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P. TER VEER 

Nieuwe ideeën over de Europese 
landbouwpolitiek 

Inleiding 

Met name met het oog op de overproduktie, de 
onevenwichtige inkomensverdeling binnen de 
landbouw en met het oog op het niet gehaald 
worden van de doelstelling t.a.v. een aantrekke
lijk platteland, heeft D'66 in de achter ons liggen
de jaren de aandacht gevestigd op het onbevre
digend functioneren van het Europese landbouw
beleid. Om de nagestreefde doelen beter te kun
nen bereiken, heeft D'66 gepleit voor produktie
beheersing voor die produkten waarvan een 
structureel overschot bestaat. 

In dit artikel wordt het partijstandpunt om te 
komen tot structurele beperking van het aanbod 
via contingentering aan een kritische beschouw
ing onderworpen. Betoogd wordt dat een systeem 
van vrije marktprijzen, gecombineerd met een 
basisinkomen, een betere oplossing biedt. 

Er bestaat produktiebeheersing voor het produkt 
suiker. Zuivel zou het volgende produkt zijn, 
waarbij op deze wijze regulerend zou moeten 
worden opgetreden. Theoretisch blijft produktie
beheersing, via contingentering, een manier om 
een evenwichtige ontwikkeling van de diverse 
politieke doelstellingen af te dwingen. De realiteit 
van alledag en teleurstelling over de voortgang 

de vraag wat de naast beste keuze zou kunnen 

zIJn. 
In het navolgende wordt geprobeerd aan te 

geven hoe de landbouwpolitieke praktijk de ko
mende jaren gevoerd zou kunnen worden. In het 
bijzonder wordt ook aandacht geschonken aan de 
gevolgen van de produktiviteitsstijging die sa
menhangt met de biologisch-technische vooruit
gang in de produktiewijze en teelttechniek. 

EG landbouwbeleid 

Sinds de inwerkingtreding van de EG heeft ge
golden dat deze zich landbouwpolitiek liet leiden 
door vier doelstellingen, die globaal het volgende 
omvatten: 
a. de zorg voor voldoende voedsel van goede 

kwaliteit voor een acceptabele prijs; 
b. een redelijk inkomen voor de werkenden in de 

landbouw; 
c. het bevorderen en behouden van een aantrek

kelijk en leefbaar platteland; 
d. het stimuleren van de technische vooruitgang 

en het localiseren van de produktie, daar waar 
dat het beste kan (zgn. specialisatiebeginsel). 

Deze vier doelstellingen zijn in de loop van twin
tig jaar bekend geworden als de 'art. 39' -doel
stellingen uit het EG-verdrag van Rome. Eigenlijk 

in de eenwording van Europa brengen schrijver zijn ze van een zodanige universaliteit, dat ze 
dezes ertoe om zijn gedachten te laten gaan over overal waar landbouwpolitiek wordt bedreven, 
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toepasbaar zijn. Een vijfde zou daar eventueel Het geheel waarderend, luidt de conclusie als 
nog aan moeten worden toegevoegd om deze 
universaliteit compleet te maken. Te weten: 
e. door export naar andere landen van voor deze 

landen interessante produkten een bijdrage le
veren aan de nationale economie en de inter
nationale taakverdeling. 

De vijf doelstellingt;n zijn conflicterend. Dat is 
niets nieuws voor maatschappelijke doelstellin
gen. Politici behoeven daardoor niet afgeschrikt 
te worden. Wel moeten zij toetsend optreden ten 
aanzien van het evenwicht tussen de conflicteren
de doelstellingen. De landbouwpolitieke doelstel
ling van n'66 heeft zich steeds gekenmerkt door 
aandacht te vragen voor het verschijnsel dat de 
vijf doelstellingen onevenredig gehaald werden. 
Voor elk der doelstellingen is een volgende tus
senbalans op te maken: 

ad a. de voedselvoorziening is veilig gesteld te
gen een (mogelijk) soms te laag prijsniveau; 

ad b. deze doelstelling is, gemiddeld genomen, 
gehaald. Echter wel ten koste van een grote uit~ 
stoot van arbeidsplaatsen. Bovendien werd bij 
een gemiddeld stijgend inkomen de inkomens
spreiding groter. De rijken werden rijker en voor 
de armeren werd geen soelaas geboden; 

ad c. deze doelstelling baart de meeste zorg; 
ad d. het specialisatiebeginsel is te ver doorge

schoten. Het maakt de agrarische structuur te 
eenzijdig en berooft de minder bevoordeelde ge
bieden van inkomensmogelijkheden. Dat de pro
duktieverhoging, die een gevolg is van de biolo
gisch-technische vooruitgang, een autonome fac
tor in de landbouwpolitiek vormt, is in het den
ken van de landbouwpolitici nooit doorgedron
gen; 

ad e. Nederland heeft geweldig veel baat bij de 
landbouwexport naar andere EG-landen en derde 
landen. 

volgt: het is door de biologisch-technische voor
uitgang en door de EG-landbouwpolitiek gelukt 
in de Nederlandse landbouw veel financiële 

vruchten te plukken, zowel op nationaal als op 
bedrijfsniveau. De ongelijke inkomensverdeling 
en meer nog de uitstoot van arbeidsplaatsen en 
het onbeschermd laten van een aantrekkelijk 
platteland, zijn de hoge prijzen die daarvoor zijn 
betaald. 

Politieke instrumenten 

De politiek die dit heeft bewerkstelligd, stoelt op 
een structuurpolitiek die technische vooruitgang 
en specialisatie heeft gestimuleerd. Belangrijker 
nog is het protectionisme en de marktregulering 
die het prijsniveau laat ontstaan, waardoor dit 
kon gedijen. Daarvoor worden een aantal basis
produkten onderworpen aan importheffingen en 
exportrestituties en worden minimumprijzen be
reikt door interventie-aankopen. Boter en melk
poeder zijn de bekendste. Maar niet minder be
langrijk zijn rundvlees, wijn, olijfolie, suiker en 
graan. Voor minder belangrijke produkten geldt 
een mildere marktregulering, zij genieten dan 
ook niet de veilige prijsgaranties die de basispro
dukten kennen. De financiële aanspraak die deze 
marktordening doet op de EG-kas reikt elk jaar 
tot grotere hoogten. Landen met een minder ont
wikkelde landbouw, zoals bijv. Engeland dat tra
ditioneel op zijn koloniën teerde, worden daar
door tot netto-betaler. De basisprodukten met 
gegarandeerde prijzen worden meer in de noor
delijke dan in de zuidelijke EG-lidstaten voortge
bracht. De politieke onvrede die dit met zich 
meebrengt en daarbij gevoegd de onvrede over 
de overschotproduktie en het niet gehaald wor
den van de inkomensdoelstelling, leiden meer en 
meer tot politieke onwil om in EG-verband over
eenstemming te bereiken. Niet in het minst geldt 
dit voor de landbouwprijzen zelf. 
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High technology 

Er waart een nieuwe dwingeland over de aard
bol. Onverwacht duikt hij op en claimt zijn 

nieuwe dictatuur. Angsthazen en trendsetters 
worden om het even door hem gedirigeerd, elk 
reagerend op eigen wijze. Hij claimt de absolute 
prioriteit en voorspelt de sleutel te hebben voor 

een toonaangevende positie. 'High technology' is 
de naam. En tot dusver heeft niemand hem van 
zijn troon kunnen stoten, noch van zijn ongelijk 
kunnen overtuigen. Wie de techniek in handen 
heeft, beschikt over de sterkste muntsoort voor de 
toekomst, zo bevestigen bankiers en economen. 
High technology kan niet los worden gezien van 
landbouwproduktie en landbouwpolitiek. Dat 
komt doordat de twee trefwoorden waarin het 
wordt ontleed, zijn: computers en bio-technol
ogy. Samen gevoegd ben je dan weer terug bij de 
moderne landbouw en de op haar volgende voed
selverwerkende industrie. Deze beide laatste wor
den steeds vager waar het hun grensafbakening 
betreft. Dit en de high technology in de land
bouw laat zich illustreren door de volgende voor
beelden. Als we melk koelen op de boerderij is 
dat al een bijdrage in de verwerkingsketen. Als 
we de melk op de boerderij straks verdikken via 
osmose nog meer. Als we op de tuinderij de com
puter laten doseren hoeveel licht, calorieën en 
chemicaliën we toevoegen, brengen we hoog
waardige technologie in de primaire produktie
keten in het geweer, mede met het oogmerk om 
uniforme, aantrekkelijke, goed verkoopbare pro
dukten in de distributieketen te brengen. Voor 
het fokken van steeds betere koeien hebben we 
een computer met een fantastische capaciteit no
dig. Bij een ogenschijnlijk simpel produkt als de 
consumptieaardappel betaalt de handel in Ier
land voor de inheemse aardappel slechts de helft 
van wat ze voor een Nederlandse aardappel be
taalt. 

De verklaring? Kwaliteitsverschil, terug te voe
ren op veel know how en vakmanschap bij teelt, 
sorteren, schonen en verpakken. Radijsjes en ki
wi's die wij eten werden geteeld in resp . Califor

nia en Nieuw-Zeeland ... werden, want ze komen 
nu ook al uit de kassen van het Westland. Waar
schijnlijk het treffendst wordt de dictatuur van 
de high technology geïllustreerd door het volgen

de voorbeeld. Vraag: 'Hoeveel auto's mag Japan 
produceren, gelet op zijn bezit van de daartoe 
benodigde grondstoffen?' Antwoord: 'Nul, want 
Japan bezit geen grondstoffen'. De verklaring 
van het feit waaromjapan tot autofabrikant voor 
de gehele wereld kon uitgroeien, is dus kennelijk 
gelegen in haar technische vaardigheid en haar 
koopmanschap. Technologie beslist dus kennelijk 
op de langere termijn over de plaatsbepaling van 
de produktie. Als onze bloemkwekers de beste 
Anthurium-kwekers zijn, dan worden wij de An
thurium-leveranciers van de wereld. (Dit is on
dertussen dus al een feit. ) 

Failliet 

EG-landbouwpolitiek gaat over melk, tarwe, sui
kerbieten, wijn (goedkope), rundvlees en olijfolie. 
Dat regelen we. Het is een uit-de-tijdse politiek 
die failliet is. Ze is uit de tijd, omdat ze preten
deert dat als we voor de boer de prijzen van de 
melk en de suiker maar hebben geregeld, het met 
de rest van de inkomensvorming ook wel goed 
komt. Zelfs voor suiker geldt dat niet meer. Dit 
niettegenstaande het feit dat het een eenvoudig 
produkt is. Wel- of niet-kunstmatige zoetstoffen 
verdringen namelijk de suiker. Melk 'afboerderij' 
is hoe langer hoe meer een nietszeggende kwali
ficatie. Het staat of valt met een verwerkende in
dustrie die daaruit produkten weet te maken die 
voor de consument aantrekkelijk zijn. Aardap
pelen worden in Nederland al voor meer dan de 
helft gebruikt als grondstof voor de patat- en 
aardappelprodukten-industrie. 
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Juist omdat ook voor de basisprodukten geldt 

dat ze meer en meer dienen als grondstof voor de 
verwerkende industrie wordt de ingreep in de 
prijsstelling ergens halverwege de totale verwer
kingsketen hoe langer hoe meer kunstmatig. Nog

maals: melk 'af boerderij' is een totaal ander 
produkt dan gesuikerde gecondenseerde melk op 
de markt in Singapore. De eerste geraakt zonder 
een goed functionerende zuivelindustrie onver
mijdelijk in de Brusselse koelhuizen in de vorm 
van boter en poeder. Er zijn plaatsen in zuivel
land waar men zo gemakzuchtig is, dat dat pre
cies is wat men doet : zonder omwegen produce
ren voor de interventiebureaus. 

Doordat de inkomensvorming inderdaad niet 
is veilig gesteld door garantie van minimum-prij
zen van basisprodukten, bestaat er in de EG een 
voortdurende druk om 'zwaardere' regelingen 
voor meer produkten en om voor een groter aan
tal produkten een milde marktordening afte kon
digen. Zo is à raison van 500 miljoen een tabaks
programma gestart voor onbruikbare, onver
koopbare tabak. Zo kunnen erwten en bonen uit 
met name Canada nu niet meer door de nieuw 
opgeworpen tariefmuur dringen. Graanvervan
gende grondstoffen voor de diervoeding zijn al 
jaren lang een doelwit van protectionistische 
Franse graan boeren. Het is om het even of het 
pootaardappelen, tuinbouwprodukten, varkens
vlees en eieren betreft: vroeger of later komen ze 
alle op de rol om voor bescherming in aanmer
king te komen. 

Een fundamentele tekortkoming in deze zware 
marktordening is dat aanbod en koopkrachtige 
vraag los van elkaar zijn komen te staan. Daar
door treedt in steeds meer sectoren overproduktie 
op. Het is dan ook zeer de vraag of, zelfs als het 
zou lukken om voor een volgend produkt pro
duktiebeheersende maatregelen af te kondigen, 
de oplossing dichterbij is gekomen. 

Produktiebeheersing door middel van het aan

bod, contingentering, wordt verworpen. Punts
gewijs zijn daarvoor de volgende bezwaren door
slaggevend: 

I. contingentering reguleert tot ergens halver
wege de totale produktiekolom. Verdergaan
de regulering is fysiek onmogelijk; 

2. contingentering staat op gespannen voet met 
de biologisch-technische vooruitgang; 

3. contingentering is conserveren. Het betekent 
dat we iets bevriezen in een situatie, zoals we 
die op een bepaald moment aantreffen . Met 
name tegenover nieuwe gegadigden die tot de 
branche toe willen treden is dit onbevredi
gend; 

4. contingentering lukt alleen in tekort-situaties. 
Deze stelling wordt ondersteund door de er
varingen van de OPEC en de Japanse land
bouw; 

5. contingentering brengt de exportpositie in ge-
vaar. 

N.B. Bewust is niet opgevoerd het feit dat binnen 
de EG nationale overwegingen de contingentver
deling zullen bemoeilijken. De bereidheid bestaat 
zóveel Europees idealisme op te brengen, dat ik 
dit element als niet-bestaand beschouw. 

Er wordt dus bepleit om de oude lijn die D'66 
steeds heeft gevolgd, en die ook staat aangegeven 
in het ontwerp-verkiezingsprogramma voor het 
Europees Parlement, te verlaten. Verwerping 
van de oplossing van produktiebeheersing door 
beperking van het aanbod, contingentering, zou 
ook betekenen afstand nemen van het rapport 
'Naar een nieuw zuivelbeleid in de Europese Ge
meenschap' (L06) en andere politieke uitspraken 
over dit onderwerp. In de plaats hiervan komt 
het idee om het basisinkomen onderdeel van de 
landbouwpolitiek te maken. 
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Het nieuwe idee 

Het meuwe idee voor de landbouwpolitiek be
helst het volgende. Het huidige systeem van mi
nimumprijsgaranties wordt losgelaten. De prijzen 
voor de diverse produkten komen tot stand via 
vraag en aanbod. De aldus vrijgemaakte gelden 
uit de landbouwbegroting worden aangewend 
voor het uitkeren van een basisinkomen aan de 
werkenden in de landbouw, terwijl daarnaast gel
den ten behoeve van landschap, natuur en milieu 
worden besteed. Een uitbreiding van de zgn. 
bergboerenregeling behoort daartoe. 

De gedachte om de rol van de overheid bij de 
prijsvorming te beëindigen, strookt met de me
ning dat landbouw en voedselproduktie in de 
eerste plaats economische activiteiten zijn. Losla
ten van het huidige systeem van prijsgaranties 
betekent een fundamentele koerswijziging in de 
politiek. In de praktijk zal het betekenen dat er 
een zodanige produktie-omvang zal zijn, dat de 
koopkrachtige vraag het geproduceerde zal op
nemen. Vraag en aanbod zullen de consument, 
tegen weliswaar schommelende prijzen, een 
voedselpakket van voldoende omvang garande
ren . Bezien we chronologisch de eerder genoemde 
doelstellingen en de te verwachten effecten die de 
gewijzigde politiek daarop zal hebben, dan zijn 
deze als volgt: 

ad a. Deze doelstelling blijft gehandhaafd. De 
stand van de techniek staat daarvoor borg. Re
geringen zouden kunnen besluiten buffervoor
raden aan te leggen. Uiteraard blijven de pro
gramma's voor voedselhulp, zoals die nu bestaan, 
intact; 

ad b. Het verlaten van het huidige systeem 
wordt vergemakkelijkt, doordat hoe langer hoe 
meer duidelijk wordt dat het huidige systeem de 
inkomensvorming niet dient. De marktonder
steuningsgelden die per kilogram produkt door
werken, komen in verhouding het meest terecht 

bij de grotere producenten. Uit een oogpunt van 

inkomensondersteuning voor allen werkt dit on
gewenst. De gelden die de afschaffing van de 
marktondersteuning vrij maakt, moeten worden 

bestemd voor de inkomensondersteuning in de 
sfeer van de directe inkomenstoeslagen. In Ne
derland sluit het zeer wel aan bij de discussies, 
zoals die worden gevoerd met betrekking tot het 
basisinkomen. Het basisinkomen verschaft een 
sociaal minimum. Bij de doelstelling ad b is dan 
de landbouw in een positie gekomen, die verge
lijkbaar is met het midden- en kleinbedrijf. Ook 
zij zouden baat hebben bij het basisinkomen. 
Tegelijkertijd zou de situatie van nu blijven be
staan, te weten dat het onmogelijk is voor de 
overheid om voor het midden- en kleinbedrijf in
komensgaranties afte geven. De verdeling van 20 

miljoen voor de kleine melkveehouders, zoals 
overeengekomen in 1982 en 1983, kan worden 
uitgelegd als een politiek signaal dat men bereid 
is om in deze richting te gaan denken; 

ad c. Een ander deel van de vrijgemaakte gel
den dient te worden aangewend in de sfeer van 
het leefbaar houden van het platteland en het 
beschermen van landschap, natuur en milieu. Dit 
is nodig, omdat moderne technologische produk
tiemethoden allerminst een garantie inhouden 
dat deze waarden zullen blijven voortbestaan. 
Integendeel het is waarschijnlijk dat van de na
gestreefde verwevenheid van functies op het plat
teland zal blijken dat dit veelal onhaalbaar is . 
Het basisinkomen zal dit tot op zekere hoogte nog 
wel bevorderen. Immers, voor sommigen wordt 
de economische druk tot produktieverhoging en 
intensivering op deze wijze verminderd. Een uit
breiding van de bergboerenregeling en een ver
ruiming van faciliteiten en werkingssfeer daarvan 
past in dit kader. De doelstellingen ad c kunnen 
dan ook beter worden gerealiseerd . Juist door 
gelden uit het landbouwbudget zoals dat nu 
wordt gedefinieerd aan te wenden voor de doel-
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stelling ad c, leefbaar platteland, bescherming 

landschap, natuur en milieu, wordt deze ook voor 
D'66 zo belangrijke doelstelling tot een integraal 
onderdeel van de landbouwpolitiek; 

ad d. Aangezien de doelstelling ad d ten grond

slag ligt aan het pleidooi voor een andere land
bouwpolitiek, wordt deze doelstelling gediend 
geacht; 

rest nog de relatie naar de derde landen en de 
inbreng van deviezen via export, ad e. Het valt 
op korte termijn niet te voorspellen hoe een en 
ander uit zal werken. 

Deficiency payments 

Het idee heeft verwantschap met de 'deficiency 
payments', zoals die golden in het Verenigd Ko
ninkrijk voor toetreding tot de EG. Onder defi
ciency payments wordt verstaan het door de 
overheid via directe uitbetaling bijpassen van het 
verschil tussen opbrengstprijs en berekende kost
prijs. Er moet op worden gewezen dat de toeken
ning van het basisinkomen de effecten van on: 
dernemerschap onverlet laat. Een basisinkomen 
verschaft een minimum aan verteerbaar inkomen 
zonder dat de bedrijfseconomische continuïteit 
wordt verzekerd. In zijn doelformulering wijkt 
het hierin af van de deficiency payments. De 
doeluitkering ten behoeve van natuur en land
schap (bergboerenregeling) neemt een eigen 
plaats in. Deficiency payments zouden daar wor
den gegeven, geïnspireerd op de moeilijke na-

- -

tuurlijke omstandigheden. In onze idee worden 

ze verstrekt vanuit de positieve redenering dat 
hier iets in geding is, het streekeigene, dat we 
waard vinden om financieel te ondersteunen. 

Samenvatting 

1. Het bestaande EG-landbouwbeleid is failliet. 
2. De uitweg uit de problemen via de weg van 

produktiebeheersing, is politiek onhaalbaar. 
De voortgaande produktiviteitsstijging op 
grond van biologisch-technische mogelijkhe
den maakt de uitvoerbaarheid van produktie
beheersing op langere termijn twijfelachtig. 

3. Een technologisch hoogwaardige landbouw
produktie gedijt het beste in een markteco
nomie. Overheidsingrijpen in de prijsvorming 
en kunstmatige prijzen verhinderen, dat de 
produktie daar plaatsvindt waar dat het beste 
kan . 

4. De huidige inkomensondersteuning via gega
randeerde prijzen voor een aantal basispro
dukten wordt vervangen door de toekenning 
van een basisinkomen aan iedereen. 

5. Landschap, natuur en milieu behoeven bij de
ze politiek onvoorwaardelijk steun. Het be
hoort onlosmakelijk onderdeel van de Euro
pese landbouwpolitiek te vormen. In Europees 
verband worden gelden voor dit doel beschik
baar gesteld, o.a. via uitbreiding van de zgn. 
bergboerenregeling. 

------ -------------_. 
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