Binnen EU blijft herverdeling beperkt
Als de laatste voorstellen van de
Europese Commissie voor het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) worden uitgevoerd, gaan de oude
lidstaten, waaronder Nederland, minder landbouwsubsidie ontvangen en de
nieuwe lidstaten iets meer. Maar de
herverdeling blijft beperkt.
Een belangrijk onderdeel van de voorstellen
die in oktober werden gepresenteerd, is dat
boeren niet langer toeslagen gerelateerd aan
productie krijgen maar gekoppeld aan aantal
hectares. Landen die gewend waren aan
een relatief hoge toeslag omgerekend naar
hectares, krijgen vanaf 2014 wat minder;
landen die gemiddeld minder ontvingen, krijgen straks iets meer. Per saldo zal er dan in
totaal over de periode 2014-2020 6,4 miljard
euro verschuiven van de oude naar de nieuwe
lidstaten, ofwel 917 miljoen per jaar.
Dat is een beperkte herverdeling van slechts
een paar procent van het totale toeslagenbudget van het GLB, zo’n 43 miljard per
jaar. Dat berekende GLB-coördinator Roel
Jongeneel van het LEI, onderdeel van
Wageningen UR. Los van de nieuwe hectaretoeslag stelt de Europese Commissie maatregelen voor om het beleid te vergroenen, de
maximale steun per bedrijf af te toppen en

‘Landen als Duitsland, Italië en Frankrijk houden verdere hervorming tegen.’

meer steun te geven aan jonge of kleine
boeren. Dit heeft echter beperkt invloed op
de verdeling van middelen.
Minder
Nederland krijgt nu een gemiddelde hectaretoeslag van 450 euro, fors meer dan het
EU-gemiddelde van 290 euro per hectare. De
komende jaren gaat Nederland waarschijnlijk
jaarlijks 55 miljoen minder ontvangen en
komt daarmee uit op een totale korting van
388 miljoen euro. Italië, Frankrijk en Duitsland

Nederland en Griekenland verliezers
Verschil tussen de huidige en toekomstige verdeling van de landbouwsubsidies
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worden het meest gekort en leveren elk meer
dan 1 miljard in. Grote ontvangers worden de
nieuwe lidstaten Roemenië en Bulgarije, maar
ook Polen en Portugal krijgen wat meer. Het
door de crisis zwaar getroffen Griekenland
kreeg altijd een hoog bedrag per hectare,
maar gaat er met de huidige voorstellen
bijna 150 miljoen per jaar op achteruit.
Binnen lidstaten vindt ook een belangrijke herverdeling plaats. Intensieve sectoren, zoals in
Nederland een deel van de melkveehouderij,
aardappelzetmeeltelers en de vleeskalversector, ontvingen hoge toeslagen en krijgen
straks duidelijk minder (zie ook pagina 9).
Extensieve sectoren, zoals veel akkerbouwbedrijven maar ook de extensieve melkveehouderij elders in de Europese Unie, gaan
er op vooruit. De intensieve veehouderij zal
weinig merken van de wijziging; deze sector
krijgt sowieso weinig EU-subsidie.
Er blijven dus tussen landen flinke verschillen
in ontvangen bedragen per hectare bestaan
als de voorstellen worden doorgevoerd, concludeert Jongeneel. Afgezet tegen de eerdere
ambitie van de Europese Commissie om het
landbouwbeleid te hervormen, blijft de herverdeling beperkt. Jongeneel: ‘De mogelijke
politieke oorzaak hiervan is dat landen als
Duitsland, Italië en Frankrijk een verdere
hervorming tegenhouden. Bij een echte
hervorming zouden ze nog meer moeten
inleveren, en dat willen ze hun boeren niet
aandoen in deze eurocrisis.’

Contact:
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