuurgrond met marktordeningsgewassen moet zijn ingezaaid en de eis dat 2/3 van de
produktie afkomstig moet zijn uit de akkerbouw. Deze
voorwaarden waren niet afkomstig uit de Brusselse regeling.
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De factoren die voor 90% van de bedrijven de hoogte van de
inkomenssteun beperken, zijn direct of indirect afkomstig
uit de Europese Verordeningen, De meeste beperkende
bepalingen hadden achterwege kunnen blijven. Volstaan had
kunnen worden met de bepaling van een maximum
compensatiebedrag per hectare en de bepaling dat de steun
in vij f j aar wordt afgebouwd.
De stringente voorwaarden in de Regeling heeft onterechte
toekenningen van inkomenssteun vrijwel onmogelijk gemaakt.
De overheid zou kunnen accepteren dat er in sommige
gevallen 'onterecht' subsidie wordt verleend, wanneer
daardoor de doelgroep beter wordt bereikt.
De inkomensteun kwam 'als mosterd na de maaltijd'.
Tijdelijke inkomenstoeslagen dienen (idealiter) op een zo
kort mogelijke termijn te worden verstrekt. De
inkomenssituatie kan binnen een jaar weer een heel ander
beeld geven.
De inkomenssteun voldoet niet als instrument om "het
inkomen pp peil te houden gedurende dé periode die nodig is
om te hertsruktureren".
Het is sterk de vraag of de inkomenstoeslagen wel bijdragen
aan de voor de toekomst van de sector zo gewenste
bedrijfsbeëindigingen.
De verstrekte bedragen zijn in relatie tot de problemen in
de akkerbouw en gezien de kosten van eventuele
bedrij fsaanpassingen, onvoldoende.
De toekomst van de akkerbouw in Nederland is vooral
afhankelijk van de groei van de markten van niet-akkerbouw
gewassen.
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Eindverslag van het Programma Inkomenssteun Landbouw
Inleiding
In artikel 12, vierde lid van de Verordening van de
Commissie (3813/89) wordt een eindverslag verplicht
gesteld. Dit eindverslag moet uiterlijk één jaar na.
afloop van de looptijd van het PIL aan de Europese
Commissie worden overlegd. Het Nederlandse PIL loopt
tot 1994/95.
In dit eindverslag moet in ieder geval informatie
worden verstrekt over:
1.
2.
3.
4.

'de mate waarin de inkomenssteun is verleend,
gerelateerd aan de hypothesen in het PIL
dienaangaande';
'de mate van voortgang ten aanzien van de
doelstellingen die zijn vastgesteld toen het PIL
werd medegedeeld';
'de inkomenssituatie van de begunstigden en de
verwachte ontwikkelingen daaromtrent';
'veranderingen of geplande veranderingen in het
niveau van de totale landbouwproduktie óp de
bedrijven die worden geëxploiteerd door
landbouwers die de inkomenssteun ontvangen, in
vergelijking met bedrijven'.

Teneinde in 1995/96 deze informatie zo goed mogelijk
te kunnen overleggen, zal tegen die tijd een onderzoek
plaatsvinden.
Onderzoeksopzet
Aan de hand van de vier punten waarover de Commissie
geïnformeerd wil worden, zal hieronder de (globale)
wijze van aanpak worden gegeven.
1. Informatie betreffende 'de mate waarin de;
inkomenssteun is verleend, gerelateerd aan de
hypothesen in het PIL dienaangaande'. Deze informatie
is voorhanden. De hypothesen omtrent de uitgaven staan
in paragraaf IV van het Nederlandse PIL. De aangegane
verplichtingen en de daaruit voortvloeiende uitgaven
voor de Nederlandse overheid en de Europese
Gemeenschap zijn bekend (zie paragraaf 2.7 van dit
rapport).
2. Informatie betreffende 'de mate van voortgang ten
aanzien van de doelstellingen die zijn vastgesteld
toen het PIL werd medegedeeld'.
De doelstelling is om nadelige inkomenseffecten als
gevolg van aanpassingen in het Gemeenschappelijke
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Landbouwbeleid te verminderen. Daarnaast staat in
dezelfde paragraaf I van het Nederlandse PIL dat
'aanvullende maatregelen als een tijdelijke steun
ertoe zullen bijdragen het inkomen op een redelijk
niveau te houden gedurende de periode die nodig is te
herstruktureren'.
De volgende vraag moet dus worden beantwoord ten
behoeve van het eindverslag: Bood de verleende
inkomenssteun zodanige compensatie voor de nadelige
inkomenseffecten dat de deelnemende bedrijven in staat
waren te herstruktureren ?
Deze vraag kan worden beantwoord door de ontwikkeling
van de deelnemende bedrijven te vergelijken met de
ontwikkeling in een referentiegroep. Teneinde de
ontwikkeling te zien, is van zowel de deelnemersgroep
als van de referentiegroep een data-set vast gelegd.
De referentiegroep bestaat uit alle akkerbouwbedrijven
die zowel hoofdberoep als hoofdbedrijfstype akkerbouw
hebben. De data betreffen o.a. :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

het aantal bedrijven
het aantal hoofdberoeps-/neveribedrijven
de oppervlakte cultuurgrond/bouwland
het grondgebruik (waaronder braaklegging)
de produktie-richtingen
de produktie-samenstelling
de arbeidsbezetting
de opvolgingssituatie/leeftijd bedrij fshoofd
de produktie-omvang
het bouwplan

Aan de hand van deze data (van zowel 1989 als 1995)
kunnen veranderingen in het aantal (hoofdberoeps-)
bedrijven in kaart worden gebracht, alsmede
ontwikkelingen in kwaliteit en kwantiteit van de
produktie, arbeidsbezetting etc. De data zijn
onteleend aan de CBS-Landbouwtelling. Dankzij het
Landbouw Economisch Instituut zijn van beide groepen
de gegevens van 1989 vastgelegd. In 1995 kan een
gelijke data-set worden uitgedraaid en de ontwikkeling
worden bekeken.
3. Informatie betreffende 'de inkomenssituatie van de
begunstigden en de verwachte ontwikkeling daarvan'.
Dankzij de gegevens die de aanvragers hebben overlegd
hebben we een beeld van de inkomenssituatie in de
tweede helft van de jaren tachtig. In de Landbouwtelling wordt de inkomenssituatie echter niet
vastgelegd. Het wordt dus moeilijk een beeld te
krijgen van de inkomenssituatie op de deelnemende
bedrijven in 1995. Mogelijk kan aan de hand van de
gegevens die zullen worden vastgelegd, een uitspraak
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worden gedaan over hoe de bedrijven zich bedrijfseconomisch hebben ontwikkeld.
4. Veranderingen of geplande veranderingen iri het
niveau van de totale landbouwproduktie op de bedrijven
die worden geëxploiteerd door landbouwers die de
inkomenssteun ontvangen, in vergelijking met andere
bedrijven'. Deze vraag kan beantwoord worden met
behulp van de data-set zoals beschreven onder 2.

BIJLAGE I. .: LIJST VAN INTERVIE WS

Ing. R.F. Carsouw

Medewerker Directie Uitvoering
Regelingen (LNV)

Dhr. Eefting

Districtsbureauhouder Assen

Dhr. Frumau

Districtsbureauhouder Goes

Dhr. Kruithof

Regelingsdeskundige LNO-kantoor Assen

Drs. G.G. van Leeuwen

Beleidsmedewerker Stafbureau
Directeur-generaal Landbouw en
Voedselvoorziening (LNV)

Dhr. Seepers

Regelingsdeskundige LNO-kantoor Goes

Mr. Stehouwer

Juridisch medewerker
sociaal-economische voorlichting GML,
te Groningen

Dhr. withagen

Hoofd sociaal-economische
voorlichting ZLM, te Goes

?,1JLAGEX

P.I.L. in overige lidstaten

P.I.L. regelingen in overige lidstaten
1

Het Italiaanse Inkomensteunprogramma
Het Italiaanse inkomenssteunprogramma geldt voor de
olijfolie-sector in de regio's Campania, Baslicata, Puglia,
Calabria, Sicilia en Sardegna (Zuid-Italië). In deze
doelstelling 1-regio's bevindt zich 85% van de
olijfolie-produktie. De begunstigden moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1. Het bedrijf moet worden geëxploiteerd door een
hoofdberoep landbouwer die eigenaar is van het bedrijf en die
over voldoende vakbekwaamheid beschikt;
2. De belangrijkste activiteit en bron van inkomsten van de
landbouwer en eventuele leden van het gezin moet het
landbouwbedrijf zijn. De arbeidsuren worden bepaald op een
forfaitaire basis (aantal uren per hectare);
3. Het inkomen uit de olijventeelt moet tenminste 20% van het
totale landbouwinkomen bedragen. Het inkomen uit de
olijventeelt wordt berekend op basis van de oppervlakten die
zijn opgegeven in de aangifte van de begunstigde;
4. Het per arbeidsjaareenheid berekende gezinsinkomen mag
niet uitkomen boven 18.188.878 lire, ongeveer 25.500 gulden;
5. Tenminste 10% van het totale gezinsinkomen moet op het
landbouwbedrijf worden verdiend;
De hoogte van de verleende steun is rechtevenredig met het
aandeel van het inkomen uit de olijventeelt in het totale
inkomen uit de landbouw. Voor de bedrijven waarvan de
inkomsten voor 100% afkomstig zijn uit de olijfoliesector
wordt de maximale steun van 1.926.100 lire, ongeveer 2.700
gulden per begunstigde in het eerste jaar, verleend.
De steun wordt gedurende vier jaar verleend, jaarlijks
afnemend met 15%.
De totale uitgaven zullen maximaal 205.600 miljoen lire,
oftewel 300 miljoen gulden bedragen. DE EG-bijdrage is 70%
van de uitgaven omdat het doelstelling 1-regio's betreft. Het
aantal bedrijven dat in aanmerking komt voor de steun werd
geschat op 80.500.

2

Inkomenssteunprogramma Rheinland-Pfalz (BRD)
Het inkomensteunprogramma in Rheinland-Phalz geldt alleen
voor de sectoren graan en koolzaad en is niet van toepassing
in de bergboeren-gebieden. De voorwaarden waaraan moet worden
voldaan zijn:
1. De bedrijfsleider moet hoofdberoep landbouwer zijn;
2. Op het bedrijf moet minimaal één arbeidsjaareenheid
werkzaam zijn;
3. Het totale gezinsinkomen per arbeidsjaareenheid m t lager
zijn dan DM 66.700, ongeveer 76.000 gulden. Dit komt overeen
met 90% van het bruto regionaal produkt per werkende. De
inkomsten van het landbouwbedrijf zullen worden berekend
middels gestandaardiseerde kengetallen. Voor inkomsten van
buiten het bedrijf worden belastingegegevens gebruikt;
4. Minstens 10% van het inkomen van het huishouden moet op
het landbouwbedrijf worden verdiend.
5. Minstens 20% van de berekende inkomsten van het
landbouwbedrijf moeten betrekking hebben op granen en
koolzaad.

De vorm van de steun is een vast bedrag per hectare graan of
koolzaad, geteelt in 1991. Het steunbedrag per ha is in het
eerste jaar DM 230. De maximumsteun is DM 5850, ongeveer 2500
gulden per arbeidsjaareenheid. De steun wordt maximaal aan 3
arbeidsjaareenheden toegekend. De betalingen vinden gedurende
vijf jaar plaats, jaarlijks met 15% afnemend.
De totale uitgaven voor dit programma worden begroot op DM 60
miljoen. De financiële bijdrage van de EG wordt geraamd op DM
10,5 miljoen, oftewel 17,5% . Het aantal begunstigden wordt
geschat tussen de 4000 en 4300. Het PIL loopt van 1990 tot en
met 1995.

3

Inkomenssteunregeling in Baden-Württemberg
Deze regeling geldt voor alle agrarische sectoren in
Baden-Württemberg. De begunstigden moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. De leden van het landbouwersgezin dienen minimaal 25% van
hun tijd werkzaam te zijn op het bedrijf;
2. Het per arbêidseenheid berekende totale gezinsinkomen
dient lager te zijn dan DM 40.000, ongeveer 45.000 gulden.
Dit komt overeen met 90% van het bruto regionale produkt per
werkende.
3. Minstens 20% van het inkomen van totale gezinsinkomen moet
op het landbouwbedrijf zijn verdiend;
In het eerste jaar bedraagt de steun maximaal DM 4900,
ongeveer 5500 gulden per arbeidsjaareenheid met een maximum
van 2 arbeidsjaareenheden per bedrijf. De steun wordt
toegekend voor maximaal 5 jaar en elk jaar met 15% verlaagd.
In het algemeen zal de steun beperkt blijven tot DM 2340 per
a.j.e in het eerste jaar.
De totale uitgaven voor dit programma worden begroot op DM
245 miljoen, ongeveer 275 miljoen gulden. De financiële
bijdrage van de EG wordt geraamd op DM 53,9 miljoen, oftewel
zo'n 22%. Het aantal bedrijven die in aanmerking komen wordt
geschat op 30.000. Het PIL loopt van 1991 tot en met 1996,

4

Inkomenssteunregeling in België
Het Belgische inkomenssteunprogramma is van kracht voor alle
sectoren en wordt gegeven voor intensieve bijstand in het
management/beheer van agrarische bedrijven. Om voor de steun
in aanmerking te komen dient er dan ook een overeenkomst te
zijn met een erkende instantie op het gebied van management
van bedrijven. De doelstelling Is te komen tot een
vermindering van dè produktiekosten en een verhoging van de
toegevoegde waarde. In bijzonder ernstige gevallen kan
aanvullende steun worden verleend aan landbouwbedrijven.
De voorwaarden waaraan men moet voldoen zijn:
1. De ondernemer moet hoofdberoeper zijn op moment van
aanvraag,
2. Leden van het landbouwgezin dienen minimaal 25% van hun
tijd werkzaam te zijn op het bedrijf.
3. Het totale gezinsinkomen per arbeidsjaareenheden is
gebonden aan maximum bruto inkomen variërend per regio: In
Vlaanderen f1.67.300, in de regio Brussel fl.54.600 en in

Wallonië f1.61.000. Dit niveau komt overeen met 90% van het
regionale bruto produkt per werkende.
4. Minstens 25% van het inkomen van het huishouden moet op
het landbouwbedrijf worden verdiend.
5. bedrijven die al steun ontvangen voor ondersteuning
management komen niet voor dit P.I.L. in aanmerking.
De inkomenssteun voor ondersteuning van het mangement van het
agrarische bedrijf is vastgesteld op ongeveer f1.3200,
ongeacht het aantal aje's. In de volgende vier jaar is de
steun, respectievelijk fl.1600, fl.800, fl.267 en tenslotte
f1.133 gulden.
De aanvullende inkomensteun is bedoeld voor bedrijven met te
zware financieringslasten, waardoor het inkomen onder het
bestaansminimum is gezakt. Deze steun is gelijk aan de
maximaal toegestane steun op basis van de Verordening van de
Raad (768/89).
Het aantal begunstigden wordt geschat op 720, waarvan 360
voor managementsteun en 360 voor aanvullende inkomenssteun.
De totale uitgaven van het Belgische programma worden begroot
op 1.080 miljoen BF (f1.57,6 miljoen). De financiële bijdrage
van de EG wordt geraamd op 263 miljoen BF, oftewel 24% .

5

De Franse inkomenssteunregeling
De Franse regeling geldt voor alle produktiesectoren.
Agrariërs die, ongeacht of de hervorming van het G.L.B, we1
of niet heeft geleid tot inkomensachteruitgang, voldoen aan
de voorwaarden komen in aanmerking voor inkomenssteun. Om in
aanmerking te komen voor inkomenssteun dienen de agrariërs
een bedrijfsplan te overleggen, waarin aangegeven wordt hoe
op termijn de inkomenssituatie op het bedrijf verbeterd
wordt. Dit plan kan betrekking hebben op diversificatie,
beheer, investeringen, scholing en vermindering
produktiekosten. Wanneer een bedrijf een zware schuldenlast
heeft kan een herstelplan worden opgesteld en extra
ondersteuning worden verkregen.
De begunstigden dienen te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1. De aanvrager dient minstens 50% van zijn arbeidstijd
werkzaam te zijn in de landbouw en tenminste 50% van zijn
inkomen uit het landbouwbedrijf te halen.
2. De aanvrager moet ouder zijn dan 21 jaar en niet
gepensioneerd.
3. De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden inzake
'vakbekwaamheid.
4. De gezinsleden dienen minimaal 50% van hun tijd werkzaam
te zijn op het bedrijf. Een arbeidsjaareenheid is
gedefinieerd als 2028 uur.
3. Het totale gezinsinkomen per arbeidsjaarneenheid mag niet
hoger zijn dan FF103.000, ongeveer f1.34.500. Het inkomen mag
niet hoger liggen dan het gemiddelde brutplopn van
niet-agrarische werknemers in de regio.
4. Minstens 10% van het inkomen van het huishouden moet op
het landbouwbedrijf worden verdiend.
Het P.I.L. wordt opengesteld in 1990, 1991 en 1992 zodat de
uitgaven zullen lopen tot in 1997. De verwachting heerst dat
met name de bedrijven in bergboer- en probleemgebieden,
vanwege de lage arbeidsinkomens, in aanmerking komen voor de
inkomenssteun.

De berekening van het inkomensnadeel is zeer globaal gedaan
en met name gebaseerd op het nadeel in de akkerbouwsector.
Het totale'inkomensnadeel als gevolg van de hervorming van
het G.L^B. voor de sectoren akkerbouw, rundveehouderij en
schapenhouderij, bedraagt FF 31,5 miljard.
De steun bedraagt ongeveer 2650 gulden per arbeidsjaareenheid
met een maximum van 2 arbeidsjaareenheden. De steun wordt
toegekend voor 5 jaar en elk jaar met 15% verlaagd. Voor
herstelplannen kan de steun worden verhoogd tot ongeveer 6650
gulden. Voor bedrij fsaanpassingsplannen die investeringen
behelzen en voor saneringsplannen bestaat de mogelijkheid tot
kapitalisatie.
De totale uitgaven zullen niet meer bedragen dan FF 1.901
miljoen (fl.650 miljoen). De verwachting is dat ongeveer
40.000 bedrijven een ontwikkelingsplan zullen indienen en
ongeveer 15.000 bedrijven een herstelplan. Het totale aantal
hoofdberoepsbedrijven in Frankrijk is ongeveer 900.000.
De bijdrage van de E.G. wordt geraamd op f1.175 miljoen.
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Tabel:

B e d r i j v e n per p r o v i n c i e naar o p p e r v l a k t e

per;bedrijf
Ha per

Aantal
bedr.

<
20

2040

4060

6080

80100

496.0

36.0

163.0

164.0

75.0

24.0

32.0

50.1

67.0

3.0

28.0

26.0

3.0

3i.0

4.0

47.3

328.0

35.0

162.0

86.0

28.0

11.0

6.0

39.6

OVERIJSSEL

29.0

3.0

15.0

6.0

3.0

1.0

1.0

38.7

FLEVOLAND

91.0

1.0

46.0

34.0

6.0

1.0

1.0

41.3

GELDERLAND

26.0

5.0

9.0

9.0

3.0

0.0

0.0

37.5

90.0

10.0

46.0

18.0

13.0

2.0

1.0

40.4

128.0

12.0

52.0

40.0

12.0

4.0

8.0

45.9

342.0

76.0

148.0

88.0

18.0

8.0

4.0

35.6

NOORDBRABANT

81.0

12.0

32.0

26.0

7.0

2.0

2.0

39.6

LIMBURG

60.0

27.0

23.0

8.0

2.0

0.0

0.0

24.9

1738.0

220.0

724.0

505.0

172.0

58.0

59.0

42.2

GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTE

NOORDHOLLAND
ZUIDHOLLAND
ZEELAND

100 bedr i j 1'

Bron: CBS-landbouwtelling 1989, LEI-bewerking

T a b e l : B e d r i j v e n p e r p r o v i n c i e n a a r productieomvang p e r
K o H r i i -f

<

Aantal
bedr.

12

1224

2440

4060

6080

80100

GRONINGEN

496.0

5.0

35.0

104.0

150.0

83.0

48.0

71.0

64.3

FRIESLAND

67.0

1.0

1.0

6.0

16.0

13J.0

16.0

14.0

80.9

328.0

6.0

30.0

98.0

101.0

57i0

19.0

17.0

50.5

OVERIJSSEL

29.0

0.0

3.0

10.0

10.0

2.0

3.0

1.0

47.7

FLEVOLAND

91.0

1.0

0.0

2.0

37.0

22^0

18.0

11.0

69.8

GELDERLAND

26.0

1.0

2.0

7.0

4.0

7.0

4.0

1.0

55.5

NOORDHOLLANC

90.0

0.0

6.0

20.0

23.0

13.0

13.0

15.0

64.2

128.0

3.0

6.0

20.0

29.0

29J.0

20.0

21.0

71.6

342.0

8.0 .

55.0

78.0

82.0

68.0

29.0

22.0

52.0

DRENTE

ZUIDHOLLAND
ZEELAN0

HGE per

100 bedrijf

NOORDBRABANT

81.0

1.0

7.0

18.0

19.0

21,0

7.0

8.0

58.7

LIMBURG

60.0

4.0

21.0

19.0

6.0

7.0

2.0

1.0

34.4

1738.0

30.0

166.0

382.0

477.0

322>0

179.0

182.0

59.0

Bron: CBS-landbouwtelling 1989, LEI-bewerking

Tabel

Arbe idsbe ze 11 ing

aantal >20 uur per week werkzame
arbeidskrachten
bedrij fshoofden

mnl.
vrl.

1956
21

echtgenoten

mnl.
vrl.

0
322

kinderen

mnl.
vrl.

113
7

ov. gezinsleden

mnl.
vrl.

10
2

niet-gezinsleden mnl.
vrl.

124
1

mnl.
vrl.

2203
353

totaal

2556

mnl.
vrl.

1,42
0,56

totaal

arbeidskrachten
per bedrijf

Bron: CBS-landbouwtelling,
LEI bewerking.

Tabel

Arbeidsjaareenhedên per provincie, per bed
Verplichtingen per aje

provincie

aantal aje
gemiddeld
per provincie aantal aje
per bedrijf

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
NoordHolland
ZuidHolland
Zeeland
NoordBrabant
Limburg
totaal

totale
verplichting
per aje

661
88,2
443,05
41,05
103,7
35,85
1,5
142,8
169,15
416
126,35
90,9

1,27
1,3
1,23
1,24
1,13
1,33
1,5
1,3
1,25
1,18
1,37
1,36

ƒ16.244
ƒ12.456
ƒ15.422
ƒ14.635
ƒ12.601
ƒ12.430
ƒ9.450
ƒ12.356
ƒ13.360
ƒ11.575
ƒ11.303
ƒ8.597

2319,55

1,25

ƒ13.827

Akkerbouwgewassen deelnemende b e d r i j v e n
wintergranen

Hoofdberoepsbedr.akkerbouwbedrijven van:
oppervlakte cultuurgrond:
< 20 ha
20 - 30 ha
30 - 50 ha
50 - 70 ha
>= 70 ha
productie-omvang:
< 15 nge
15 - 25 nge
25 - 35 nge
35 - 45 nge
45 - 55 nge
55 - 65 nge
65 - 75 nge
75 - 95 nge
9 5 - 1 1 5 nge
115 - 135 nge
>= 135 nge
totaal Hoofdberoepsbedr.akkerbouwbedri jven

zomergranen

746

484

1967
6340
4894
5798

1104
2880
1573
1505

152
551

170
460
787

1099
1700
2234
2496
2181
2904
2287
1211
2928

19745

1199

cons.
aardapp.

pootaardapp.

183
816

31
163
960
929

2343
1471
1327

17
105
273
517
657
803
693

940
969
706
920
546
339
512

1209

7547

6140

654
390
820

1228

1
7
29
110
136
267
331
674
499
298
960
3311

f a b r . suiker- zaai- peul- akker- gras- handels- s n i j - overige totj
aard- bieten uien vruch- bouwm.- zaad gewasmais gewasapp.
ten
groente
sen
sen

433

629

1519
4648
2077
1687

1875
5139
3001
2791

86
507

115
447

1194
2045
1598
1530
1047
1047

1091
1637
1560
1812
1407
2071
1247

610
338
362
10364

706
544

29
153
410
277
199

57
193
875
598
632

43
119
395
341
443

103
101
206
164
163

35 3010
57 8619
233 25867
255 16286
242 16560

1332

5
3
37
50
78
104
107
188
88
46
88

49
164
366
466
446
498
347
489
264
146
241

7
8
55
66
102
121
129
250
115
56
138

5
46
114
177
222
358
269
402
240
133
390

3
40
81
170
165
181
179
120
209
42
151

28
94
43
96
48
92
57
136
79
17
48

12
647
49 2479
55 5186
107 8310
136 8245
70 9197
66 7412
103 10325
67 6816
72 3759
85 7966

13435

794

3476

1067

2356

1341

738

823 70342

717

236
553

26
111
334
190
133

1437

Akkerbouwgewassen a l l e h o o f d . . ; r o e p s b e d r i j v e n
wintergranen

Hoofdberoepsbedr.•
akkerbouwbedrijven van:
oppervlakte cultuurgrond:
< ?0 hn
20 • 30 ha
30 - 50 ha
50 • 70 ha
>= 70 ha
pr oduc tic-omvang:
< 15 nge
15 - 25 nge
?5 • 35 nge
35 - 45 nge
45 - 55 nge
55 - 65 nge
65 - 75 nge
75 - 95 nge
95 - 115 nge
115 - 135 nge
>= 135 nge
ot aal Hoofdberoepsbedr.kkerbouwbedrijven

zomergranen

cons.
aardapp.

pootaardapp.

995

7110
9779
33077
26314
35791

4340
4678
12041
7714
11487

2942
5581
16694
12314
11508

2550
4030
5610
7506
10263
11210
11065
19259
12264
7946
20369

2085
2842
3533
3891
4479
3965
3283
4997
2949
1933
6302

1166
1945
2991
4537
5180
5296
9752
6232
3531
7803

1595
1918
2166
5178
4021
2550
7248

112072

40259

49039

25911

605

2861
8708
6056
7291

45
203
327
660

f a b r . suiker- zaai- peul- akker- gras- handels- s n i j - overige t o t ,
aard- bieten uien vruch- bouwm.- zaad gewasmais gewasapp.
ten
groente
sen
sen

7096
2790
5071 10339
14964 Z9Z77
10756 19971
13806 20860

1039
2513
4279
5187
6437
5470
4709
6349
4007
2845
4551

2128
3803
5163
6755
9054
9130
9068
15248
9196
5836
12161

47387 87542

521
1487
3483
1999
1622

62
138
279
497

1523
2312
6306
3999
4964

452

729
2018
4939
3325
2930

123
282
425
791
1394
1538
1633
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BIJLAGE ET: PROBLEMEN MET DEFINITIES/CRITERIA/VOORWAARDEN

art.1, lid g:

De definitie van akkerbouwbedrijf kwam overeen met de
definitie die gehanteerd wordt bij de landbouwtelling.
Deze keuze betekende dat een akkerbouwbedrijf waar op
een relatief klein deel van het areaal bijv.
vollegronds-groenten, droogbloemen of bollen werd
geteeld, niet meer als akkerbouwbedrijf beschouwd
wordt. Immers 2/3 deel van de produktie-omvang (in bss)
moest afkomstig zijn uit de akkerbouw. In de praktijk
werd dit als onrechtvaardig beschouwd: Als je je
bedrijfsvoering aanpast en probeert om te schakelen
wordt je gestraft.
Bij het opstellen van de regeling is ervoor gekozen de
criteria zo helder mogelijk op te stellen (voorzover de
Brusselse verordeningen hiertoe de ruimte boden), Door
de keuze voor de definitie zoals deze in de
landbouwtelling wordt gehanteerd, konden aanvragen op
dit criterium eenduidig worden beoordeeld.

Art.1, lid 1:

De definitie van 'hoofdberoep in de landbouw' leidt tot
beoordelingsproblemen in grensgevallen. Gegevens
betreffende deze voorwaarde werden ontleend aan de
landbouwtelling. Het aantal uren gewerkt buiten het
eigen bedrijf wordt echter niet altijd even zorgvuldig
opgegeven.
Het probleem dat een aantal gegevens niet even
zorgvuldig worden opgegeven bij de landbouwtellingen
heeft bij de beoordeling van meerdere criteria
gespeeld.

Art.3, lid 2a: Aanvrager moet op moment van aanvraag en in drie
voorafgaande jaren bedrijf voor eigen rekening en
risico hebben geëxploiteerd:
Met name in geval van bedrijfopvolging was dit een
frustrerende voorwaarde. Deze voorwaarde volgt uit het
feit dat de regeling compensatie biedt voor reeds in
1986/87 en 1987/88 geleden inkomensachteruitgang.
Art.3, lid 2c: De eis dat 2/3 van totale produktie-omvang (in bss)
afkomstig moet zijn uit de akkerbouw is de Nederlandse
vertaling van de eis van de Europese Commissie dat (in
geval van een sectorale regeling) minimaal 20% van de
produktie van een bedrijf ook uit die sector afkomstig
moet zijn. In de Nederlandse regeling is dit bewust
aangescherpt, omdat de beleidsmakers de steun echt
alleen ten goede wilden laten komen aan de akkerbouw.
Art.3, lid 2c: Ook de eis dat30% van het areaal bebouwd moet zijn met
marktordeningsgewassen kan gezien worden als bewuste
aanscherping. Immers, alleen inkomensverlies dat direct
verband hield met het stabilisatie-beleid zou worden
vergoed. Suikerbieten werden daarbij niet meegerekend

omdat de marktordening voor suiker niet onder het
stabilisatieregime valt. Dit heeft duidelijke gevolgen
gehad voor de selectie van begunstigden (zie par.
2.5.1). Wanneer suikerbieten wel waren meegenomen was
het te vergoeden inkomensnadeel per hectare veel lager
uitgevallen.
Op dit punt was het aanvraagformulier lastig voor de
aanvragers, ondanks dat in de toelichting werd verwezen
naar de bijbehorende rubrieken van de landbouwtelling.
Mogelijk dat deze rubrieknummers beter direct op het
aanvraagformulier vermeld hadden kunnen worden.

Art. 4:

Het totale gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 34.000
gulden per aje. Het totale gezinsinkomen bestaat uit
het onzuivere inkomen zoals door het bedrij fshoofd
opgegeven voor de inkomstenbelasting plus.eventuele
inkomsten van de meewerkende gezinsleden. Gezinsleden
zijn de partner en verwanten in de eerste graad van het
bedrij fshoofd die met hem/haar een gezamenlijke
huishouding voeren (Artikel 1, lid n/o). Deze
definities brachten meerdere uitvoeringsproblemen met
zich mee;
1. In de opgaven voor de landbouwtelling wordt geen
onderscheid gemaakt tussen uit- en thuiswonende
kinderen. In het kader van de inkomenssteunregeling is
dit onderscheid wel van belang.
2. In de opgaven van de landbouwtelling worden
meegewerkte uren van kinderen opgeteld ingevuld. Uit de
landbouwtelling blijkt dan ook niet om welke kinderen
het gaat. Bij de bepaling van het totale gezinsinkomen
is echter wel belangrijk te weten welke gezinsleden
meewerkten en welke inkomsten zij nog meer hadden.
3. Inkomsten van gezinsleden die niet meewerken op het
bedrijf (of minder dan 10 uur per week) worden niet
meegerekend bij bepaling van het totale gezinsinkomen.
4. Gegevens betreffende overige inkoiflsten van
meewerkende gezinsleden zijn veelal niet bekend.
5. Meewerkende partners worden vaak (bewust of
onbewust) niet opgegeven bij de landbouwtelling. Dit
had voor het al dan niet verkrijgen van de
inkomenssteun alsmede voor de hoogte van de steun forse
gevolgen. Gebruik maken van de fiscale 'meewerk-aftrek'
werd niet geaccepteerd als bewijs dat de partner wel
degelijk meewerkte.
6. Afhankelijk van het feit of men een gebroken
(mei-mei) boekjaar of een heel (jan-jan) boekjaar
heeft, moet de aanvrager zijn gezinsinkomen van 1987 en
1988 respectievelijk 1986 en 1987 opgeven. Het probleem
doet zich voor dat, gezien de verschillen in
bedrijfsresultaten in 1986 en 1988, het gunstiger is om
1987 en 1988 in te vullen. Of iemand een gebroken
boekhouding heeft of niet, is niet te controleren. De
Een aanvrager met een jan-jan boekhouding kan dus 1987

en 1988 invullen om zodoende een hoger steunbedrag te
ontvangen.
7, Een algemeen bezwaar tegen de berekeningswij ze van
de 34.000 gulden grens: deze wordt berekend als een
soort paritair inkomen; max. 70% van het bruto
binnenlands produkt per werkende. Het bezwaar tegen een
dergelijke grondslag is dat de akkerbouwer van
diezelfde 34.000 gulden ook moet investeren etc. Hier
kan tegenin worden gebracht dat voor de bepaling van
het totale gezinsinkomen het onzuivere inkomen van de
akkerbouwer wordt genomen, waar de kosten van rente en
afschrijvingen al van af zijn.
Artikel 4;

Minimaal 10% van het totale gezinsinkomen moet van het
landbouwbedrijf afkomstig zijn:
Deze eis leidde tot grote problemen omdat de inkomens
in de referentieperiode (86/87 of 87/88) zeer laag of
zelfs negatief waren. Bij een gering inkomen van buiten
het bedrijf, bijvoorbeeld rente-inkomsten, kón men al
onder de 10% duiken. Dit leidde tot rechtsongelijkheid.
In de provincie Groningen voldeed aanvankelijk 20% niet
aan de eis van 10%.
Deze eis is letterlijk afkomstig uit de Verordening van
de Commissie (3813/89, artikel 6). Het criterium van
10% moet voorkomen dat 'hobby-bedrijven' van de steun
gebruik gaan maken. Dit is echter al afgedekt door de
eis dat aanvrager hoofdberoep in de landbouw moet
hebben en het minimum aantal uren dat aanvragers
werkzaam moeten zijn op het bedrijf.
In het eerste concept van de Nederlandse regeling was
deze voorwaarde bewust achterwege gelaten. Op last van
de Commissie is ze alsnog toegevoegd. Vanwege het grote
aantal aanvragen dat zou moeten worden afgewezen op dit
criterium, werd in december de Beschikking gewijzigd en
de mogelijkheid geboden een vroegere referentie-periode
te kiezen. Het percentage van 10% moest gehandhaafd
blijven. Voor een aantal boeren was zelfs na de
wijziging van de Beschikking op dit punt het inkomen
uit het bedrijf nog negatief.
De 352 bedrij fshoofden wiens aanvraag was afgewezen
zijn vervolgens opnieuw aangeschreven. Er zijn 303
aanvragen vervolgens opnieuw ingediend en beoordeeld.

Art.6, lid 1:

De inkomensteun wordt berekend op basis van de op het
bedrijf werkzame arbeidsjaareenheden, volgens de
Landbouwtelling 1989. Het totale gemiddelde
gezinsinkomen werd echter bepaald per
arbeidsjaareenheid in 1986/87 of 1987/88. De reden
hiervoor was dat de steun een compensatie moet bieden
voor de in die jaren geleden inkomensachteruitgang. Dit
uitgangspunt is niet consequent vast gehouden.
Of de opgegeven aje's in die jaren steeds dezelfde
gezinsleden betroffen is niet af te leiden uit de
formulieren.

De invul1ing van de gegevens tijdens kle Landbouwtelling
schieten op dit punt ernstig tekort. Met name de
arbeidsinput van meewerkende partners is vaak niet
opgegeven. Bij de bepaling van het gezinsinkomen per
aje en bij berekening van de hoogte van de
inkomenssteun had dit grote invloed.
Art.6, lid 3 :

De inkomenssteun bedraagt maximaal 2500 ECU per jaar
per aje en maximaal 5000 ECU per jaar per bedrijf,
Deze eis is letterlijk afkomstig uit de Europese
Verordeningen.
Uit deze maximum bepaling volgt dat maximaal 2 aje per
bedrijf voor steun in aanmerking komen. Dit geldt zowel
voor éénmansbedrijven als voor maatschappen, Voor
maatschappen werd dit als onrechtvaardig ervaren. Hier
zou het maximum van 2 aje verhoogt moeten worden.

Art.6, lid 7: De aanvrager moet jonger dan 65 jaar zijn: Deze eis
komt niet voor in de Europese Verordeningen. Ze sluit
aan bij het beleid van structuurverbetering en de
stimulering van bedrijdrijfsbeëindigieg in de
Nederlandse landbouw.
Deze eis kon tot vreemde situaties leiden wanneer twee
bedrijfshoofden, waarvan één ouder dan 65 jaar, een
gezamenlijke huishouding voeren. Het inkomen van het
oudere bedrijfshoofd wordt buiten de bepaling van het
gezinsinkomen gehouden. Op deze manier zou het inkomen
onder de 34.000 gulden grens kunnen duiken.
Inconsequent is ook het feit dat de inkomenssteun
ophoudt met betalingen op het moment dat de aanvrager
of het meewerkende gezinslid 65 jaar wordt. Wanneer de
aanvrager v66r die leeftijd overlijdt gaan de
betalingen wél door.
Aangezien de inkomenssteun een compensatie biedt voor
in het verleden geleden inkomensverlies, zouden de
betalingen in beide gevallen door moeten gaan. Nu wordt
dit uitgangspunt inconsequent gehanteerd.
Art.6, lid 8: Begunstigden mogen geen bijdrage ontvangen ingevolge de
stimuleringsregeling bedrijfsbeëindiging en structuurverbetering in de akkerbouw.
Hier moet dezelfde opmerking bij gemaakt worden:
Aangezien de inkomensteun een vergoeding is voor de
geleden inkomensachteruitgang van viey jaar terug, kun
je je afvragen waarom akkerbouwers die nu hun bedrijf
beëindigen daar geen aanspraak op zouden mogen maken.
Art.7:

De aanvraagperiode 6 augustus tot 16 oktober was kort.
De effectieve lengte van de aanvraagperiode was
beduidend korter omdat de informatie-voorziening pas
laat op gang kwam. (zie par. 3 . 3 ) .
Met name boeren die bij de Inspecteur van belastingen
een kopie van hun aangifte voor inkomstenbelasting
moesten zien te krijgen, kwamen in de problemen. Na

overleg met het Ministerie van Financiën kregen deze
boeren uitstel tot 1 december 1990. Een ander praktisch
probleem wat is genoemd is het feit dat augustus
oogsttijd is en de akkerbouwers moelijk tijd konden
vrij maken voor het invullen en indienen van de
aanvraag.
Toen de regeling in januari opnieuw gedurende enige
tijd was opengesteld, zijn weinig nieuwe aanvragen
ingediend. Opgemerkt dient te worden dat zowel sev'ers
als dbh'ers stelden dat een langere aanvraagperiode
niets zou hebben uitgemaakt: 'men dient de aanvraag
toch pas de laatste week of zelfs dag in'.

