
Europa 

lr. J. Sonneveld 

Land bouwbeleid in de 
EG 

De vooruitzichten voor de akkerbouw zijn 
somber. Het EG-instrumentarium moet 
worden aangepast om de problemen aan 
te pakken. De EG zou van jaar tot jaar de 
omvang van de produktie van granen 
moeten kunnen reguleren. 

De wereldmarkt van landbouwprodukten 
staat b1j voortduring in het middelpunt van 
de politieke belangstelling. Niet dat er tot 
dusver van een internationaal beleid met 
betrekking tot de wereldmarkt van met 
name voedselprodukten sprake zou zijn, 
maar de gevolgen van het gevoerde na
tlonale beleid voor de wereldmarkt wordt 
1n vele fora kritisch gevolgd. Beurtelings 
concentreert zich de aandacht op twee 
zeer uiteenlopende vragen: Zal er de ko
mende jaren wei voldoende voedsel zijn 
om aan de vraag ernaar wereldwijd te vol
doen? En leidt de felle concurrentle tus
sen de grate voedseloverschotten produ
cerende en exporterende Ianden niet tot 
een ontwnchting van de wereldmarkt, 
waardoor vooral de voedselproduktie in 
de ontwikkelingslanden dramatisch wordt 
ontmoedigd? 

Voorshands l1jkt het probleem aange
duid met de tweede vraag actueler en ur
genter dan de eerste. Ondanks produktie
beperkende maatregelen zien de grate 
produktlelanden nauwelijks kans de door 
technologische vooruitgang alsmaar stij-
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gende produktie van met name granen in 
de hand te houden. De eerste zorg die 
daarbij ontstaat is van financiele aard: 
door de inelastische vraag daalt de prijs 
op de overvoerde wereldmarkt onverbid
delijk en moeten zeer hoge exportsubsi
dles het verschil met de gegarandeerde 
boerenprijs in het binnenland overbrug
gen. 

Tach heeft de grote droogte in Noord 
Amerika vorig jaar het besef doen groeien 
dat het verschil tussen teveel en te weinig 
betrekkelijk dicht bij elkaar ligt. Oat gevoel 
wordt nog versterkt door de sterke daling 
van de overschotten in de EG. 

Het lijkt geen overbodige luxe als er we
reldwijd een objectief signaal zou kunnen 
worden gegeven aan de grate produktie
landen om meer dan wei minder voorra
den te produceren. Bovendien lijkt het 
aanbevelenswaardig dat het beleidsin
strumentarium van deze Ianden zodanig 
is samengesteld, dater van jaar op jaar in 
redelijke mate de produktie uitgebreid 
dan wei ingekrompen zou kunnen wor
den. De VS beschikt daadwerkelijk over 
een dergelijke flexibel instrument. De EG 
lijkt weinig anders te kunnen dan jaar in 
jaar uit de produktie op te voeren. In de 

lr J Sonneveld (1933) 1s t11dei1Jk stafmedewerker kab1net m1-
n1stene van Landbouw en CDA-kand1daat voor het Euro
pees Parlement met de spec1ale taak de landbouwaangele
genheden te behart1gen 
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EG gaat dit gepaard met doelbewust ver
oorzaakte prijsverlagingen die de gehele 
akkerbouw in een depressie lijken te voe
ren. 

lnmiddels is er een nieuw element in de 
discussie bijgekomen: als er loch minder 
geproduceerd moet worden, is er dan 
geen prioriteit te geven aan een zodanige 
produktiebeperking, dater een maximale 
bijdrage mee wordt geleverd aan een te
rugdringing van de overbelasting van het 
mil1eu? In het onderstaande artikel over 
het huidige EG-Iandbouwbeleid zullen 
deze vragen mede aan de aan de orde ko
men. 

Er IS nooit vrijblijvendheid geweest 1n de 
Europese Gemeenschap met betrekking 
tot het al of niet voeren van een gemeen
schappelijk landbouwbeleid. Zander een 
gemeenschappelijk landbouwbeleid zou 
het vrije verkeer van goederen - ook niet 
van de industriele sector - nooit tot stand 
zijn gekomen. Over dit verband z1jn dwin
gende bepalingen in het Verdrag opgeno
men. Dit verklaart de hardnekkigheid 
waarmee landbouw zich op de agenda 
van de Commissie, de Raad en de Euro
pese Top weet te handhaven. Door deze 
voortdurende aandacht is het niet waar
schijnlijk dat feilen die er aan dat beleid 
kleven een gevolg zouden zijn van haast
werk. Het gemeenschappelijk landbouw
beleld vertoont wei vele tekenen van 
noodgedwongen compromissen. Toch 
werden er aan de uitvoerbaarheid steeds 
tamelijk hoge eisen gesteld; producenten, 
handel en uitvoerende instanties van de 
l1dstaten moesten er mee kunnen werken. 
Dit alles maakt dat het GLB, het gemeen
schappelijk landbouwbeleid, een grate 
mate van duurzaamhe1d vertoont. 

Met deze gedachte in het achterhoofd 
willen we een blik werpen op twee facto
ren, d1e dat beleid loch zouden kunnen 
veranderen: de totstandkoming van de in
terne markt en de onderhandelingen in 
GATT -verband, waar de land bouw een 
prom1nente plaats op de agenda heeft. Er 
is echter grate behoefte aan inzicht in het 
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relatieve belang van de verschillende be
leidsbemoeienissen voor de agrarische 
sector. lk zal kort de volgende drie be
relkte en toekomstige mijlpalen van de EG 
bel1chten en ik zal me daarbiJ afvragen 
welke van die drie voornamelijk de econo
mische situatle van onze land- en tuin
bouwbedrijven in de meer nabije toe
komst lijkt te kunnen bepalen: 
- het GLB, maar dan in de herziene 

vorm; 
- '1992'; 
- de Uruguay-ronde, de mternationale 

onderhandelingen over de handel in 
landbouwprodukten waar het land
bouwbeleid van aile belangrijke land
bouwprodukten producerende Ianden 
ter discussie staat. 

Het gemeenschappelijk landbouwbe
leid 
In het GLB heeft men destijds gekozen 
voor een zware marktordening voor gra
nen, melk, suiker, rundvlees, en tot op ze
kere hoogte ook voor aardappelmeel en 
oliehoudende zaden. Groenten en fru1t, 
sierteeltprodukten, slachtplu1mvee en eie
ren, varkensvlees en schapevlees kregen 
een lichtere marktordening. Hoe zwaar
der de marktordening hoe minder de op
brengstprijs van de EG-producent be
paald wordt door de prijs op de wereld
markt en de afzetmogelijkheden op de 
Gemeenschapsmarkt. Bij zware marktor
deningen behoren vooral variabele in
voerheffingen en exportrestituties naast 
een permanente bodem in de markt als 
gevolg van overheids-interntieaankopen. 

lk ben er nog steeds van overtuigd dat 
deze opzet - gegeven de b1jzondere po
sitle waarin zich de zich steeds weer uit
breldende EG bevond - goed was, of dat 
er althans geen andere mogelijkheden 
waren om het vrije verkeer van landbouw
produkten binnen de Gemeenschap te 
bereiken. Want dat was steeds het grate 
doel, zonder hetwelk ook de rest van de 
Europese integratie tot stilstand zou ziJn 
gekomen. En toevallig was deze oplos-
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sing met name gunstig voor de Neder
landse landbouwsector in zijn totaliteit. We 
behoeven ons wat dat betreft geen grate 
schuldgevoelens te Iaten aanpraten. 

Twee factoren leidden ertoe dat er op 
het gekozen systeem correcties zijn aan
gebracht. De eerste was het gigantische 
en onrustbarend en aanhoudend stij
gende bedrag waarmee het in stand hou
den van het gekozen systeem gepaard 
ging. Oat was de noodzaaksfactor. De 
tweede factor was de afsluiting van een 
toetredingsproces: pas toen de toetreding 
van Spanje en Portugal was afgerond 
kreeg men tijd en gelegenheid meer orde 
op zaken te stellen in de landbouwsector. 
Tijdens de toetredingsonderhandelingen 
mocht men niet de indruk geven, dat het 
gekozen regime voor welke sector dan 
oak vanwege een toetreding gewijzigd 
zou moeten en kunnen worden. Oat kun
nen we de gelegenheidsfactor noemen. 

De herziening heeft echter een opmer
kelijk karakter. Ze lijkt voor de verschil
lende sectoren van volstrekt andere prin
cipes uitgegaan te zijn. 

In de melkveehouderij werd gekozen voor 
een systeem van nationale produktie
quota doorgetrokken naar de individuele 
producent. De melkprijs kon op een rela
tief hoog niveau gehandhaafd blijven. Dit 
betekent minder speelruimte voor de af
zonderlijke producent. Maar zijn inkomen 
staat voorshands minder onder druk en 
de markt is zijn probleem niet. Vraag en 
aanbod zijn beter op elkaar afgestemd, of 
liever krijgen niet de gelegenheid om ver
der uit elkaarte lopen. Sommigen noemen 
oak dit beleid een meer marktgericht be
leid. En daar zit 1ets in: er worden in ieder 
geval minder overschotten geproduceerd 
waarvoor geen markt is. Bovendien zijn 
de verwerkers van de melk - en dat zijn 
vaak cobperaties - wei gedwongen om 
naar de best mogelijke valorisatie van de 
beschikbare melk te streven en dat is niet 
Ianger de gemakkelijke weg van de over
heidsinterventie. 
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Oak voor de granen werd voor een 
meer markgericht beleid gekozen, maar 
dat ziet er heel anders uit. Oak daar wenst 
de schatkist(bewaarder) niet Ianger de fi
nanciele last van de overschotten te dra
gen, waarvoor geen koopkrachtige markt 
bestaat. In het nieuw gekozen systeem da
len de marktprijzen naarmate de produk
tie stijgt en moet de producent meer bij
dragen aan de kosten van de afzet van het 
overschot. Bovendien wordt het minder 
aantrekkelijk gemaakt om het produkt bij 
de overheid in te leveren tegen de inter
ventieprijs zonder dat men zich ingespan
nen heeft het produkt zelf te verkopen. Oat 
beleid lijkt bij uitstek markt-gericht, maar 
als men wat kritischer kijkt, mankeert er op 
dat punt wei het een en ander. De totale 
produktie blijkt zich niet aan de marktsitua
tie aan de passen: het overschot blijft 
hardnekkig voortbestaan, met aile nare 
gevolgen voor de prijs van dien. Boven
dien is het in de ogen van diegenen die 
met name een vrije markt systematiek 
voorstaan, zoals bijvoorbeeld de Amerika
nen zeggen te doen, nag een uitermate 
slecht op de markt afgestemd beleid. Van 
enige vorm van vrije concurrentie tussen 
graan geproduceerd binnen en buiten de 
EGis nag geen sprake noch bij de import 
in de EG, noch op de wereldmarkt. Varia
bele invoerheffingen en exportrestituties 
zijn onverminderd blijven voortbestaan. 
Kortom, ondanks de ombuigingen in het 
EG-beleid zijn de problemen in de graan
marktsector allerminst opgelost. Oat vin
den producenten en overheden binnen 
de Gemeenschap, maar oak daarbuiten. 

Van de nieuwe regeling van de markt in 
de rundvleessector kan men inderdaad 
stellen dat deze een beetje is opgescho
ven in de richting van de wat lichtere markt
ordeningen, waar het marktmechanisme 
wat meer en de overheidsinterventie wat 
minder gewicht krijgen. Net als in de var
kensvleessector zal het aanbod in de 
rundvleessector zich wat meer door mid
del van het prijsmechanisme aan het aan
bod gaan aanpassen. 
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Het valt niet te ontkennen, dat de WiJzigin
gen in bovengenoemde sectoren een on
gunstige invloed hebben op de overige 
vriJe produktiesectoren van de akker
bouw. Oat geldt zowel voor de maatrege
len in de melkveehouderiJ, als voor de 
maatregelen met betrekking tot de gra
nen. Daardoor ontstaan er zeer grate ver
schillen in inkomenspos1tie van de melk
veehouders vergeleken met die van de 
akkerbouwers. Het lijkt erop, dat deze ver
schillen zich het scherpst in Nederland 
voordoen: Voor de gemiddelde Neder
landse melkveehouder is de huidige melk
prijs gunstig, zeker bij het huidige kost
prijspeil. Voor de Nederlandse akkerbou
wers zijn de prijzen van vrijwel aile produk
ten slecht, met uitzondering wellicht van 
de bietenprijs, zeker nu deze waarschiJn
lijk niet door Brusselse prijsverlagingen 
lijkt te worden getrotfen. 

In bovengenoemde situatie lijkt in de 
naaste toekomst niet veel verandering te 
zullen komen. Het ziet er niet naar uit dat 
men op korte termijn het quoteringssys
teem in de melksector zal afschaffen. Wei 
zullen er wat versoepelingen kunnen ko
men, maar ik verwacht niet dat men bin
nen afzienbare tijd de melkproduktie bin
nen de EG weer geheel vrij zallaten. Oak 
voor de akkerbouwsectoren lijken de kaar
ten voorlopig geschud. De prijsvoorstel
len voor 1989 voor granen, oliehoudende 
zaden en eiwitrijke produkten hielden nau
welijks een verrassing in: het was wat men 
ervan verwachtte. Aileen de bijkomende 
maatregelen met betrekking tot de inter
ventie kwamen onverwacht en voor de 
meerderheid van de ministers van Land
bouw blijkbaar ongelegen, zodat die voor
lopig in de ijskast zijn geplaatst, zij het niet 
definitief. Op het gebied van het Europese 
markt- en prijsbeleid weten we voor dena
bije toekomst waar we aan toe zijn en dat 
toekomstbeeld zal met name de Neder
landse akkerbouwers met grate zorg ver
vullen. 
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1992 
Het behoeft geen nader betoog dat 1992 
met alles wat daarbij behoort een onher
roepelijke nieuwe fase gaat inluiden voor 
de Gemeenschap, waardoor het Ieven 
van iedere burger be1nvloed gaat worden. 
Het gaat daarbij om het vervallen van de 
grenscontrole tussen de lidstaten, zodat 
goederen en mensen zich vnjelijk binnen 
de Gemeenschap kunnen verplaatsen. 
De bescherming aan de buitengrens van 
de Gemeenschap zal voor aile lidstaten 
gel1jk moeten zijn 

Afgezien van de grensformalite1ten met 
betrekking tot controle op kwal1teit en vei
ligheld voor mens, d1er en plant en de ver
rekening van de BTW, bestaat er allang 
een vrij verkeer van goederen inclusief d1e 
van de agrarische sector. De prijsvorming 
voor al deze goederen is dan oak een 
Europese priJsvorm1ng. Die vrijheid van 
verkeer bestond nog niet voor diensten, 
zoals diensten door het bankwezen of ver
zekeringsmaatschappijen. Oak konden 
personen zich tot dusver niet overal in de 
Gemeenschap gaan vestigen waar ziJ wil
den. BiJ dat laatste gaat het om vestigings
eisen onder meer verband houdend met 
de ople1d1ng die de beroepsbeoefenaars 
hebben genoten. Oat alles is nu volop in 
behandeling, zodat de ene gemeenschap
pelijke markt 1nderdaad veel dichter b1j lijkt 
te komen. 

Wat heeft dit alles voor de landbouw
sector te betekenen? Zoals gezegd 
bestaat er al lang een gemeenschappe
lijke markt voor landbouwprodukten, dat 
wil zeggen de lidstaten hebben allang n1et 
meer het recht om de 1nvoer uit de lidsta
ten te weren om economische redenen. 
Oat mocht nag wei om gezondheidsrede
nen van mens, d1er en plant. Oak in de 
landbouw is er sprake van een prijsvor
ming met een sam en hang die zich over de 
gehele gemeenschap uitstrekt. Het markt
en prijsbeleid, zoals dat in het vorige punt 
werd besproken, zal er niet of nauwelijks 
door veranderen. Sommigen denken dat 
bljvoorbeeld de melkquota er dwangma-
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tig door zullen moeten verdwijnen. Zo 
automatisch is dat verband echter niet. 
We kunnen de situat1e vergelijken met het 
stelsel zoals dat thans binnen een lidstaat 
wordttoegepast. Zo kan men stellen dater 
bijvoorbeeld binnen Nederland sprake is 
van provinciale quota, als men aile quota 
behorende bij de grond van melkveehou
ders per provincie bij elkaar optelt. Aileen 
bmnen Nederland is wei een handel in 
quota mogeliJk tussen inwoners van de 
ene provincie met die van de andere pro
vincles. Het ligt inderdaad voor de hand 
dat er op den duur handel in melkquota 
tussen melkveehouders wonend in ver
schillende lidstaten mogelijk wordt ge
maakt. 

Toch zijn er sectoren in de landbouw 
waarvoor 1992 van groat belang gaat 
worden. Dan denk ik met name aan de 
meer bederfelijke produkten. Vrijwel al 
deze produkten worden binnen de Ge
meenschap per truck vervoerd. Het opont
houd aan de grenzen is voor dat vervoer 
nog steeds zeer aanzienlijk. Het elimine
ren van dat grensoponthoud is pure winst, 
niet aileen in arbeidsuren, maar ook in 
kwaliteit van het produkt en als men aan 
het riJtijdenbesluit denkt, dan is het duide
lijk dat de actieradius van het Neder
landse verse produkt er nog aanmerkelijk 
door kan worden vergroot. Voordat het 
zover IS moesten er nog heel wat kwali
teitsregelingen worden geharmoniseerd. 
De officiele regelingen die in de veteri
naire en fytosanitaire sector zullen moeten 
worden getroffen zullen wat minder strikt 
en gedetailleerd zijn dan de nationale re
gelingen voordien. 

Daar waar de overheid terugtreedt op 
dit terre1n zal het bedrijfsleven zelf met een 
adequate aanvulling moeten komen. 
Diensten zoals bijvoorbeeld van de Ge
zondheidsdlenst voor Dieren zullen dan 
ook in de toekomst veel belangriJker wor
den. Oat neemt niet weg, dat de risico's 
voor mtensieve produktiegebieden zoals 
Nederland zullen gaan toenemen. Uiter-
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Sectoren die het nu al 
moeilijk hebben zullen het 
na 1992 nog moeilijker 
krijgen. 

aard zal ook de concurrentie uit andere 
lidstaten op de Nederlandse en buiten
landse markten toenemen. 

1992 wordt dus een situatie van plussen 
en minnen. Aileen voor die sectoren, 
waarin Nederland in het verleden getoond 
heeft sterk te staan, zal dat voordeel in de 
toekomst nog meer tot zijn recht kunnen 
komen. Sectoren die het onder het hui
dige regime al moeilijk hebben zullen het 
na 1992 nog moeilijker krijgen. Gegeven 
de relatief sterke positie die Nederland in 
de landbouwsector tot nog toe heeft inge
nomen is het vertrouwen gerechtvaar
digd, dat Nederland per saldo meer te 
winnen heeft dante verliezen bij de markt
situatie die door 1992 tot stand komt. 

De GATT -onderhandelingen 
Tot nog toe hebben GATT-onderhandelm
gen geen grate invloed gehad op het EG
Iandbouwbeleid, op een grate uitzonde
ring na: in de eerste helft van de jaren 
zestig ging de EG akkoord met een conso
lidatie, dat wil zeggen definitief vastleg
gen, van een nul-invoerrecht op graanver
vangers en oliehoudende zaden. 

Bij de thans aan de gang zijnde Uru
guay-ronde lijken er voor de landbouw 
grate belangen op het spel te staan. Het 
zijn vooral de Verenigde Staten, die er dit 
keer op aangedrongen hebben dat de 
handel in landbouwprodukten internatio
naal aan een orderlijker regime moet wor
den onderworpen. Zoals bekend stelden 
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zij in dit kader voor binnen een tijdsbestek 
van tien jaar aile produktiegebonden 
steun in de landbouwsector wereldwijd te 
elimineren. Hoewel dat voorstel allerwe
gen als volstrekt irreeel werd bestempeld, 
was de politieke en zakelijke druk om op 
het gebied van de internationale land
bouwhandel tot een regeling te komen zo
danig groot, dat men - ondanks een vol
ledige impasse bij een tussentijdse balans
opmaking in Montreal in december jongst
leden - gedwongen werd alsnog een ba
sis voor enigerlei regeling op korte en 
langere termijn te zoeken. 

Onder normale omstandigheden gaat 
het bij dit soort onderhandel1ngen om ge
ven en nemen, dat wil zeggen men doet 
concessies aan elkaar. In het Ameri
kaanse standpunt zit weliswaar ook een 
Amerikaanse concessie, namelijk het 
stoppen van de talrijke subsidies aan de 
eigen landbouw, waaronder het zeer be
lemmerende importregime voor zuivel
produkten. Maar in Ieite ziet de VS deze 
onderhandelingen niet als vrijblijvend. 
Met name het Congres heeft in het kader 
van de Handelswet van vorig jaar Iaten 
vastleggen, dat er meer en zich automa
tisch aan de marktsituatie aanpassende, 
Amerikaanse exportsubsidies moeten ko
men, als er geen resultaten worden ge
boekt bij het elimineren van handels
verstorende subsidies in de internationale 
handel in landbouwprodukten. 

Vooralsnog zit er niet veel schot in de 
onderhandelingen. De verdragsluitende 
partijen hebben nog twee jaar om de zaak 
tot een goed einde te brengen. Tijdens de 
tussentijdse bijeenkomst in Montreal liep 
de zaak op de landbouw vast. Andere 
sectoren, zoals bijvoorbeeld het interna
tionale dienstenverkeer zijn wat de voort
gang betreft geheel afhankelijk van voort
gang op landbouwgebied. Vandaar dat 
het niet aileen de landbouwministers zijn, 
die hier de dienst uitmaken. Door een spe
ling van het lot hebben zich enkele interes
sante rolwisselingen voorgedaan: de 
Europese Landbouwcommissaris is Com-
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missaris voor Buitenlandse Handelsbe
trekkingen geworden: onze landgenoot 
de heer Andriessen, terwijl aan de VS-kant 
precies het omgekeerde plaats vond. 

Het is bekend, dat op dit moment vooral 
gewerkt wordt aan een regime voor de 
korte termijn: een stand punt, dat van meet 
at aan door de EG is verdedigd. Maar 
welke maatregelen er op korte termijn 
moeten worden genomen, daarover is 
men het nog lang niet eens. Uitvoerend di
recteur Dunkel van de GATT-organ1satie, 
is druk doende om met nieuwe voorstellen 
te komen om de zaak uit het slop te halen. 
Hij probeert zoveel mogel1jk de steun te 
bevriezen, inclusief een begrenzing naar 
beneden van de toegang tot de markten 
van landbouwprodukten in een bepaald 
land of groep van Ianden: Minimaal zou 
men van een bepaald produkt moeten blij
ven importeren, wat men de afgelopen ja
ren placht te importeren. Ook zouden de 
produktiebeperkende programma's in de 
komende jaren niet versoepeld mogen 
worden. 

Nu kan men zich voorstellen dat de EG 
met dat laatste punt niet zoveel moeite 
heeft, maar de beide eerder genoemde 
punten te weten bevriezing van de subsi
dies en van de invoerhoeveelheden, dat 
grijpt diep in in het marktordenende re
gime van de EG. De Europese Commissie 
die namens de EG onderhandelt, heeft 1n 

een eerder stadium als consigne meege
kregen, niet het systeem van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid ter discussie 
te stellen, laat staan pr1js te geven. 

lk ben van mening, dat men zijn ver
wachtingen op een spoedig en substan
tieel succes niet te hoog mag spannen. 
Een mislukking van de onderhandelingen 
is echter voor de landbouw bepaald niet 
zonder risico's, met name niet voor de Ne
derlandse landbouw. Als een van de 
grootste exportlanden van agrarische pro
dukten ter wereld, hebben wij aile belang 
bij een vrijere wereldhandel. Verhou
dingsgewijs exporteren wij naar de we-
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reldmarkt veel produkten, die niet door 
een zware EG-marktordening worden be
heerst. Een grotere vnjheid in de handel 
voor deze produkten IS dus duidelijk in ons 
belang. Bovendien is de dreigende taal 
d1e de VS bezigt, als de onderhandelingen 
mislukken, met name bedreigend voor de 
Nederlandse export lmmers een misluk
king betekent een voortduren en zelfs een 
uitbreiding van de handelsoorlogen, 
waarvan we er de laatste Jaren al enkele 
tussen de EG en de VS hebben gehad. In 
het vuurgevecht dat daarbij ontstaat raakt 
dan ook gemakkelijk een Nederlands ex
portprodukt betrokken. Zo stonden op de 
VS-retaliatielijst in de hormonenoorlog 
aanvankelijk ook de Nederlandse pa
prika's. Dit keer ontsnapten ze nog de 
dans, maar het risico neemt b1j ieder han
delsconflict toe. 

Het herziene GLB het meest bepalend 
Als ik nu de balans opmaak van de dr1e 
genoemde miJipalen het herziene GLB; 
1992; en de GA TT-onderhandelingen, w1e 
van de drie naar mijn mening het meest 
waarschiJnliJk de economische situatle op 
onze landbouwbedrijven zal bepalen in 
de komende Jaren, dan kom ik tot de con
clusie. dat dat het herz1ene GLB zal z1jn. 
Oat geldt zowel voor de melkveehouderiJ 
als voor de akkerbouwsector. 

Dit is een gedachte die bepaald niet tot 
voldoening kan stemmen. lk vind dan ook 
dat we moeten blijven werken aan een 
verbetering van de situatie. De politieke 
wil om veranderingen af te dwingen komt 
niet vanzelf. Daarbij gaat het om het Vln
den en formuleren van een meer bevredi
gende politiek, en een mobilisatie van de 
politleke macht om de veranderingen 
door te voeren. Aangezien aile relevante 
verdragsluitende partiJen in de internatio
nale onderhandelingen een democratisch 
systeem kennen, moet het democratische 
denk- en beslissingsproces ten voile be
nut worden. In dit verband is het interes
sant op te merken dat er in het Aktiepro
gram van de Europese Volkspartij, de 
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chnsten-democratische partij in de EG, 
waarvan ook het Nederlandse CDA deel 
u1tmaakt, aan de 1nternationale landbouw
problematlek ruime aandacht besteed. 
Sta mij toe, dat ik de meest betrokken pa
ragraaf citeer: 'De Europese Volkspartij 
staat voor de instandhouding van het sys
teem van variabele invoerheffingen en ex
portvergoedingen. Om het zinloze opbie
den 1n subsidies voor landbouwprodukten 
tussen de voornaamste concurrenten op 
de wereldmarkt te beemdigen en tegelijk 
ook een Europese aanwezigheid op de 
wereldmarkt te verzekeren, stelt de Euro
pese Volkspartij voor akkoorden af te slui
ten met de belangrijkste GA TT-partners 
om voor iedereen tot een gelijkwaardige 
produktiedalmg te komen en meer duide
lijkheid te scheppen in de verschillende 
steu nmaatregelen van de GATT-parners'. 

Graanproduktie 
Graag wil ik aan deze laatste gedachte 
van een akkoord tussen de voornaamste 
GA TT-partners inzake een gelijkwaardige 
produktiedaling een nadere persoonlijke 
beschouwing wijden. Daarvoor breng ik 
eerst in herinnering de besl1ssing van de 
Gemeenschap om het zuiveloverschot in 
de Gemeenschap drast1sch te beperken. 
Oat was een eenzijdige besl1ssing; we 
hebben dat aan niemand gevraagd, we 
hebben ook aan niemand gevraagd om 
mee te doen. De positie van de EG op de 
wereldmarkt voor zuivelprodukten is 
evenwel zo groot, dat het geringere zuivel
aanbod van de EG tot een forse prijsver
hoging op de wereldmarkt heeft geleid. 
De EG liet zich biJ haar besluit leiden door 
het financiele eigen belang: men zou op 
deze wijze een veel geringere hoeveel
heid produkt behoeven te subsidieren. 
Maar bovendien bleek dat men per een
heid produkt een veel geringer subsidie
bedrag hoeft te betalen. Oat laatste voor
deel geldt evenwel ook voor de concur
rentie. Toen ik dan ook afgelopen decem
ber deelnam aan de Jaarvergadering van 
de Amerikaanse Federatie van Zuivelpro-
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ducenten heb ik geen onvertogen woord 
gehoord over het EG-zuivelbeleid, inte
gendeel, dit beleid werd openlijk als de 
oorzaak aangewezen, dat de VS sinds ja
ren weer in staat is om zonder subsidies 
op commerciele wijze magere melkpoe
der naar de wereldmarkt te exporteren. 

Is er in de graansector en met name de 
tarwesector ook zo'n marktleider, die in 
z' n eentje het wereldmarktprijspeil voor 
tarwe zou kunnen opkrikken? Oat is niet 
het geval. Er is totaal een zestal grate ex
portlanden, dat te zamen meer dan 90 
procent van de wereldhandel in handen 
heeft. Oaarvan is de VS de grootste. Zoals 
bekend had de VS een behoorlijk strin
gent areaalbeperkingsprogramma voor 
tarwe. Amerikaanse tarweboeren kunnen 
aileen maar hun produktiesubsidie op 
tarwe van de Amerikaanse schatkist krij
gen - en deze subsidie kan wei oplopen 
tot 50 procent van de Amerikaanse richt
prijs - als ze zich houden aan de voorge
schreven areaalbeperking. Vorig jaar was 
deze dus eigenlijk verplichte areaalbeper
king nog 27,5 procent van het gebruike
lijke tarwe-areaal per producent. Van
wege de droogte en de toch al krapper 
wordende wereldmarkt besloot de VS, 
zonder daar maar met wie dan ook over
leg te plegen, deze areaalbeperking van 
27,5 procent voor 1989 terug te brengen 
tot 10 procent. Oaarmee stijgt het VS tar
weareaal dit jaar met 23 procent. Als het 
weer dit keer erg gunstig is zitten we on
middellijk weer met een veel grotere 
wereldtarwe-voorraad, met aile gevolgen 
van een I age prijs van dien. 

Men kan zich afvragen of het nu werke
lijk niet mogelijk is om dit soort eenzijdige 
besluiten met betrekking tot de produktie
omvang in een wat gecobrdineerd inter
nationaal kader te doen plaatsvinden. 
Oaar lijkt iedereen voordeel bij te hebben. 
lmmers iedereen die eenzijdig de produk
tie beperkt, schept daarmee een ruimte 
voor de concurrentie om het gat op te vul
len. Er is in een eerder stadium weleens 
een systeem uitgeprobeerd om bepaalde 
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minimum- en maximumprijzen voor tarwe 
te respecteren gecombineerd met be
paalde leverings- en afnameverplichtin
gen in geval van bijzonder hoge of lage 
prijzen. Oat systeem heeft toen niet ge
werkt. Maar nude grate producenten een
zijdig toch al produktie regulerende maat
regelen hanteren, kan een internationale 
afspraak en de toepassing daarvan de si
tuatie voor de initiatiefnemende produce
rende staat aileen maar aanmerkelijk ver
beteren. 

Graangrootmachten 
moeten komen tot 
coordinatie van hun 
produktie. 

lk denk dat de EG op den duur wei voor 
een dergelijke aanpak is te vinden. Pro
duktiebeperkende maatregelen behoe
ven namelijk niet onmiddellijk te leiden tot 
het invoeren van een systeem van contin
gentering, nationaal en vervolgens op in
dividuele basis. Zou dat het geval zijn, dan 
zou ik er niet over durven denken. Net zo
als de meesten in Nederland en daarbui
ten ben ik een tegenstander van een uit
breiding van het systeem van produktie
quotering. 

Hoe zou bijvoorbeeld de EG een be
paalde verplichting om aan een wereld
wijde afspraak tot beperking van de tarwe
produktie kunnen nakomen. Stel dat deaf
spraak zou zijn dat de EG haar tarwe
areaal - en dan bedoelen we een nor
maal produktief tarweareaal - met 5 
procent zou dienen in te krimpen. Stel ook 
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dat dat in het kader van die afspraak, de 
areaalbeperking aileen maar voor een vol
gend produktieseizoen is. Een manier om 
dit te bereiken zou kunnen zijn dat men dit 
bij inschrijving zou doen en wei op EG
schaal. ledere producent in de EG zou 
dan kunnen inschrijven tegen welk be
drag hij bereid zou zijn om het volgende 
seizoen zijn tarwe-areaal geheel of ge
deeltelijk niet met tarwe maar met een niet 
te oogsten dekvrucht in te zaaien. De EG
autoriteiten zouden dan net zoveel offertes 
moeten accepteren als er nodig zijn om 
het totale areaal van 5 procent te halen. 
Als systeem van grand uit de produktie 
nemen door middel van een tender (in
schrijving) hebben de Amerikanen de er
varing dat het buitengewoon effectief is. In 
het kader van de Landbouwwet 1985 
werd besloten in vijf jaar tijd 45 miljoen 
acres erosiegevoelige grand uit de pro
duktie te nemen. Oat gebeurt dan met 
deelinschriJvingen, dus iedere keer een 
deel van het voorgenomen areaal. Oat 
leidt tot een stabiele prijsvorming: ieder
een kan weten op welke prijs hij ongeveer 
moet gaan zitten, niemand wil natuurlijk 
een veel te laag bed rag vragen. lnmiddels 
heeft men in de VS meer dan 30 miljoen 
acres, dat is zes keer het areaal cultuur
grond in Nederland, op deze wijze uit de 
produktie genomen. In dit Amerikaanse 
voorbeeld ging het om langjarige contrac
ten voor slechte grand. Maar het systeem 
kan natuurlijk net zo goed gelden voor 
grand ingedeeld in bepaalde goede kwa
liteitsklassen en dan niet voor een meerja
rige periode maar steeds voor een pro
duktieseizoen. Op deze wijze kan het sys
teem een marktstabiliserend effect heb
ben. 

Een veel gehoord bezwaar tegen een 
dergelijk systeem, zoals hierboven om
schreven, is dat bepaalde lidstaten zou
den vrezen, dat hele delen van het platte
land op deze wijze ontvolkt zouden wor
den. Oat bezwaar is gemakkelijk te onder
vangen, door bijvoorbeeld te bepalen, dat 
nooit meer dan een bepaald percentage 
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in een bepaalde afgebakende streek uit 
de produktie zou mogen worden gena
men. In het zojuist genoemde voorbeeld 
in de VS is dat 25 procent 

Het voordeel van het hier voorgestelde 
systeem is dat men het in het internatio
nale onderhandelingskader kan inbren
gen, zonder dat men er oak maar iets voor 
aan het systeem van het GLB zou behoe
ven te wijzigen. Oak de handel in tarwe 
zou erdoor op geen enkele wijze belem
merd worden. Oak zou er geen sprake zijn 
van een waardestijging van het indivi
duele recht om wei te mogen produceren, 
zoals dat bij de individuele melkquota het 
geval is. 

Het hier voorgestelde is het best te verge
lijken met het vierde gewas, nu dat in de 
praktijk nag op zich laat wachten. De 
oplossing geeft een antwoord op het 
echte probleem waarmee we in de land
bouw in de efficiente produktielanden te 
maken hebben. We hebben een grotere 
produktiecapaciteit dan benodigd is om 
de mensen van de twintigste eeuw te voe
den. En er blijkt geen systeem te bestaan 
dat voldoende individuele producenten er 
toe noopt de grand om economische re
denen uit de produktie te nemen. Als een 
boer er mee ophoudt omdat hij het niet 
meer kon bolwerken, gaat de grand naar 
een efficientere boer die er een nag gro
tere produktie af zal halen. 

Het is de hoogste tijd dater een serieuze 
paging wordt gedaan om een beetje meer 
natuurlijk karakter aan de wereldmarkt te 
verschaffen. Oat kan aileen als we het aan
bod erop van zwaar gesubsidieerde pro
dukten proberen te beperken. lk ben ove
rigens voorshands niet optimistisch over 
de bereidheid van de VS en andere part
ners om met een dergelijk systeem in zee 
te gaan. Met name de VS heeft weinig be
hoeft aan internationale afspraken. Oat 
was zeker zo in de regeringsperiode Rea
gan. Misschien dat de Bush-administratie 
zich wat constructiever zal opstellen. 

De hamvraag is overigens nag niet aan 
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de orde geweest: hoeveel zou een derge
lijk systeem kunnen gaan kosten. lk kan 
die vraag op dit moment niet beantwoor
den. Wei weet ik dat het systeem kostenef
fectief is, in die zin dat het gehele bedrag 
aan de regeling te best eden aan de tarwe
producenten zou ten goede komen, afge
zien van een relatief gering bedrag aan 
administratieve en controlekosten. Boven
dien zouden niet aileen de tarwetelers van 
een dergelijke areaalbeperking profite
ren. Uit de praktijk van vandaag weten we 
dat een lage graanprijs een negatief effect 
heeft op de prijzen van de andere vrije 
produkten in de akkerbouwsector. Men 
kan zich zelfs voorstellen dat de produ
centen aan een dergelijke regeling mee
betalen in het kader van de besteding van 
de medeverantwoordelijkheidsheffing. En 
dat zou dan niet eens tot de tarweprodu
centen beperkt behoeven te blijven. 

Waar het mij hier om gaat is, dat we ons 
creatief moeten opstellen om de proble
men van de akkerbouw, waarvoor de 
vooruitzichten zonder meer buitenge
woon somber zijn, goed te doordenken en 
te trachten er iets aan te doen. Maar ook in 
de zuivelsector is er evenwel behoefte aan 
een meer geordende, dat wil zeggen min
der ontwrichte wereldmarkt. In de onder
handelingen met de VS lijkt het mij een 
goed EG-standpunt om op de Ameri
kaanse vraag om de landbouwsteun in de 
komende tien jaar volledig af te breken, te 
komen met een voorstel om orde op de 
wereldmarkt te scheppen door daarvoor 
de verantwoordelijkheid te delen. Oat 
hoeft niet ten koste te gaan van een vrijer 
verkeer in de landbouwprodukten: inte
gendeel, dat zou wei eens de voorwaarde 
kunnen zijn om dat te kunnen bereiken. 
De EG zal aileen dan een sterkere relatie 
tussen zijn eigen prijsniveau voor land
bouwprodukten en die op de wereldmarkt 
kunnen accepteren, als de laatstge
noemde in redelijke mate is genormali
seerd. 

In de aanhef van dit artikel werd de vraag 
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gesteld hoe de landbouwgrootmachten in 
hun beleid met betrekking tot de produk
tieomvang meer rekening zouden kunnen 
houden met de veiligstelling van de voed
selvoorzienlng wereldwijd. De door miJ 
bepleite uitbreiding van het EG-instru
mentarium om van jaar op jaar de produk
tieomvang van granen enigermate te re
guleren lijkt goed te passen bij de zorg 
voor een betere voedselvoorziening in de 
Derde Wereld: mochten de wereldvoorra
den te klein dreigen te worden, dan kan 
de EG met onmiddellijke ingang de pro
duktiecapaciteit weer uitbreiden tot het 
oorspronkelijke areaal. De dekvrucht is 
1mmers een eenjarig gewas, dat aan het 
eind van het groeiseizoen ondergeploegd 
wordt, waardoor de bodemvruchtbaar
heid zal toenemen, zonder dat van milieu
belastende andere meststoffen gebruik 
gemaakt behoeft te worden. Maar zolang 
de produktiebeperking nodig is behoeft 
de EG samen met de andere grote pro
duktielanden minder op de wereldmarkt 
aan te bieden, waarmee de belangen van 
de graanproducenten in de ontwikke
lingslanden ook meer zijn gediend. 

Zou men tot de conclusie komen, dater 
niet aileen een instrument beschikbaar 
moet zijn om de produktiecapaciteit van 
jaar op jaar enigszins aan te passen, maar 
dater grote arealen langduriger uit de pro
duktie zouden kunnen worden genomen, 
dan zou de EG met name meer program
ma's kunnen richten op natuur- en milieu
gevoelige gebieden. Zulke programma's 
dienen de gronden langduriger geheel of 
gedeeltelijk aan het produktieproces te 
onttrekken. Wil het beoogde natuurbe
schermende of milieu-effect niet onmid
dellijk worden teniet gedaan. In de VS kan 
het omvangrijke Conservation Reserve 
Program als zodanig worden aange
merkt. In vijf jaar tijd zal de VS 45 miljoen 
acres erosiegevoelige grond uit de pro
duktie nemen. 

Voor de volledighe1d er liJkt geen ac
ceptabel systeem van produktieregule
ring te bestaan, waarbij aile graanprodu-
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centen tegelijk worden gedwongen of 
gestimuleerd hun akkers meer of minder 
tntensief te bebouwen, bijvoorbeeld door 
kunstmest of andere landbouwchemica
lien met behulp van een variabele hefting 
duurder of goedkoper te maken. Wei 
moet er mee rekening worden gehouden, 
dat in de komende jaren er door een strin
genter milieubeleid de intensiviteit van de 
akkerbouwproduktie enigszins zal wor
den teruggedrongen. Daar lijkt wegens 
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de nog te verwachten algemene produkti
viteitsstijging door rassenverbetering wei
ntg bezwaar tegen te kunnen worden aan
gevoerd. Het zeker stellen van een ade
quaat niveau van wereldvoedselvoorzie
ning zal er niet door in gevaar komen. 

205 

' !? 


