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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2751
Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over de mogelijkheden tot vervroegde betaling
GLB-inkomenssteun in 2021 (ingezonden 29 april 2021).
Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
(ontvangen 12 mei 2021).
Vraag 1
In welke mate zijn de omstandigheden bij landbouwers met betrekking tot
onder andere liquiditeitsproblemen door de COVID-19-crisis verbeterd in
vergelijking met vorig jaar?
Antwoord 1
Het is op dit moment niet bekend hoe het precies staat met de liquiditeit van
landbouwers die recht hebben op directe inkomenssteun uit het GLB ten
opzichte van het afgelopen jaar. Er zijn vooralsnog geen duidelijke signalen
dat er onder deze groep landbouwers sprake zou zijn van ernstige liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.
Vraag 2
Kunt u een inschatting geven van het percentage boeren dat dit jaar, net als
vorig jaar, in de problemen komt indien zij tot het einde van het jaar moeten
wachten op het uitbetalen van de inkomenssteun vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)?
Antwoord 2
Zie het antwoord op vraag 1. Verder kan ik u wel melden dat in het afgelopen
jaar zo’n 30% van de landbouwers met recht op uitbetaling van de directe
inkomenssteun uiteindelijk gebruik heeft gemaakt van een voorschotbetaling.
De belangrijkste reden voor het aanvragen van een voorschotbetaling was
toen dat men behoefte had aan liquiditeiten.
Vraag 3
Ziet u aanleiding om ook dit jaar, net als in 2020, het mogelijk te maken voor
landbouwers om nationale voorschotbetalingen aan te vragen?
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Antwoord 3
Op dit moment bezie ik de mogelijkheden om naar aanleiding van de
coronacrisis weer voorschotbetalingen aan te bieden. Besluitvorming hierover
vindt plaats in het kabinet in het kader van de corona steunmaatregelen.
Vraag 4
Welke mogelijkheden ziet u om ook dit jaar een uitzondering te creëren om te
voorzien in nationale voorschotbetalingen van de GLB-inkomenssteun? Onder
welke voorwaarden zou dit mogelijk zijn?
Antwoord 4
Zie het antwoord op vraag 3. Als het kabinet hiertoe besluit, zal gekozen
worden voor eenzelfde regeling als in het afgelopen jaar. Dit betekent een
nationale voorschotbetaling van 80% van de reguliere directe inkomenssteun
(basisbetaling en vergroeningspremie) op basis van de zogeheten de
de-minimis verordening. De de-minimis verordening geeft ruimte tot
maximaal € 20.000 steun per boer over een periode van drie belastingjaren.
In dit geval bestaat de steun uit een rentevoordeel, doordat boeren eerder
dan normaal inkomenssteun ontvangen. Boeren zullen hiervoor een de
de-minimis verklaring moeten invullen, waarin zij verklaren met het rentevoordeel en eventuele andere steun via de de-minimis binnen de maximale
ruimte van € 20.000 over drie belastingjaren te blijven.
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