
De contouren van het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) worden steeds  
duidelijker. Het afgelopen halfjaar zijn er zowel Europees als landelijk belangrijke 
besluiten genomen over de invulling. Hoewel nog niet alle pap is gestort, is er genoeg 
helderheid om de balans op te maken voor Midden-Delfland. Welke veranderingen 
staan het gebied te wachten en waar liggen de kansen voor de gebiedsorganisaties 
om daarop in te spelen?

Agrariërs in Midden-Delfland gaan er met  
‘platte’ hectarepremies op vooruit
Het meeste EU-geld – in Nederland nu zo’n € 850 mln. per jaar – gaat om in de directe 
betalingen aan landbouwbedrijven, nu bedrijfstoeslagen geheten. Deze waren vanaf de jaren 
‘90 bedoeld om de landbouw te compenseren voor lagere opbrengstprijzen door de liberalisering 
van de wereldhandel. De laatste jaren staat zowel de omvang van dit budget als de bestemming 
sterk ter discussie. Er was aanmerkelijke druk om de EU-uitgaven te verlagen, vooral door landen 
die de eigen bijdrage aan de EU willen verlagen. En vanuit de groene organisaties, maar ook 
vanuit de WTO is er veel druk om de betalingen veel sterker te koppelen aan maatschappelijke 
diensten – het idee dat de landbouw marktsteun ontvangt zonder daarvoor een concrete 
tegenprestatie te leveren, stuit op steeds minder begrip. Vanaf dit jaar wordt het budget een 
beetje (7,5%) minder en wordt 30% daarvan besteed aan ‘vergroening’. De invulling daarvan 
wordt verderop beschreven. 
De betalingen zijn voortaan niet meer aan bedrijven of personen gekoppeld, maar aan de grond. 
Ook zijn ze ‘platgeslagen’ – voorheen verschilden ze sterk per bedrijf en per hectare, omdat ze 
waren gebaseerd op het productievolume in het verleden. De totale hectarepremie bedraagt 
ongeveer € 400,- per ha. Hiervan is € 275,- basispremie en € 125,- vergroeningspremie. 
Aangezien het hectaregemiddelde in Midden-Delfland nu ruim beneden de € 400,- per ha ligt, 
gaat het gebied er de komende jaren gemiddeld genomen financieel op vooruit. Alleen de 
intensieve veebedrijven – dat zullen er een stuk of vijf zijn – gaan er met het nieuwe beleid  
op achteruit. 

Hectarepremies: voor wie en voor welke grond?

Om te voorkomen dat iedereen die een stukje grond heeft voortaan geld zou krijgen, heeft 
de Europese Commissie de hectarepremies voorbehouden aan ‘actieve agrariërs’. Nederland 
definieert deze nu als bedrijven die meedoen aan de GDI (meitelling), ingeschreven staan  
bij de Kamer van Koophandel en in aanmerking komen voor minimaal € 500,- aan premie.
Als een bedrijf aan die voorwaarden voldoet, wordt er betaald voor een vrij breed scala aan 
gronden: alle typen agrarische grond (behalve glastuinbouw), dus ook de fruit-, groenten- en 
bollenteelt. Ook natuurgraslanden in eigendom van een terreinbeherende organisatie doen 
mee, althans als het gaat om extensieve, door boeren gebruikte graslanden. De hectarepremie 
gaat daarbij net als nu naar de gebruiker. Voor andere begraasde terreinen (bijv. heide) komt 
er een aparte constructie: hier worden graasdierpremies van kracht.
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Vergroening nauwelijks gevolgen voor Midden-Delfland

De belangrijkste vernieuwing en het meest besproken onderdeel van de GLB-herziening is de 
vergroening: 30% van het budget aan directe betalingen (in Nederland zo’n € 225 mln. per 
jaar) wordt voortaan besteed aan groene maatregelen. Ook aan de basispremie zijn ‘lichte’ 
vergroeningseisen gekoppeld (de zogeheten cross-compliance): het land moet in ‘goede 
landbouw- en milieuconditie’ worden gehouden. Deze voorwaarden bestonden onder het oude 
GLB echter ook al. De nieuw geïntroduceerde vergroening is bedoeld om verdergaande natuur- en 
milieumaatregelen op te nemen in het ‘hart’ van het GLB en zo een grote groep bedrijven stapjes 
in een duurzame richting te laten maken. De volgende typen bedrijven zijn ‘groen van nature’ 
verklaard en hoeven geen maatregelen te nemen:
–  Biologische bedrijven en bedrijven die deelnemen aan een ander landelijk of regionaal 

duurzaamheidscertificaat. Dit laatste lichten we straks nader toe.
–  Bedrijven die geheel of gedeeltelijk in Natura 2000-gebied liggen. Dit is in Midden-Delfland 

niet aan de orde.

De overige bedrijven moeten zich houden aan de volgende vergroeningseisen:
–  Permanent grasland moeten in stand worden gehouden. Nederland heeft deze handhavings-

plicht op landelijk niveau geformuleerd, eigenlijk net zoals die nu al bestaat onder de 
cross-compliance. Hierbij is 2012 als referentiejaar gekozen. Als de oppervlakte blijvend 
grasland landelijk met meer dan 5% daalt, kan de overheid individuele bedrijven die grasland 
hebben omgezet dwingen om dit in ere te herstellen. De handhavingsplicht is geen absoluut 
scheurverbod: er mag graslandvernieuwing plaatsvinden, als er maar weer grasland terugkomt.

–  Bedrijven met een substantiële oppervlakte bouwland (alles behalve permanent grasland) 
moeten minimaal 2 of 3 gewassen telen en 5% van het bouwland inruimen voor natuur en 
landschap. Beide eisen geldt echter niet voor bedrijven waar meer dan 75% van de opper-
vlakte in gebruik is voor veehouderij (teelt van voedergewassen) en de oppervlakte bouwland 
kleiner is dan 30 ha. 

Omdat de vergroeningsinspanningen vooral in de akkerbouw terecht komen en de plicht tot 
behoud van permanent grasland niet op bedrijfsniveau is ingevuld, zal de vergroening voor 
Midden-Delfland vrijwel zonder gevolgen blijven. Er zijn vrijwel geen veebedrijven met meer 
dan 30 ha maïs. Alleen enkele grotere akker- en tuinbouwbedrijven zullen daadwerkelijk grond 
moeten inruimen voor natuur en landschap. 
De sanctie op het niet voldoen aan de vergroening wordt vanaf 2017 van kracht en houdt een 
korting van € 30,- in op de basispremie. Het bedrijf ontvangt dan dus nog € 240,- per ha.

Langzame overgang naar gelijke hectarepremies

Nederland neemt de tijd tot 2019 om stapsgewijs te komen tot een landelijk gelijke hectare-
premie. Op die manier kunnen sectoren die er sterk op achteruit gaan, zoals de zetmeelaard-
appelteelt en de kalverhouderij, zich voorbereiden op de nieuwe situatie. Het gevolg daarvan is 
echter ook dat bedrijfstakken en gebieden die er in het nieuwe stelsel op vooruit gaan (zoals 
Midden-Delfland) geduld moeten oefenen voor hun premie op het uiteindelijke niveau is.  
In beginsel groeien bedrijven in vijf jaarlijkse stappen naar uiteindelijk € 400,- per ha. Bedrijven 
die nu geen premie ontvangen, groeien in vijf stappen van € 80,- per jaar naar het eindbedrag.
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Plattelandsbeleid: op naar het POP-3

Daar waar de hectarepremies helemaal door Brussel worden 
betaald, moet het plattelandsbeleid voor minimaal de helft door 
Nederland zelf worden betaald. Aan het plattelandsbeleid 
betaalt Brussel jaarlijks zo’n € 85 mln. per jaar mee. Dit bedrag 
blijft de komende jaren vrijwel onveranderd. Ruim 40% van dit 
bedrag is voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (incl. 
ganzenbeheer). Ongeveer 20% is voor verbeteren van de 
concurrentiekracht en de landbouwstructuur en eveneens 20% 
is voor watermaatregelen – zie ook de bijgaande tabel. 
Door de oogharen kijkend is het accent wat meer op de landbouw 
komen te liggen en wat minder op verbredingsactiviteiten en 
plattelandsinitiatieven die verder van de landbouw af staan. 
Verder zijn er belangrijke verschuivingen bij de maatregelen die 
met beheer te maken hebben: 
–  naast milieu, natuur en landschap zijn klimaat en energie als 

belangrijke thema’s toegevoegd. Zo ontstaat voor het gebied 
een ruimer keuzemenu aan maatregelen; 

–  de aanvragen voor agrarisch natuurbeheer kunnen voortaan 
ook collectief worden gedaan. Nederland heeft dit zo ingevuld 
dat het nog uitsluitend zaken doet met collectieven. Hierover 
straks meer; 

–  de Brusselse bijdrage voor beheer stijgt van 50 naar 75%. 
Van dat laatste maakt Nederland overigens geen gebruik, 
omdat dit een groot beslag zou doen op de envelop met 
Brussels geld en Nederland ook andere zaken met Brussels 
geld wil financieren.

Aan het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) 
wordt nu hard gewerkt. Het ministerie van EZ en de provincies 
willen het in april 2014 ter beoordeling in Brussel indienen, 
waarna het in het najaar van start kan gaan.

Kringlooplandbouw en andere duurzaamheidscertificaten

Voor bedrijven die niet aan de vergroening kunnen of willen voldoen is er nog een andere 
mogelijkheid: deelname aan een duurzaamheidscertificaat. EKO is tot dusverre het enige 
erkende. Daarnaast verwacht de overheid dat de landbouw zelf één of meer certificaten 
ontwikkelt die qua effecten gelijkwaardig zijn aan de drie eerder genoemde maatregelen. 
Duurzaam Boer Blijven (kringloopwijzer) en Stichting Veldleeuwerik zijn initiatieven die voor 
resp. de rundveehouderij en de akkerbouw zulke certificaten hopen te ontwikkelen. In Midden-
Delfland loopt het project Duurzaam Boer Blijven al geruime tijd, met een goede deelname. 
Omdat vrijwel alle bedrijven al voldoen aan de vergroeningseisen, is deelname aan zo’n 
toekomstig certificaat niet nodig om in aanmerking te komen voor de vergroeningspremie. 
Kringlooplandbouw wordt echter ook genoemd als certificaat voor de milieuwetgeving  
(LTO-voorstellen) en als leveringsvoorwaarde voor zuivel (FrieslandCampina). Deelname aan 
kringlooplandbouw is daarmee dus wel degelijk zinvol, maar niet nodig om in aanmerking  
te komen voor vergroeningspremie.

Budgetten plattelandsbeleid (mln. € per jaar)

 Totaal Waarvan EU

Innovatie en concurrentiekracht 20 10
Versterken landbouwstructuur 15 7,5
Weersverzekering 9 2

Jonge boeren 5 2,5

Agrarisch natuurbeheer 60 30
Ganzenbeheer 10 5
Watermaatregelen PAS 10 5
Herstel landschapselementen 6 3

Verbeteren waterkwaliteit 25 12,5

LEADER (Europese regeling) 11 5,5
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De nieuwe werkwijze:  
voordeur en achterdeur
In de nieuwe situatie komt er een contract op hoofdlijnen 
tussen de provincie en het gebiedscollectief (de ‘voordeur’) en 
contracteert het collectief concrete maatregelen door naar de 
grondgebruikers (de ‘achterdeur’). Voor het contract met de 
overheid dient het collectief een gebiedsofferte in, waarin het 
zijn visie op het gebied ontvouwt en aangeeft op welke doelen 
de offerte zich richt en hoe die doelen zullen worden bereikt.  
De overheid controleert vooral of zij waar voor haar geld krijgt, 
of het collectief professioneel opereert en alleen steekproefs-
gewijs ook in het veld. Het gebiedscollectief doet verder alles 
zelf: het uitstippelen van een effectief beheer, het sluiten van 

contracten, de controle en sanctionering, de uitbetaling en alle 
bijbehorende administratie. Alle collectieven moeten daartoe 
worden gecertificeerd als ‘erkende’ beheerders. De koepel-
organisaties voor agrarisch natuurbeheer en LTO hebben 
daarvoor nu een tweejarig professionaliseringstraject ingezet.  
In een aparte werkorganisatie Stichting Collectief Agrarisch 
Natuurbeheer (SCAN) worden de collectieven-in-spe met raad 
en daad bijgestaan om hun organisatie te laten voldoen aan het 
programma van eisen dat de overheid opstelt.

Agrarisch natuurbeheer: vanaf 2016 alleen nog collectief

Een belangrijk en verplicht onderdeel van het plattelandsbeleid is het agrarisch natuurbeheer. 
Zoals gezegd heeft Brussel ruimte gecreëerd voor collectieven (‘groepen boeren en groepen 
boeren en andere grondgebruikers’) om te fungeren als aanvrager en ontvanger van betalingen. 
Hoewel Brussel het als extra optie opvoert, heeft Nederland ervoor gekozen om vanaf 2016 het 
agrarisch natuurbeheer helemaal op collectieve leest te schoeien. Individuele aanvragen zijn 
dan dus niet langer mogelijk. Daarmee wil de overheid een dubbelslag maken:
–  een hogere effectiviteit van het beheer. Idee is dat een collectieve, gebiedsgerichte aanpak 

(het juiste beheer op de juiste plek) de resultaten kan verbeteren;
–  verlaging van de uitvoeringskosten. Die bedragen nu 40% van het budget dat er aan 

beheermaatregelen wordt betaald. De overheid wil dit minimaal halveren. Door de uitvoering 
sterker in de streek te leggen kan hierop worden bespaard: hier is immers veel meer kennis 
aanwezig over bedrijven, land en vee, waardoor de administratie en controle efficiënter 
verlopen.
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Gebiedscollectief Midden-Delfland

Ook voor Midden-Delfland betekent dit dat er moet worden nagedacht over de vorming van  
een gebiedscollectief-nieuwe-stijl. De provincie heeft aangegeven dat zij rekent op maximaal  
7 collectieven, terwijl er nu 16 agrarische natuurverenigingen zijn. Dit betekent dat er nogal 
wat clustering of samenwerking moet gaan plaatsvinden. Overigens kan een collectief ook 
bestaan uit een cluster van ANV’s die samen een offerte opstellen maar als zelfstandige 
’uitvoeringsorganisaties’ blijven bestaan. De agrarische natuurvereniging in Midden-Delfland, 
Vockestaert, heeft aangegeven het gebiedscollectief te willen zijn en zelfstandig te willen 
blijven. Ten eerste is het niet zo eenvoudig om aansluiting te zoeken bij andere gebieden 
– Midden-Delfland is immers een goed afgebakend gebied en een redelijk sterke ‘merknaam’. 
Ten tweede voelt Vockestaert niet zo’n sterke noodzaak tot samenvoeging: er is al ervaring met 
het opstellen van een collectief weidevogelbeheerplan, er is een kantoor met medewerkers en 
Vockestaert voert voor het Groenfonds het puntensysteem voor groene diensten uit. De werkwijze 
daarbij lijkt op de werkwijze van het nieuwe agrarisch natuurbeheer. Wel kijkt Vockestaert nog 
naar de grenzen van zijn werkgebied, want er zijn nog wat ‘witte vlekken’ rondom het huidige 
werkgebied. Het is nog even afwachten of de provincie akkoord gaat met het nieuwe ‘collectieven-
landschap’. Het is voor alle partijen op dit moment nog wat zoeken hoe een bottom-up ontstane 
organisatie als Vockestaert zich het beste kan ontwikkelen nu de overheid eisen stelt aan 
organisatie en werkwijze. 
Vockestaert betrekt LTO (dat al bestuurlijk vertegenwoordigd is) als deelnemer in het collectief 
en wil de gebiedsofferte goed afstemmen met de andere gebiedspartijen. Daarvoor zijn in 
beginsel al goede platforms aanwezig, zoals het beheerdersoverleg, het recente weidevogelpact 
en het overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland. In bijgaand schema is aangegeven 
hoe SCAN (Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer) zich de relatie tussen het collectief 
en zijn omgeving voorstelt.

Met de andere Zuid-Hollandse natuurverenigingen en de koepelorganisatie Veelzijdig Boerenland 
wordt nog gekeken naar de kansen voor een soort ‘dienstencentrum’ waar verenigingen expertise 
kunnen inkopen. Vockestaert heeft een werkgroep professionalisering gevormd die zich gaat 
buigen over de nieuwe taken en met een voorstel zal komen wat de vereniging zelf in huis heeft 
of gaat halen en wat kan worden uitbesteed.

Dienstverleners  
voor uitvoering van 

administratieve 
taken, monitoring 

e.d.

Provincie Regisseur

Uitvoerings-
contract

Beheercontract

Subsidie

Deelnemers agr. 
natuurbeheer

Agrarisch collectief 
(ANV en/of LTO)

terreinbeheerders overheden

andere gebiedspartijen 
zoals Landschapsbeheer

Verbrede gebiedscoalitie
Afstemming van doelen en beheer
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Agrarisch waterbeheer

Er komt aanmerkelijk meer geld voor waterbeheer. In het POP-3 is € 25 mln. uitgetrokken voor 
het verbeteren van de waterkwaliteit en nog eens € 5 mln. voor watermaatregelen in het kader 
van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in en rond Natura 2000-gebieden. Daarnaast is 
in de eerste pijler nog € 20 mln. gereserveerd voor watermaatregelen die bijdragen aan 
internationale doelen zoals Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn water (KRW). De stijging van het 
budget voor waterbeheer wordt vooral veroorzaakt doordat de waterschappen veel meer dan 
voorheen meebetalen aan het POP-3. Voor een waterrijk gebied als Midden-Delfland, waarvan 
delen onder de KRW vallen, biedt dit goede kansen. Vockestaert overlegt al met het Hoogheem-
raadschap van Delfland over het leveren van groenblauwe diensten – in 2012 werd een integrale 
gebiedsofferte aan Delfland uitgebracht. Sinds 2013 loopt er een pilot van Vockestaert met het 
onderhoud van natuurvriendelijke oevers voor Delfland. Ook is er overleg tussen LTO, Vockestaert 
en Delfland over andere maatregelen uit het Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW), bijvoorbeeld 
over het terugdringen van nutriëntenemissies naar het oppervlaktewater. Daarover zijn afspraken 
gemaakt in de Samenwerkingsovereenkomst nutriënten Veenweiden Rijn-West. Dit alles kan 
worden gezien als de opmaat naar grootschaliger zakendoen – ook het merendeel van het 
waterschapsgeld zal in het POP-3 namelijk worden weggezet via de regeling voor agrarisch 
natuurbeheer, waarbij zakendoen met collectieven de enige optie is.

Randvoorwaarden gebiedsofferte onzeker

De provincie treedt in het nieuwe systeem op als ‘vragende partij’ en formuleert onder meer  
de doelen waarop de gebiedsofferte moet inspelen. De doelen zijn nog sterk in discussie.  
De provincies hebben van het rijk opdracht gekregen om minimaal de natuurdoelen te bedienen 
waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft. Concreet betekent dat: de 
soorten die voorkomen in de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) en die in landbouwgebied 
voorkomen. Weidevogels staan als broedvogel bijvoorbeeld niet op die lijst. Het is nog even 
afwachten of de provincie weidevogels als aanvullend doel opneemt. Medio 2014 komt de 
provincie met een beleidsnota over het agrarisch natuurbeheer. Maar het feit dat de provincie 
de discussie over weidevogelkerngebieden is gestart, wijst erop dat zij hiermee wel iets wil.  
Op de lijst van internationaal belangrijke soorten staan trouwens wel andere soorten waarmee 
Midden-Delfland kan scoren, zoals die van sloten en oevers.
Het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer is ook bedoeld als voertuig voor andere 
overheden zoals gemeenten en waterschappen. Het puntensysteem voor groene diensten (vanuit 
het intergemeentelijke Groenfonds) zou hierin dus – op termijn – ook kunnen worden onder-
gebracht. Hoewel Brussel hieraan niet meebetaalt, volgen aanvraag en uitvoering hier nu al de 
systematiek van het nieuwe stelsel. Ook de gebiedsofferte die aan het Hoogheemraadschap is 
uitgebracht (zie hierna) past in deze systematiek. Zo zou een integrale gebiedsofferte kunnen 
worden opgesteld.
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Leader

Sommige van de thema’s die we in het POP-3 niet terugzien (zoals verbreding, streekproducten 
etc., plattelandsvernieuwing in brede zin) zijn nog wel mogelijk onder het zogeheten Leader-
programma. Dit is bedoeld voor steun aan lokale initiatieven. Hiervoor is onder het POP-3  
€ 11 mln. per jaar beschikbaar. Onder de prioriteiten valt onder meer de relatie stad-land, 
waardoor het interessant kan zijn voor Midden-Delfland. Elk gebied kan in de loop van 2014  
bij de provincie ‘solliciteren’ om te worden erkend als Leader-gebied.

Probleemgebiedenvergoeding

Er bestaat al jaren een vergoedingsregeling voor gebieden met 
‘natuurlijke handicaps’ zoals een hoog waterpeil en een lang-
gerekte verkaveling, omstandigheden (of liever: landschaps-
kwaliteiten) die relatief hoge productiekosten met zich mee-
brengen. In het nieuwe plattelandsbeleid verhoogt Brussel het 
vergoedingenplafond voor Nederland van € 150,- naar € 250,- 
per ha (Nederland betaalde € 94,- per ha). De gemeente 
Midden-Delfland heeft er de afgelopen jaren veel energie in 
gestoken om het gebied meer van deze regeling te laten 
profiteren. Door die inspanningen is in 2007 het gehele gebied 
als probleemgebied begrensd en heeft de gemeente tussen 2011 
en 2013 aanvullend op de provinciale middelen vergoedingen 
betaald uit IODS-geld.
Nederland heeft nu echter besloten om de regeling niet in zijn 
oude vorm voort te zetten. Dat zit zo. De laatste POP-periode was 
de vergoeding gekoppeld aan ‘actief beheer’ zoals weidevogel-
beheer. Actief beheer kan voortaan alleen nog collectief worden 
aangevraagd, terwijl de probleemgebiedenregeling individueel 
blijft. Daarnaast speelt mee dat deze ‘passieve dienst’ (in stand 
houden landschap) niet meer zo wordt gewaardeerd. De oplossing 
van de provincies is nu dat de regeling wordt geschrapt, maar 
dat er in probleemgebieden een kop op de vergoeding voor 
actief beheer kan worden gezet. In probleemgebieden kan er 
dus straks een hogere beheervergoeding worden betaald dan 
daarbuiten. Daardoor is het budget voor agrarisch natuurbeheer 
inclusief dat voor probleemgebieden. Omdat de regeling wordt 
geschrapt uit het POP-3, kunnen ook andere overheden deze 
vergoeding niet meer betalen.
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De gevolgen voor Midden-Delfland  
op een rij
Samenvattend staan het gebied als gevolg van het nieuwe GLB 
en het nieuwe agrarisch natuurbeheer de volgende ontwikkelingen 
te wachten:
–  de landbouw zal gemiddeld genomen wat meer geld uit 

Brussel ontvangen aan hectarepremies;
–  de vergroening van het GLB zal in Midden-Delfland weinig  

of geen gevolgen hebben;
–  deelname aan Kringlooplandbouw is niet nodig om aan de 

vergroening te voldoen, maar wordt wellicht een leverings-
voorwaarde vanuit de zuivelindustrie;

–  agrarisch natuurbeheer kan voortaan alleen collectief worden 
aangevraagd. Waarschijnlijk ontwikkelt Vockestaert zich door 
tot een gebiedscollectief dat in samenspraak met andere 
partijen een gebiedsofferte indient. Een ‘gebiedscoalitie’ 
hiervoor kan vanuit bestaande samenwerkingsverbanden 
waarschijnlijk snel worden opgericht;

–  er komt aanzienlijk meer geld voor waterbeheer, dat voor 
een deel ook via het gebiedscollectief zal worden weggezet. 
Dit biedt nieuwe kansen voor realisatie van de gebiedsofferte 
voor blauwe diensten die eerder bij het Hoogheemraadschap 
is ingediend;

–  er gaan ook geldstromen verloren: zo zal de probleem-
gebiedenvergoeding in zijn huidige vorm niet terugkomen;

–  Midden-Delfland scoort vanwege de nabijheid van de stad 
goed op de criteria voor het Leader-programma. Dit biedt 
kansen voor initiatieven als verbreding en educatie die onder 
het POP-3 lastiger financierbaar zijn.
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