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1. NEDERLAND: ALGEMEEN OVERZICHT

1.1. Een korte inleiding over het land
Nederland is één van de zes oprichtende lidstaten van de EGKS en werd in 1958 lid van de
EEG. Het land is sinds 1 januari 1999 lid van de eurozone en sinds 26 maart 1995 lid van
de Schengenzone. De Nederlandse kiezers stemden in een referendum van 2005 tegen de
voorgestelde grondwet van de EU, drie dagen nadat de Franse kiezers hetzelfde hadden
gedaan. Nederland heeft 26 afgevaardigden in het Europees Parlement (3,5% van het
totale aantal leden van het EP)1.

De hoofdstad is Amsterdam (maar de regering zetelt in Den Haag). Het land is verdeeld in
twaalf provincies: Drenthe, Flevoland, Fryslân (Friesland), Gelderland, Groningen, Limburg,
Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Figuur 1: Kaart van Nederland

Bron: Europese Commissie

1 PPE: 5; SD: 3; ECR:2; ALDE:7; GUE:3; Verts/ALE: 2; ENF:4.
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In 2015 telde Nederland 16,9 miljoen inwoners. Dat is 3,3 % van de totale bevolking van
de EU. Het land beslaat 41 540 km2 (waarvan 18,4 % uit water bestaat). Nederland is met
498,4 inwoners/km2 (2013) na Malta het dichtstbevolkte land van de EU2. De
bevolkingsdichtheid is bijna net zo hoog als die van Zuid-Korea (501 inwoners/km2) en
hoger dan die van China (141), Japan (337) en India (381).

Er is een hoog urbanisatieniveau en slechts 0,6 % van de bevolking woont op het
platteland (in de EU woont 23 % op het platteland). De helft van het land ligt onder de
zeespiegel, waardoor de strijd tegen overstromingen een prioriteit is voor Nederlanders.
Vanwege klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling zal het land naar verwachting in
toenemende mate worden blootgesteld aan overstromingen. Nederland kent een gematigd
zeeklimaat; extreme hitte en kou zijn zeldzaam.

Nederland is een van de rijkste landen van de EU. Het bbp van Nederland vertegenwoordigt
4 % van het totale bbp van de EU. Hiermee is Nederland de op zes na grootste economie.
Het bbp per hoofd van de bevolking in KKS ligt 30 % boven het EU-gemiddelde. Het
werkloosheidspercentage bedroeg in oktober 2015 ongeveer 7 % (dat was 9,3 % op EU-
niveau en 10,7 % in de eurozone). 10 % van de bevolking loopt een risico op armoede, in
vergelijking met 16 % van de Europeanen.

Het land komt geleidelijk uit een langdurige recessie. In de periode 2008-2014 was de
economische groei nog negatief of bijna 0%, maar de meest recente statistieken laten nu al
zes opeenvolgende kwartalen economische groei zien. Het bbp ligt nu zelfs boven het
niveau van voor de recessie (Figuur 2). Bij dit economisch herstel speelt export een
belangrijke rol.

Figuur 2: Het Nederlandse bbp (2008=100; volume, met seizoenscorrectie)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015.

2 De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Europa bedraagt 116,4 inwoners/km2 (2013).
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1.2. Overzicht van het politieke systeem
Nederland is een parlementaire constitutionele monarchie. Met de Nederlandse grondwet
van 1848 werd een gedecentraliseerde eenheidsstaat gecreëerd, met een regering, een
parlement en decentrale overheden (de hierboven genoemde twaalf provincies en 403
gemeenten)

Volgens de grondwet zijn de ministers, en niet de Koning, verantwoordelijk voor het
handelen van de regering en moeten de ministers verantwoording afleggen aan het
parlement voor het regeringsbeleid.

Het Nederlandse Parlement, ook wel de Staten-Generaal genoemd, bestaat uit twee
kamers: de Eerste Kamer der Staten-Generaal (de Senaat - die niet rechtstreeks wordt
gekozen door het Nederlandse volk) en de Tweede Kamer der Staten-Generaal (het Huis
van Afgevaardigden).

De Nederlandse verkiezingen van 12 september 2012 versterkten het pro-Europese
midden. Van de in totaal 150 zetels in de Tweede Kamer won de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie (VVD) er 41 en de Partij van de Arbeid (PvdA) 39. Deze verkiezingen
resulteerden in een regeringsakkoord tussen de VVD en de PvdA.

De Nederlandse regering bestaat uit de Koning (Willem-Alexander) en de ministers. Het
Nederlandse kabinet bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen. Het telt momenteel
13 ministers, waaronder de premier, Mark Rutte (VVD), en 7 staatssecretarissen. De heer
Rutte leidt het kabinet en is tevens minister van Algemene Zaken. Hij is sinds 2010 premier
(van het kabinet Rutte-Verhagen van 2010-2012 en sinds november 2012 van het kabinet
Rutte-Asscher).

Het regeerakkoord3 bevat bijvoorbeeld de doelstelling de regeldruk in de agrofoodsector te
verminderen. De minister voor Landbouw is Martijn van Dam (staatssecretaris van
Economische Zaken, PvdA), die op 3 november 2015 werd beëdigd.

Het deel van de bevolking dat vertrouwen heeft in het Europees Parlement is in Nederland
het op twee na hoogste van de EU (tussen 40 % en 47 %) na België (47 %) en
Denemarken4. Hieruit blijkt dat de Nederlandse bevolking vergeleken met de bevolking van
andere landen een relatief groot vertrouwen heeft in politici.

1.3. Het Nederlandse voorzitterschap van de EU
Van 1960 tot 2004 heeft Nederland elf keer het roulerend voorzitterschap bekleed. Van 1
januari t/m 30 juni is Nederland wederom voorzitter van de EU.

De prioriteiten5 van het Nederlandse voorzitterschap zijn: een Unie die zich beperkt tot
hoofdzaken en alleen waar nodig waarde toevoegt aan wat lidstaten zelf kunnen en moeten
doen (betere regelgeving), innovatieve groei en banen (het creëren van banen als

3 Te raadplegen op https://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord
4 Nederland langs de Europese meetlat 2016, Centraal Bureau voor de Statistiek.
5 Groei, banen, vrijheid, veiligheid, gerechtigheid, een energie-unie en een sterkere EU in de wereld zijn de

topprioriteiten die aan het einde van 2015 door de drie aanstaande voorzittende landen voor de periode van
januari 2016 tot en met juni 2017 (Nederland, Slowakije en Malta) zijn overeengekomen. Het volledige
programma is te raadplegen op:
http://www.eu2016.nl/binaries/eu2016/documenten/publicaties/2015/12/30/trioprogramma-2016-17/st-
15258-2015-init-nl.pdf
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topprioriteit; het wegnemen van belemmeringen voor innovatie op de interne markt;
ervoor zorgen dat alle Europese fondsen zich meer op innovatie richten en het stimuleren
van onderzoek en innovatie door alle Europese fondsen en programma's te gebruiken; het
versterken van de digitale economie; het aanmoedigen van hervorming van nationaal
beleid) en contact met burgers (versterking van de democratische legitimiteit, door middel
van met name transparantie bij de besluitvorming).

"Met betrekking tot het Europese landbouw- en visserijbeleid zet Nederland in op het
bevorderen van een duurzame, klimaat-slimme, grondstofefficiënte en diervriendelijke
landbouw en visserij die voorzien in een veilige en betrouwbare voedselproductie voor 9
miljard wereldburgers in 2050"6. Nederland wil zich tijdens zijn voorzitterschap concreet
inzetten voor:

 een gelijk speelveld en een praktijk die in overeenstemming is met de wetgeving
 vereenvoudiging van het GLB. Nederland zou graag de discussie aangaan over het

GLB voor de periode na 2020
 regelgeving over biologische teelt en diergeneeskundige en fytosanitaire controles
 ontwikkelingen op de markten voor landbouwproducten
 bestrijding van antimicrobiële resistentie
 het uitbannen van voedselverspilling
 de rechten van plantenkwekers: toegang tot bronmateriaal om te kweken.

Met betrekking tot het milieu is Nederland van mening dat de EU consistentere en
werkbaardere milieurichtlijnen nodig heeft. Nederland wil zich tijdens zijn voorzitterschap
bijvoorbeeld richten op:

 de follow-up van de klimaatovereenkomst van Parijs (COP21, december 2015)
 nationale emissieplafonds (NEC's) voor alle luchtverontreinigende stoffen
 het pakket kringloopeconomie
 het initiatief "Make it work" dat gericht is op consistentere en effectievere EU-

milieuwetgeving
 Europese tenuitvoerlegging van duurzame ontwikkelingsdoelen.

In het kader van de evaluatie van de vogel- en habitatrichtlijn van de EU die in januari
2015 door de Europese commissie is gestart, zal Nederland tijdens zijn voorzitterschap ook
een internationale conferentie over toekomstbestendig natuurbeleid organiseren, die
belanghebbenden de gelegenheid zal bieden om de obstakels te bespreken die zij
tegenkomen bij de uitvoering van natuurbeleid.

6 Brief van minister Koenders (BZ) aan de Tweede Kamer over de inhoudelijke voorbereidingen van het
Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.
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2. DE AGROFOODSECTOR IN NEDERLAND
De kracht van de Nederlandse agrofoodsector ligt in de natuurlijke omstandigheden die
ervoor zorgen dat er een keur aan landbouwactiviteiten kan worden ontplooid, een
veerkrachtige primaire productiestructuur die bestaat uit familiebedrijven en een goed
opgeleide beroepsbevolking, geïntegreerde toeleveringsketens en een sterke internationale
oriëntatie. De meerderheid van Nederlandse landbouwbedrijven maakt deel uit van
"verticale systemen". De problemen binnen de sector houden verband met de hoge kosten
van grond en arbeid, groeiende prijsonzekerheid, beperkende voorschriften met betrekking
tot het dierenwelzijn en het milieu, en de impact van de klimaatverandering.

2.1. Overzicht van de sector
De gebieden die bestemd zijn voor de landbouw (18 723 km2) beslaan meer dan de helft
van het totale Nederlandse landoppervlak (ongeveer 55 %). Twee derde van de
landbouwgrond wordt als grasland (54 %) en voor veevoeder (13 %) gebruikt. Andere
akkerbouwgewassen nemen 28 % van het gebied in beslag, vollegrondstuinbouw 5 % en
glastuinbouw 0,5 % (Figuur 3). De prijzen van landbouwgrond zijn extreem hoog (rond
50 000 EUR per hectare).

Figuur 3: De ontwikkeling van de landbouwgrond in Nederland

Bron: OESO, 2015.

De hoeveelheid landbouwgrond nam in de periode 2000-2013 met 7% af. De voornaamste
reden hiervoor was de verstedelijking (Figuur 4). In deze periode is het aantal
landbouwbedrijven en de werkgelegenheid ook gedaald. Er is een tendens in de richting
van grotere en meer gespecialiseerde boerenbedrijven: in de 20e eeuw vond een
transformatie van de Nederlandse landbouw plaats van een arbeidsintensief systeem met
gediversifieerde gemengde bedrijven op kleine schaal naar een hooggespecialiseerd
intensief landbouwbedrijfssysteem.
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Arbeidsbesparende technologieën, de overdracht van landbouwbedrijven of, in het geval
van niet-landgebonden landbouwbedrijven, de kosten van verplichte investeringen om te
voldoen aan wetgeving op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Figuur 4: Geselecteerde indicatoren binnen de landbouwsector in Nederland,
een vergelijking van 2000 met 2013

2000 2013 % verschil

Landbouwgebied (ha) 1 975 000 1 848 000 -7%
Werkgelegenheid
(arbeidsjaareenheid)

niet beschikbaar 160 500
-30 % (gebaseerd op
het aantal personen)

Totaal aantal bedrijven 97 389 67 481 -31%
Waarvan
akkerbouwbedrijven

14 799 12 142 -18%

Waarvan
glastuinbouwbedrijven en
paddenstoelenkwekerijen

8 804 3 794 -57%

Waarvan melkveebedrijven 23 280 17 001 -27%
Waarvan overige op
graslandgebonden
veebedrijven

20 208 17 757 -12%

Waarvan intensieve
veehouderijen

12 058 6 744 -44%

Bron: OESO, gebaseerd op Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015.

Het reële factorinkomen per agrarische arbeidsjaareenheid is sinds 2005 met 56 %
toegenomen (19 % in de EU15 en 34 % in de EU28). Inkomsten van buiten het
landbouwbedrijf vertegenwoordigen gemiddeld ongeveer een derde van de inkomsten van
de eigenaar van het bedrijf. Inkomsten uit niet-agrarische activiteiten (recreatie, directe
verkoop) zijn daarnaast toegenomen, maar blijven beperkt.

Coöperaties spelen een bijzonder belangrijke rol in het land, niet alleen in de eerste fase
van de transformatie van de landbouw, maar ook bij de handel in producten.

Figuur 5: Coöperaties in de agrarische sector

AANTAL AGRARISCHE
COÖPERATIES

MARKTAANDEEL (%)

Sector 2000 2010 2000 2010

Landbouwproductiemiddelen 25 15 niet beschikbaar
niet

beschikbaar
Varkensteelt 1 1 niet beschikbaar 85
Runderteelt 1 1 90 80-90

Suiker 3 2 63 100
Zuivelverwerking 5 5 83 86
Groenten en fruit 15 19 71 95

Bloemen 6 3 95 95

Bron: OESO, 2015.
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Landbouw, jacht en visvangst vertegenwoordigen ongeveer 2 % van het Nederlandse bbp
(1,7 % op EU-niveau). Het gehele agrofoodcomplex, waaronder landbouw- en
voedselactiviteiten (productie, verwerking, fabricage en distributie) is goed voor ongeveer
8,5 % van het totale bbp en de werkgelegenheid. Van de subsectoren biedt de
graslandgebonden sector de meeste toegevoegde waarde en werkgelegenheid (Figuur 6).

Figuur 6: Aandeel van de verschillende subsectoren in het agrofoodcomplex in
toegevoegde waarde en werkgelegenheid (1995-2011)

Bron: OESO, 2015.

De biologische landbouw speelt een relatief kleine rol in het land, met slechts 2,7 % van de
landbouwgrond (5,6 % op EU-niveau), 1,5 % van de melkkoeien (3,3 % op EU-niveau) en
0,5 van de varkens (0,6 % op EU-niveau). De groei waarvan de afgelopen dertig jaar
sprake was, is vertraagd.

De voedselprijzen liggen in Nederland 3 % lager dan het EU-gemiddelde. De prijs van vlees
ligt echter 20 % hoger dan het EU-gemiddelde.
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2.2. Agrarische sectoren, met de nadruk op de Nederlandse
zuivelsector

2.2.1. De Nederlandse zuivelsector

Er zijn 1,7 miljoen melkkoeien in Nederland en het gemiddelde melkveebedrijf heeft 85
koeien. Bijna 300 melkveebedrijven hebben 250 of meer koeien. Het gemiddeld jaarlijks
rendement is 8 100 liter per melkkoe, dat wil zeggen 22 liter per koe per dag. Figuur 7 laat
de historische ontwikkeling van melkveebedrijven in het land zien.

Figuur 7: Ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland (1960-2000)

PERIODE/JAAR

GEBIED PER
LANDBOUW-

BEDRIJF
(HA)

RENDEMENT
PER KOE

(KG)

KOEIEN PER
LANDBOUWBEDRIJF

INVOERING VAN
NIEUWE

TECHNOLOGIEËN

1961-1965 14 4.12 18

grootschalige
invoering van

melkmachines,
kunstmatige
inseminatie

1966-1970 16 4.350 22

toename van
kunstmestgebruik

op grasland,
specialisatie in

zuivel

1971-1975 20 4.875 34

melkkoeltanks,
overschakeling van
hooi op kuilgras,
loopstallen met

boxen

1976-1980 22 5.340 48
voedermais,

hooggeconcentreerd
veevoer

1981-1985 25 5.700 54

identificatie van
koeien voor
individuele

voerverstrekking.
Grootschalig gebruik
van Holstein-Frisian

koeien

1986-1990 29 6.575 49
transplantatie van

embryo's

1991-1995 31 6.975 51
milieubescherming
(bijvoorbeeld het

injecteren van mest)

1996-2000 35 7.525 55
introductie van

melkrobots
Bron: Van der Heide et al., 2011.
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De zuivelsector is gelijkmatig verdeeld over het land. 70 % van de koeien graast in de wei.
Het grootste aandeel van melkkoeien die buiten grazen, is te vinden in de veenachtige
gebieden in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het oosten van Noord-
Brabant en Noord-Limburg zijn gebieden met intensieve veehouderij en daar wordt het land
voornamelijk gebruikt om veevoedergewassen te telen en om mest te verspreiden.
Melkrobots hebben het buiten grazen bemoeilijkt, omdat koeien die door machines worden
gemolken vaker gemolken worden, tot drie keer per dag.

De sterke afname van het aantal melkkoeien na 1984 (Figuur 8) werd veroorzaakt door de
invoering van melkquota in het kader van het GLB. Deze quota hebben de groei van de
melkproductie in het land ingeperkt. Melkleveringen overschreden echter nog steeds de
nationale quota en Nederland moest de afgelopen tien jaar overschottenheffingen betalen,
behalve in 2005/06 en 2012/13. Melkveehouders hebben het gebruik van
productiemiddelen verder verminderd (zo is de arbeidsinput tussen 2001 en 2012 met
22 % afgenomen).

Figuur 8: Melkveebedrijven in Nederland (1984-2014)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015.

Bijna alle melk wordt aan zuivelfabrieken geleverd. Van de helft van de melk wordt kaas
gemaakt, van 10% wordt melk voor de consument gemaakt, en van de rest wordt boter,
room, yoghurt, desserts, roomijs, gecondenseerde melk en melkpoeder gemaakt. De
productiewaarde van melk is 5 miljard EUR (18 % van de totale productiewaarde). In de
periode 1995-2014 vertoonde de waarde van melk een stijgende tendens, maar fluctueerde
tegelijkertijd, voornamelijk vanwege de ontwikkeling van de melkprijs. De Nederlandse
melksector vertegenwoordigt ongeveer 9 % van de totale output van de EU.

2.2.1. Andere agrarische sectoren
Figuur 9 en figuur 10 (zie hieronder) laten de meest recente gegevens voor vee in
Nederland zien.
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Figuur 9: Veestapel op Nederlandse landbouwbedrijven (2011-2014, X duizend
dieren)

1000 dieren 2011 2012 2013 2014
Grazend vee

Geiten 380 397 413 431
Paarden en
pony’s

137 132 131 127

Rundvee 3 885 3 879 3 999 4 068
Schapen 1 088 1 043 1 034 959

Opgestald vee
Kippen 96 919 95 273 97 719 103 039
Ander
gevogelte (incl.
eenden,
kalkoenen)

2 324 1822 1709 1699

Konijnen 302 327 311 321
Pelsdieren 978 1031 1031 1003
Varkens 12 429 12 234 12 212 12 238

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Figuur 10: Gemiddelde hoeveelheid vee per landbouwbedrijf (2000 = 100)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederland is een belangrijke producent van groenten en fruit. Zo wordt bijvoorbeeld 25 %
van de peren in de EU in Nederland geproduceerd en is het land de grootste uienproducent.
De appeloogst van 2014 was de op één na grootste in de geschiedenis (353 000 ton) en de
perenoogst was ook bijzonder omvangrijk (349 000 ton). Tussen 1980 en 2014 ging het
areaal aan appelbomen omlaag van 17 200 naar 7 900 ha, terwijl het areaal aan
perenbomen omhoog ging van 5 700 naar 8 600 ha. Producentenorganisaties (PO's) spelen
een belangrijke rol: ruim 90 % van het aandeel van groente en fruit wordt via de PO's
verkocht. Het percentage van PO-leden onder alle boeren in de sector is echter slechts
68 %.
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Groenten die in kassen worden geteeld zijn vooral tomaten (bijna de helft van de
oppervlakte onder glas), paprika's (een derde), komkommers (16 %) en aubergines.

De Nederlandse groenten en tuinbouwproducten vertegenwoordigen ongeveer 18 % van de
totale output van de EU in de sector (in waarde), aardappelen ongeveer 13 % en
suikerbieten ongeveer 8 %.

Figuur 11: De belangrijkste akkerbouwgewassen die worden geteeld in Nederland
(2011-2014, miljoen kg)

Miljoen kg 2011 2012 2013 2014
Aardappelen, consumptie 3 857 3 384 3 481 3 871
Aardappelen, poot- 1 313 1 479 1 400 1 475
Aardappelen, zetmeel 2 163 1 904 1 695 1 754
Suikerbieten 5 858 5 735 5 727 6 822
Uien 1 582 1 330 1 200 1 220
Tarwe 1 175 1 302 1 335 1 304
Gerst 205 206 208 197
Snijmaïs 10 559 10 670 10 268 10 788
Korrelmaïs 204 191 185 173

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015.

2.3. De milieueffecten van landbouw
De landbouw heeft in Nederland belangrijke effecten op het milieu, aangezien de
Nederlandse landbouw zeer intensief is op het gebied van input, arbeid en kapitaal. Dit
geldt met name voor de intensieve landbouwsystemen en de glastuinbouw. De
specialisering, intensivering en schaalvergroting van landbouwbedrijven heeft het aanbod
van collectieve milieugoederen op het gebied van de landbouw aangetast.

De druk op het milieu wordt veroorzaakt door de uitstoot van voedingsstoffen in de lucht,
de grond en in waterlichamen (bijvoorbeeld de uitstoot van ammoniak in verband met het
gebruik van kunstmest en veeteeltactiviteiten), het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de
uitstoot van broeikasgassen en de aantasting van de biodiversiteit. Figuur 12 laat de laatste
tendensen zien op het gebied van landbouw- en milieugoederen in Nederland. Bij een
aantal van deze goederen is een verbetering te zien (bijvoorbeeld de waterkwaliteit, de
uitstoot van broeikassen7, de luchtkwaliteit), maar bij andere goederen verslechtert de
situatie.

Uit onderzoek blijkt dat de vooruitgang in de prestaties op landbouw- en milieugebied
vertraagt, of in het geval van de biodiversiteit zelfs verslechtert. De index akker- en
weidevogels is bijvoorbeeld in de afgelopen tien jaar met 50 % afgenomen. Bovendien zijn
grote delen van het land gevoelig voor bodemverdichting (bijvoorbeeld door het gebruik
van zware machines in natte weersomstandigheden).

7 In juni 2015 oordeelde de Arrondissementsrechtbank in Den Haag dat de overheid zijn
klimaatbeleidsmaatregelen strenger moest maken en dat de uitstoot van broeikassen in 2020 met 25 %
moest reduceren in vergelijking met het niveau van 1990 (de regering streefde eerder naar een reductie van
17 %).
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Figuur 12: Tendensen op het gebied van landbouw- en milieugoederen in
Nederland

Bron: OESO, 2015.
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2.4. Nadruk op handel
Nederland heeft een overschot in de goederenhandel van 62,7 miljard EUR (2014 - dit is
het op een na grootste overschot, na Duitsland). Chemische producten, voeding (groenten,
kaas en babymelkpoeder) en machines en vervoermaterieel leveren de grootste bijdrage
aan het handelsoverschot. De ligging van het land, in het hart van Noord-West-Europa,
heeft bijgedragen tot de rol die het in de internationale handel speelt. Bijna 15 % van het
goederenvervoer in de EU gaat via Nederlandse havens en Rotterdam is de grootste
containerhaven in Europa.

De export van agrofood vertegenwoordigt een groot deel van de Nederlandse export (13 %
in 2013) en tussen een derde en de helft van het Nederlandse handelsoverschot,
afhankelijk van het jaar. De belangrijkste exportproducten zijn dierlijke producten,
groenten en fruit, bloemen en siergewassen en verwerkte producten. Daarnaast exporteert
het land ook technologieën en kennis.

Ongeveer 80 % van de Nederlandse landbouwexport gaat naar de EU en ongeveer 60 %
van de Nederlandse landbouwimport komt uit de EU. De meeste agrarische
exportproducten worden verkocht in Duitsland (groenten en fruit, siergewassen,
zuivelproducten, eieren en vlees), België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland is
zowel voor de in- als voor de uitvoer de belangrijkste handelspartner. Het inkomen uit de
export vertegenwoordigt ongeveer 70 % van de toegevoegde waarde en de
werkgelegenheid van de agrofoodsector.
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Figuur 13: Nederlandse agrarische import uit en export naar EU- en derde landen
naar product, 2012 en 2014 (miljard EUR)

Bron: LEI Wageningen, 2015.
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De concurrerende positie van Nederland op de wereldmarkt kan onder andere worden
verklaard door de relatief lage prijzen van Nederlandse landbouwproducten. De
Nederlandse agrofoodketens zijn bijzonder goed geïntegreerd in de mondiale waardeketens
en handel is voor de Nederlandse landbouw van groot belang, zowel voor de invoer van
grondstoffen als voor de uitvoer van landbouwproducten.

Zo is het land bijvoorbeeld aangewezen op de invoer van soja voor veevoeder, dat als
productiemiddel dient voor de vervaardiging van dierlijke producten (melk en vlees), die
vervolgens worden uitgevoerd naar de wereldmarkt.

Figuur 14: Top 20 Nederlandse agrofoodproducten naar aandeel in de export
(2010)

AANDEEL (%) WAARDE
(MILJARD USD)

NR
GS-
COD

E

OMSCHRIJVIN
G

WERELDEXPORT
AGROFOODPRODUC

TEN

TOTALE
NEDERLAND
SE EXPORT

EXPOR
T

NETTO
EXPOR

T
1 601 Bloembollen 76,1 0,3 1,1 1
2 603 Snijbloemen 50,5 0,9 3,7 3,1
3 602 Planten 48,6 0,8 3,3 2,8
4 1805 Cacaopoeder 39,7 0,2 0,9 0,8
5 707 Komkommers 38 0,1 0,5 0,4
6 1803 Cacaopasta 37,4 0,2 0,7 0,4
7 1804 Cacaoboter 35,4 0,3 1,4 1
8 103 Varkens 32 0,3 1,2 1
9 407 Eieren 29,6 0,2 0,8 0,6
10 702 Tomaten 27,5 0,4 1,7 1,4
11 1209 Zaden 24,4 0,3 1,2 0,8

12 2004
Overige
verwerkte
groenten

24 0,3 1,3 1

13 701 Aardappelen 23,8 0,2 0,8 0,5

14 2402 Sigaren en
sigaretten 20,7 0,8 3,3 2,8

15 2203 Bier 17,5 0,4 1,8 1,6
16 210 Varkensvlees 16,6 0,1 0,6 0,3
17 703 Uien 14,2 0,2 0,8 0,6
18 2309 Diervoeder 14 0,6 2,5 1,8
19 406 Kaas 13,5 0,8 3,2 2,4
20 201 Kalfsvlees 13,2 0,5 2,2 1

Totaal top 20 22,8 7,9 33 25,3

Bron: OESO, 2015.

Daarbij moet ook worden opgemerkt dat wederuitvoer (d.w.z. ingevoerde producten die na
een kleine bewerking weer verkocht worden op de uitvoermarkt) ongeveer een kwart van
de Nederlandse uitvoer vertegenwoordigt.
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3. HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID IN
NEDERLAND

3.1. GLB-betalingen in Nederland

3.1.1. Rechtstreekse betalingen
In 2014 bedroeg de rechtstreekse steun 805,6 miljoen EUR (d.w.z. ongeveer 2 % van de
rechtstreekse steun voor de hele EU). Deze steun werd toegekend aan 50 500
begunstigden8. In 2013 kreeg 50 % van de begunstigden minder dan 10 000 EUR per jaar.
De keuzen die Nederland heeft gemaakt in verband met de tenuitvoerlegging van de
nieuwe rechtstreekse betalingssystemen voor de periode 2014-2020 zullen een invloed
hebben op deze verdeling (zie de betreffende paragraaf hieronder).

Figuur 15: Verdeling van begunstigden en rechtstreekse betalingen in Nederland
naar het aantal ontvangen rechtstreekse betalingen (in duizend EUR),
begrotingsjaar 2013

Bron: Europese Commissie, 2014.

3.1.2. Marktmaatregelen
In 2014 heeft de EU in Nederland ongeveer 33,8 miljoen EUR aan marktmaatregelen
besteed (d.w.z. ongeveer 1,4 % van alle marktmaatregelen in de EU, Figuur 16),
voornamelijk in de groenten- en fruitsector (producentenorganisaties, schoolregeling), goed
voor 29,2 miljoen EUR. De andere twee belangrijke onderdelen van deze begroting zijn
stimuleringsmaatregelen (2,7 miljoen EUR) en maatregelen voor de zuivelsector
(interventie en schoolregeling, 1,6 miljoen EUR). Met de jaren is dit bedrag gedaald, omdat
de uitgaven voor marktmaatregelen in het kader van het GLB geleidelijk zijn verminderd en
deze uitgaven nog slechts fungeren als vangnet voor EU-landbouwers.

8 Cijfer voor begunstigden in 2013.
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Figuur 16: GLB-uitgaven in Nederland (eerste pijler, vastleggingen, euro's)

Financial Year
2012

Financial Year
2013

Financial Year
2014

Market measures Market measures Market measures
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

75 530 830
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

76 029 204
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

29 225 581

Cereals (intervention for starch) 10 370 475
Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and

3 118 048 Promotion measures 2 712 174

Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and
cream, school scheme)

8 003 795 Promotion measures 3 033 463

Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and
cream, school scheme)

1 651 325

Promotion measures 3 337 279
Pigmeat, eggs and poultry,
beekeeping and other animal
products (mainly aid for bee-

320 065
Aid for bee-keeping, refunds for
poultry meat

181 426

Other market measures 9 038 042 Other market measures 1 985 619 Other market measures 74 858
Total Market measures 2012
(Netherlands)

106 280 421 Total Market measures 2013
(Netherlands)

84 486 399 Total Market measures 2014
(Netherlands)

33 845 364

Total Market measures (EU) 3 406 012 198 Total Market measures (EU) 3 193 228 900 Total Market measures (EU) 2 478 674 849
Share Netherlands 3,1% Share Netherlands 2,6% Share Netherlands 1,4%
Direct aids (Total Netherlands
2012)

819 962 982 Direct aids (Total Netherlands
2013)

822 950 855 Direct aids (Total Netherlands
2014)

805 799 539

Direct aids (Total EU) 40 880 030 201 Direct aids (Total EU) 41 658 276 626 Direct aids (Total EU) 41 659 679 434
Share Netherlands 2,0% Share Netherlands 2,0% Share Netherlands 1,9%

Bron: Beleidsondersteunende Afdeling B_AGRI, op basis van gegevens van de Europese Commissie.

Uitgaven voor uitvoerrestituties in Nederland hebben de algemene neerwaartse tendens op
EU-niveau gevolgd (Figuur 17), aangezien er door hervormingen in het GLB minder steun
gaat naar uitvoerrestituties. Zo werden bijvoorbeeld bij de herziening van de EU-regeling
voor groenten en fruit in 2007 exportsubsidies afgeschaft. Verder mogen uitvoerrestituties
in de in aanmerking komende sectoren, als gevolg van de meest recente hervorming van
het GLB, enkel worden gebruikt in geval van een ernstige crisissituatie op de markt.

In Nederland werden de uitvoerrestituties in 2012 gebruikt voor rund- en kalfsvlees
(0,8 miljoen EUR), varkensvlees (37 500 EUR) en niet in bijlage I genoemde producten
(3,3 miljoen EUR), in 2013 voor rund- en kalfsvlees (9 800 EUR), varkensvlees (4 500 EUR)
en niet in bijlage I genoemde producten (1,6 miljoen EUR) en in 2014 voor levende
runderen (75 000 EUR) en slachtpluimvee (16 300 EUR).



Landbouw en gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU in Nederland

23

Figuur 17: Uitvoerrestituties in Nederland en de EU

Bron: Beleidsondersteunende Afdeling B_AGRI, op basis van gegevens van de Europese Commissie.

3.1.3. Plattelandsontwikkeling
In 2013 werd in Nederland ongeveer 102 miljoen EUR vastgelegd voor
plattelandsontwikkeling. De recentste beschikbare gegevens (met betrekking tot de periode
2007-2013) tonen dat het absorptiepercentage van de fondsen voor
plattelandsontwikkeling in Nederland 79 % was (betalingen van eind 2013 ten opzichte van
de gehele toewijzing voor het land voor 2007-2013), d.w.z. zeer vergelijkbaar met het EU-
gemiddelde (80 %).

3.2. Tenuitvoerlegging van het GLB 2014-2020
Voor de periode 2014-2020 zal Nederland ongeveer 6 miljard EUR uit de GLB-
begroting ontvangen (in lopende prijzen). De beschikbare begroting9 voor rechtstreekse
betalingen zal ongeveer 5,2 miljard EUR bedragen en voor plattelandsontwikkeling
ongeveer 0,8 miljard EUR10. Deze bedragen komen overeen met ongeveer 1,5 % van de
totale vooraf toegewezen GLB-begroting voor 2014-2020 (het land ontvangt 1,0 % van de
totale vooraf toegewezen EU-begroting voor deze periode).

9 Er is geen vooraf toegewezen nationaal totaalbedrag voor marktmaatregelen, maar wel voor rechtstreekse
betalingen en plattelandsontwikkeling.

10 Na het besluit om middelen over te hevelen van rechtstreekse betalingen naar plattelandsontwikkeling en om
de betalingen te verlagen (degressiviteit). Het exacte bedrag is 765 285 360 EUR. Technische bijstand niet
inbegrepen. De oorspronkelijke toewijzing voor plattelandsontwikkeling was 607 miljoen EUR.
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3.2.1. Rechtstreekse betalingen: een overzicht van nationale keuzen
Overhevelingen tussen pijlers: Nederland heeft ervoor gekozen om middelen voor
rechtstreekse betalingen over te hevelen naar plattelandsontwikkeling (van 4 % van het
jaarlijkse totaalbedrag voor rechtstreekse betalingen in 2015 naar 4,3 % in 2019).
Interne convergentie: Tegen 2019 zullen de betalingsrechten naar verwachting een
nationaal forfaitair bedrag bereiken (zie verder)11.

Verlaging van betalingen: Het bedrag aan rechtstreekse betalingen wordt met 5 %
verlaagd voor het deel van het bedrag dat 150 000 EUR overschrijdt. Dat is het minimum
dat wordt vereist in Verordening (EU) nr. 1307/2013 betreffende rechtstreekse betalingen.
Bij de toepassing van het mechanisme vindt geen vermindering plaats van de aan een
landbouwactiviteit gekoppelde lonen die de landbouwer daadwerkelijk over het voorgaande
kalenderjaar heeft betaald en heeft aangegeven.

 Basisbetalingsregeling (verplicht): De basisbetaling wordt op nationaal niveau
toegepast. Tegen 2019 zal de basisbetaling op een (nationaal) forfaitair bedrag van
270 EUR/ha komen.

 Vergroeningsbetaling (verplicht): Tegen 2019 zal de vergroeningsbetaling op
een (nationaal) forfaitair bedrag van 120 EUR/ha komen. Vergroening wordt
eveneens toegestaan door middel van gelijkwaardige praktijken, op grond van drie
nationale certificeringsregelingen. Nederland is een van de landen met het kleinste
aantal gebieden dat in aanmerking komt voor kwalificatie als ecologisch
aandachtsgebied (EAG): arealen met hakhout met korte omlooptijd (wilg - minerale
meststoffen niet toegestaan, gewasbeschermingsmiddelen toegestaan), arealen met
vanggewassen of een plantendek (23 soorten, minstens 10 weken aanwezig in het
veld, met uitzonderingen, gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan, met
uitzonderingen), arealen met stikstofbindende gewassen en één landschapselement
(akkerranden). Collectieve tenuitvoerlegging van de EAG is toegestaan. Het aandeel
blijvend grasland wordt op nationaal niveau beheerd.

 Betaling voor jonge landbouwers (verplicht): Voor deze betaling mag 2 % van
het jaarlijkse nationale maximum worden gebruikt (dit is het maximum toegestaan
in Verordening (EU) nr. 1307/2013 betreffende rechtstreekse betalingen). Dat komt
neer op 25 % van de nationale gemiddelde betaling per hectare, vermenigvuldigd
met het aantal betalingsrechten dat de landbouwer heeft geactiveerd, maar niet
meer dan 90. Er zijn geen aanvullende criteria inzake passende vaardigheden of
opleidingsvereisten vastgelegd.

 Vrijwillige gekoppelde steun (facultatief): implemented for sheep and female
cattle (older than 2 years) grazing in some nature reserves and other non-eligible
land (extensive grazing), contributing to maintaining these areas (percentage of
national ceiling: 0.47% van 2015 tot 2017; 0.49% in 2018; 0.5% in 2019 and
0.49% in 2020, i.e. well below the maximum percentage allowed by Regulation (EU)
No 1307/2013 on direct payments).

 Betalingen voor landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen
(facultatief): niet ten uitvoer gelegd.

 Regeling voor kleine landbouwbedrijven (facultatief): niet ten uitvoer gelegd.
 Herverdelingsbetaling (facultatief): niet ten uitvoer gelegd.

11 De voormalige bedrijfstoeslagregeling werd in Nederland ingevoerd op basis van een historisch model.
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Regels voor actieve landbouwers: Nederland is een van de landen die de negatieve lijst
hebben uitgebreid. Nationale en regionale gouvernementele organisaties zijn uitgesloten
van de lijst met mogelijke ontvangers van rechtstreekse betalingen (bijv.
overheidsorganen, gemeenteraden, waterschappen met regelgevende bevoegdheden). Als
aanvullende vereiste heeft Nederland ook besloten dat meer dan een derde van het totale
inkomen uit landbouwactiviteiten moet komen. Verder moeten landbouwactiviteiten in het
officiële ondernemingsregister zijn vermeld als belangrijkste bedrijfs- of ondernemingsdoel.
Om als actieve landbouwer beschouwd te worden, is eveneens een registratie in het
handelsregister vereist, waarbij landbouw de hoofd- of nevenactiviteit moet zijn (hetgeen
een minimumjaaromzet van 10 000 EUR impliceert). Bovendien is Nederland een van de
weinige landen die de drempel waaronder de landbouwers vrijgesteld zijn van de
toepassing van de clausule voor actieve landbouwers12 op een zeer laag niveau hebben
vastgesteld (1 EUR - het in de verordening toegestane maximumbedrag hiervoor is
5 000 EUR).

Minimumvereisten voor het ontvangen van rechtstreekse betalingen: Nederland
heeft besloten een financiële drempel toe te passen. Landbouwers die in een bepaald jaar
een bedrag van minder dan 500 EUR aanvragen, komen niet in aanmerking voor
rechtstreekse betaling.

3.2.2. Plattelandsontwikkeling
In Nederland bedragen de middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen voor
de periode 2014-2020 1,88 miljard EUR13. Het grootste deel komt uit het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (41 % of 765 miljoen EUR), gevolgd
door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds (elk
27 % of 507 miljoen EUR), en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (5 % of
102 miljoen EUR).

Het Ministerie van Economische Zaken is samen met de 12 Nederlandse provincies
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma voor plattelandsontwikkeling
(POP). Het Nederlandse nationale netwerk voor het platteland heet "Netwerk Platteland".
Het staat open voor de publieke sector, organisaties van belanghebbenden en natuurlijke
personen.

Het Nederlandse plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) werd op 13 februari 2015 door
de Europese Commissie goedgekeurd. Het POP voor 2014-2020 werd opgesteld op basis
van een toewijzing van 1,3 miljard EUR aan overheidsmiddelen (intussen is de Elfpo-
toewijzing verhoogd naar 765 miljoen EUR, zoals hierboven toegelicht14):

 607 miljoen EUR uit de EU-begroting (Elfpo) (46,3 %)
 449 miljoen EUR uit nationale medefinanciering (34,2 %)
 256 miljoen EUR uit aanvullende nationale middelen (19,5 %)

Het Nederlandse POP financiert activiteiten aan de hand van vier prioriteiten voor
plattelandsontwikkeling (van de zes prioriteiten die in Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn
vastgesteld), met de meeste nadruk op prioriteit 4 inzake herstel, instandhouding en
verbetering van ecosystemen die verbonden zijn met de landbouw (Figuur 18).

12 Behalve wanneer hun landbouwarealen hoofdzakelijk bestaan uit grond die in een voor begrazing of teelt
geschikte natuurlijke staat wordt behouden en ze op deze grond geen minimumactiviteit verrichten zoals die
door de betrokken lidstaat is omschreven (artikel 9.1 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 betreffende
rechtstreekse betalingen).

13 In dit cijfer zijn de overhevelingen van rechtstreekse betalingen naar plattelandsontwikkeling inbegrepen.
14 De volgende analyse is gebaseerd op de oorspronkelijke toewijzing van middelen voor

plattelandsontwikkeling.
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De vier belangrijkste maatregelen in begrotingstermen zijn (totale toegewezen
overheidsmiddelen):

1. Maatregel 4: productieve en niet-productieve investeringen (616 miljoen EUR)
2. Maatregel 10: agromilieuklimaat (405 miljoen EUR)
3. Maatregel 19: Leader/CLLD (110 miljoen EUR)
4. Maatregel 16: samenwerking (65 miljard EUR)

Voor elke prioriteit gaat bijzondere aandacht naar:

Prioriteit 2: het versterken van de levensvatbaarheid van het landbouwbedrijf en
het concurrentievermogen van alle landbouwtypen in alle regio's en het
bevorderen van innovatieve landbouwtechnologieën
Het POP is erop gericht om aan 4 % van alle landbouwers (ongeveer 2 900
landbouwbedrijven) subsidies voor innovatieve, duurzame investeringen te verstrekken.
Daarnaast is er een specifieke maatregel gericht op jonge landbouwers (aangaande nieuwe
investeringen bij de overname van een landbouwbedrijf). Om ondernemers in staat te
stellen risicovolle investeringen te doen, is voorzien in de oprichting van een garantiefonds.
Het POP moet innovatie vergemakkelijken via samenwerkingsprojecten en de overdracht
van kennis en informatie tussen de agrofoodsector, onderzoekers en andere
belanghebbenden. Er zullen 155 samenwerkingsprojecten worden opgezet en 11 000
personen zullen een opleiding krijgen. Ook participatie in het Europees
innovatiepartnerschap en de operationele groepen ervan wordt ondersteund.

Prioriteit 3: bevordering van de organisatie van de voedselketen, met inbegrip
van de verwerking en afzet van landbouwproducten, dierenwelzijn en het
risicobeheer in de landbouw, met bijzondere aandacht voor:
Het programma steunt risicobeheer in de landbouw door middel van een regeling brede
weersverzekering bedoeld voor 2 % van alle landbouwers (d.w.z. ongeveer 1 500
landbouwers).

Prioriteit 4: herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die
verbonden zijn met de landbouw en de bosbouw
Om het milieu in landbouwgebieden te verbeteren, wordt steun toegewezen voor het
verbeteren van landschappen, biodiversiteit en water- en bodembeheer op 6 % van de
landbouwgrond. Het opzetten van een beheersysteem voor landbouwlandschappen zou
bijvoorbeeld een stimulans kunnen zijn voor de totstandbrenging van vogelhabitats.

Prioriteit 6: sociale inclusie en plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden
Via vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD/Leader), ondersteunt het
POP een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en -
gemeenschappen. De nadruk ligt op groei, werkgelegenheid en het verbeteren van de
levensomstandigheden. De band tussen plattelandsgebieden en steden en tussen
landbouwers en stedelingen zal worden versterkt. Verwacht wordt dat met de POP-steun
250 nieuwe banen zullen worden gecreëerd en 3 miljoen plattelandsbewoners zullen
worden bereikt.



Landbouw en gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU in Nederland

27

Figuur 18: Indicatieve publieke financiering voor het Nederlandse
plattelandsontwikkelingsprogramma

DOELSTELLING MAATREGEL TOTALE
PUBLIEKE

FINANCIERING
(EUR)

%

Prioriteit 1: Kennisoverdracht en innovatie
NB: geen financiële toewijzing voor prioriteit 1, omdat de uitgaven over andere
aandachtsgebieden zijn verdeeld
1A: Stimuleren van
innovatie, samenwerking,
kennisbasis
Specifieke Doelstelling
(SD): 6,59 % POP-uitgaven

01 kennis

16 samenwerking

1B: Verstevigen van
banden (met onderzoek
enz.)
SD: 155
samenwerkingsmaatregelen

16 samenwerking

1C: Opleiding
SD: 11 000 deelnemers
aan opleidingen

01 kennis

Prioriteit 2:
Concurrentievermogen

432 610 000 32,86 %

2A: Prestaties van
landbouwbedrijven
SD: 3,87 %
landbouwbedrijven met
POP-steun

01 kennis
21 870 000 1,66 %

04 investeringen 345 910 000 26,28 %
16 samenwerking 64 830 000 4,93 %

Prioriteit 3: Bevorderen
van de organisatie van
de voedselketen, met
inbegrip van de
verwerking en afzet van
landbouwproducten,
dierenwelzijn en het
risicobeheer in de
landbouw

54 000 000 4,10 %

3B: Risicopreventie en -
beheer op het niveau van
het landbouwbedrijf
SD: 1,8 %
landbouwbedrijven met
POP-steun

17 risicobeheer 54 000 000 4,10 %
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Prioriteit 4:
Ecosysteembeheer
NB: Uitgaven in het kader
van prioriteit 4 zijn
geprogrammeerd voor de
prioriteit als geheel, niet
voor afzonderlijke
aandachtsgebieden.

675 862 000 51,35 %

4A Biodiversiteit:
SD: contracten sluiten voor
5,87 % van het gebruikte
landbouwareaal
4B Waterbeheer:
SD: contracten sluiten voor
5,87 % van het gebruikte
landbouwareaal
4C Bodemerosie en -
beheer:
SD: contracten sluiten voor
0,48 % van het gebruikte
landbouwareaal

04 investeringen

10
agromilieuklimaat

270 222 000

405 640 000

20,53 %

30,82 %

Prioriteit 6: Sociale
inclusie en plaatselijke
ontwikkeling in
plattelandsgebieden

110 479 998 8,39 %

6B Leader:
SD: 64,86 % van de
plattelandsbevolking
bereiken met een strategie
voor plaatselijke
ontwikkeling
SD: 250 banen creëren
(Leader)

19 Leader en CLLD 110 479 998 8,39 %

Technische bijstand 43 390 720 3,3 %
TOTALE PUBLIEKE
UITGAVEN

1 316 340 718 100 %

Bron: Europese Commissie, 2015.
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