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‘Wij geven de feiten, de politiek
trekt de conclusies’

Tia Hermans, landbouwkundige

matiesysteem van Agrarische Bedrijven.’ Dit bestand bevat

alle boerenbedrijven, hun locatie en het oppervlak dat ze

beslaan. ‘Ik heb toen een mail gestuurd aan directeur-

generaal André van der Zande van LNV met de vraag: willen

jullie weten waar, in welke regio’s, die subsidies terechtko-

men? Daar kan ik wel kaarten over maken. Dat wilde LNV

wel.’ Maar er was direct ook het besef dat deze statistische

exercitie zeer gevoelige resultaten op zou kunnen leveren.

‘Van der Zande heeft toen Gerrit Meester gevraagd om van-

uit het ministerie het onderzoek te begeleiden.’ 

Meester was de grand old man van het ministerie. In zijn

lange carrière was hij nauw betrokken geweest bij Euro -

pese onderhandelingen over landbouwsubsidies. In 2005

bekleedde hij verschillende internationale functies

namens LNV en had hij op het ministerie een rol als denker

en strateeg. Hij was minstens zo enthousiast over het

onderzoek als Hermans zelf. Meester zag er de resultaten

van een lange loopbaan vol Brussels overleg in kaartvorm

terug. Hermans: ‘Het was mijn leukste project, vooral door

het maandelijkse overleg met Gerrit Meester en zijn staf.

We kwamen dan aan en legden onze laptop en de kaarten

op de ronde vergadertafel in Gerrits kamer. Die keek dan

een poosje. Soms verbaasd, soms niet. En zei dan zoiets

als ‘Goh, zit dat zo. Interessant, wacht, ik haal die en die er

ook nog even bij’. En dan ging hij in de gangen van het

ministerie op zoek naar een deskundige. Daarna kregen we

21.09.
05 Made by Alterra, 2000-2010

Op 21 september 2005 werden de

Europese landbouwsubsidies 

die bedrijven hadden ontvangen 

voor het eerst openbaar.

Wageningen,
Biologisch Proef- 
en Leerbedrijf
Droevendaal
20.10.2009
11:44:00 uur

Een onderzoek van Tia Hermans naar Europese landbouw-

subsidies leverde vrolijke discussies op aan een vergader-

tafel op het ministerie van LNV en gaf haar een kijkje in de

Brusselse onderhandelingen. Maar het rapport zorgde voor

verhitte koppen bij landbouwvertegenwoordigers. Zij von-

den dat Alterra met de kleurige kaarten de boeren het

brood uit de mond stootte.

door Korné Versluis

>Het ministerie van LNV zette op 21 september

2005 alle landbouwsubsidies die bedrijven uit

Brussel hadden ontvangen on line. De Evert

Vermeer Stichting, een denktank van de PvdA over ontwik-

kelingsvraagstukken, had daarvoor een beroep op de Wet

Openbaar Bestuur moeten doen. De stichting wilde meer

inzicht in de subsidies, omdat die in haar ogen de Euro -

pese boeren bevoordelen ten koste van arme boeren in ont-

wikkelingslanden. De publicatie van de cijfers kreeg flink

wat aandacht in de media. Die concludeerden dat de sub-

sidies vooral terechtkwamen bij grote bedrijven. Campina

en Nestlé waren bijvoorbeeld grootverdieners. Ook bij de

boeren kregen – wat geen verrassing was – de grootste

bedrijven ook de grootste subsidies.

Bij het lezen van de kranten kreeg Hermans een inval. ‘Ik

dacht ineens: wat een kans. Die gegevens kunnen wij kop-

pelen aan ons GIAB-bestand, ons Geografische Infor-
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De kaart van Nederland met daarop aangegeven, per 
viercijferig postcodegebied, de betalingen uit de eerste pijler
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in euro’s
per bedrijf in 2006.
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vaak een levendige discussie en veel anekdotes van

Meester zelf. Dat gaf een prachtig inkijkje in de internatio-

nale landbouwpolitiek. Meester kon fantastisch verhalen

over nachtelijke onderhandelingen en de slimme streken

die ze hadden uitgehaald. Bijvoorbeeld over de melk.

Daarvan vertelde hij dat hij er met zijn delegatie in was

geslaagd om een eerder voorstel om subsidie per koe te ver-

lenen van tafel te krijgen, en had weten te vervangen door

een ander plan dat subsidie gaf voor elke liter melk. Dat

laatste was natuurlijk veel gunstiger voor Nederland waar

de koeien recordhoeveelheden melk geven.’

De Europese Unie kent een scala aan subsidieregelingen

voor boeren. Er zijn niet alleen subsidies voor melk, maar

ook voor maïs, graan, kalveren, zoogkoeien, ooien en noem

maar op. Hermans en haar collega’s koppelden alle subsi-

dies aan postcodes en bedrijven en konden zo op kaarten

tekenen hoeveel subsidie er per hectare werd toegekend

aan de diverse regio’s. In grote lijnen wezen de kaarten uit

dat regio’s met overwegend gespecialiseerde melkveehou-

derij, vleeskalveren of zetmeelaardappelen het meest pro-

fiteerden van de regelingen. Gebieden met overwegend

kleinere bedrijven, en vaak ook meer waardevolle land-

schappen, kregen duidelijk minder.

Na ruim een half jaar kaarten maken was de studie klaar,

en presenteerde Hermans haar rapport in het Haagse thea-

ter Diligentia. Herman Versteijlen, directeur van de direc-

tie Directe betalingen, marktmaatregelen en promotie van

landbouwproducten bij de Europese Commissie, was er

ook. Versteijlen vond dat de kaarten onnodige discussies

opriepen over de subsidies. Die subsidies waren volgens

hem prima te rechtvaardigen. In NRC Handelsblad schreef

hij later een lijvig opiniestuk onder de titel ‘Leve de subsi-

Tia Hermans en haar team op excursie bij het biologische bedrijf van Nils Spaans in Broek in
Waterland. V.l.n.r. Leonne Jeurissen, Jaap van Os, Berien Elbersen, Tia Hermans, Willem Rienks, 
Wim Meulenkamp en Anne van Doorn.  
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dies voor de landbouw’. Boeren werken volgens de topamb-

tenaar hard voor een karig inkomen en zorgen daarmee voor

een groen landschap en veilig voedsel. Zij verdienen steun.

De studie van Alterra noemde Versteijlen in het artikel

‘beangstigend’. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het kaar-

tje waarin de effecten duidelijk werden gemaakt van een

verschuiving van de subsidies naar bedrijven in Nationale

Landschappen en biologische boeren. De bedrijven in

andere gebieden zouden daardoor gedwongen worden tot

verdere schaalvergroting waardoor Nederland er alleen

maar lelijker op zou worden: ‘betonschuren met vijfhon-

derd koeien’.

‘Het is boerengeld, pas op met herverdeling’ kopte het blad

Boerderij boven een interview met Versteijlen. ‘Ze willen

afromen, overhevelen, biologische landbouw stimuleren,

bijzondere gebieden voortrekken. Het verbaast me dat er zo

gemakkelijk wordt gepraat over herverdeling van wat ik

beschouw als boerengeld’, zei hij in het artikel.

Versteijlen was niet de enige met kritiek. ‘Alterra, altijd

goed in het maken van kleurige kaartjes, heeft bedacht dat

gebieden waar het meeste landbouwgeld terechtkomt, ‘hit-

tegebieden’ zijn. De achterliggende gedachte is dat daar

wel geld weggehaald kan worden’, schamperde Klaas Jan

Osinga van de landbouworganisatie LTO Nederland in het

blad Nieuwe Oogst. ‘Gooi alles maar op een hoop en dan

gaan we herverdelen. Laat ons maar kaartjes tekenen.’

Toenmalig landbouwminister Cees Veerman was niet

geschokt. Hij had een probleem. Europa stond in de

Wereldhandelsorganisatie onder druk om subsidies op pro-

ductie te verlagen omdat die zouden leiden tot oneerlijke

concurrentie. Er moesten nieuwe argumenten komen om

boeren steun te geven. De EU wilde daarom subsidies gaan

verdelen voor het onderhouden van landschap en andere

maatschappelijke taken. Het subsidiëren van productie

was in ieder geval taboe.

Maar een nieuwe manier van verdelen was er nog niet. De

noodoplossing die Nederland daarom koos was het verde-

len van de subsidies op basis van historische rechten. De

steun die een bedrijf ontvangt is dus gebaseerd op zijn pro-

ductie in het verleden. Hermans: ‘Een rare oplossing

natuurlijk. Waarom zou een bedrijf subsidie krijgen, alleen

maar omdat datzelfde bedrijf dat tien jaar terug ook kreeg.

De wereld verandert toch?’ Voor hervorming was bij de

landbouworganisaties nog geen draagvlak. ‘Elke sector wil

zijn geld houden. Dat is niet gek. De kalverhouderij is voor

honderd procent van het gezinsinkomen afhankelijk van

subsidies, de melkveehouderij voor de helft.’ Bovendien

zou een andere verdeling ook gevolgen hebben voor de ver-

deling van de subsidies over Nederland. Het noorden van

Nederland had bijvoorbeeld net te horen gekregen dat er

niet zou worden geïnvesteerd in een snelle spoorlijn naar

Groningen. Een plan om subsidies te verschuiven van grote

Friese melkveehouders of Groningse akkerbouwers naar

boeren in het Groene Hart zou in de noordelijke provincies

kunnen worden gezien als het zoveelste bewijs dat Den

Haag geen oog had voor de regio. 

In het eindrapport deed Hermans dan ook geen aanbeve-

lingen. ‘Je zou kunnen zeggen: stimuleer de biologische

boeren of investeer die subsidies in het landschap. Maar

dat is niet onze rol. Wij geven de feiten, het is aan de poli-

tiek om daar conclusies uit te trekken.’

En dat is precies wat minister Veerman deed. Hermans:

‘Hij heeft onze studie gebruikt om de discussie daarover te

starten. Hij heeft destijds op basis van onze studie in stilte

geconcludeerd dat het zo niet langer kon en dat er andere

oplossingen gezocht moeten worden. LNV is nu bezig om

met vervolgstudies te kijken welke maatschappelijke doe-

len je moet nastreven met de subsidies.’

Tia Hermans, landbouwkundige
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