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ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN GOEDE DIENSTEN
1. Inleiding
De Commissie van Goede Diensten, bestaande
W. Meyer

uit

drs. J.

de Koning,

en H. Wiegel, is door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij, ir. G.J.M. Braks, verzocht de akkerbouwproblematiek nader
te bezien en daarbij de regionale problematiek te betrekken. Dit laatste met het oog op de mogelijkheden tot herstructurering van de akkerbouw.

Ook

zou bezien moeten worden op welke wijze gekomen kan worden

tot een betere beheersing van de produktie in Europees verband. Tevens
is

de

Commissie

verzocht

te onderzoeken op welke wijze, binnen het

kader van het Europese beleid, het bestaande

beleidsinstrumentarium

optimaal ingezet kan worden.

De

Commissie heeft eraan gehecht haar verslag op korte termijn uit te

brengen. Een snelle reactie, weliswaar beperkt tot hoofdlijnen, acht
zij

van

groter belang in de huidige situatie, dan een gedetailleerde

uitwerking van alle elementen, die veel tijd zal vergen en beter

kan

worden verricht door de daartoe ingestelde organen.
De Commissie wil bevorderen dat het kabinet op korte termijn besluiten
neemt over:
- een inspanning op EG-niveau tot een structurele herziening
zogenaamde

van het

Stabilisatorenbesluit van Kopenhagen (1988) met als doel

een daadwerkelijke beheersing van de omvang van

de produktie

van

granen in samenhang met verbetering van de opbrengsten;
- maatregelen

ter

verbetering van de inkomenspositie van ondernemers

in de akkerbouw, met bijzondere aandacht

voor

ondernemers

die

in

acute liquiditeitsproblemen zitten;
- bevordering van de herstructurering van de akkerbouwbedrijven;
- bevordering

van

regionale

ontwikkelingsplannen ten behoeve van de

akkerbouw;
4

- een taakstellend beleidsprogramma ten behoeve van alternatieve teelten en de agrificatie.
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2. Zorgpunten akkerbouw

De

verlaging

van

de

garantieprijzen

voor

granen en de ongunstige

prijssituatie voor een aantal andere produkten met
mensdaling

heeft

tot

gevolg

inko-

beroering geleid binnen de akkerbouwsector. De

Commissie heeft daar begrip voor. Te meer daar
het

als

bij

voortzetting

van

huidige EG-beleid en als gevolg van de GATT-besprekingen een ver-

dere prijsdaling is te voorzien.
De akkerbouwers vrezen daarenboven
kostenverhogingen

zullen

milieumaatregelen

die

tot

extra

leiden. De verbetering van de inkomens over

1989 wordt als een incidentele verbetering gezien. Bijlage 1 geeft inzicht

in

de kosten en opbrengstontwikkelingen over de afgelopen tien

jaar op de grotere akkerbouwbedrijven in drie regio's. De ontwikkeling
van

de

graanopbrengst is apart weergegeven. In de kosten is de bere-

kende beloning voor eigen arbeid en de berekende rente over het
vermogen

inbegrepen.

Uit

eigen

de betreffende bijlage blijkt dat over een

reeks van jaren zelfs de rentabiliteit op grote akkerbouwbedrijven
het

in

noorden en de Veenkoloniën negatief is. In de laatste jaren geldt

dat ook voor het zuid-westen.

3. Het perspectief

De Commissie stelt vast dat de Nederlandse akkerbouwers een moeilijke
tijd doormaken. De eerste vraag die zich dan ook opdringt is, of er op
termijn perspectief is voor de akkerbouw in ons land, in het bijzonder
voor

de

graanteelt. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) verwacht

alleen al op grond van leeftijdsopbouw en opvolgingssituatie
komende

tien

jaar een vermindering van 25% van het aantal bedrijven.

De Commissie doet een aantal aanbevelingen voor de
lange

over de

termijn.

Zij

korte

en middel-

heeft de overtuiging dat, als de overheid en het

betrokken bedrijfsleven tot een gezamenlijke inspanning komen, er
zeer

een

duidelijk perspectief aanwezig is voor de Nederlandse akkerbouw.

Voorwaarde is wel een ingrijpende herstructurering
Dit proces voltrekt zich reeds.

van

deze

sector.
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Het

overheidsbeleid

moet de ontwikkeling voor de blijvers bevorderen

met een pakket maatregelen, die de structuur van de sector versterken.
Voor

de ondernemers, die geen perspectief meer hebben in de akkerbouw

zullen passende maatregelen moeten worden getroffen.

4. EG-graanbeleid

De Nederlandse akkerbouw is in de naoorlogse periode behoorlijk rendabel

geweest.

De mogelijkheden van de EG-markt zijn door de akkerbou-

wers goed benut, gegeven de beperkingen door klimaat, bodemgesteldheid
en

dergelijke.

De

Nederlandse akkerbouw is nu sterk georiënteerd op

aardappelen en suikerbieten. In verhouding tot het bouwplan in andere
EG-landen

is het graanareaal in Nederland zeer klein. Het Nederlandse

aandeel van de totale EG-graanproduktie is minder dan 1%.
De afgelopen jaren stagneerde

de

produktiviteitsontwikkeling

in de

Nederlandse akkerbouw, alhoewel er in het seizoen 1989/90 een verbetering optrad. De prijsdalingen hebben tot een aanzienlijke
de

daling van

saldi van granen geleid en daarmee tot een daling van de inkomens.

Door

de

EG-prijsbesluiten

fabrieksaardappelen,

zijn

tegelijk

en

garantieprijzen

voor

erwten, bonen en koolzaad, gedaald. De garantie-

prijs voor suiker is stabiel gebleven. De
sumptie-

de

pootaardappelen

en

uien

opbrengstprijzen

van con-

fluctueren sterk van jaar tot

jaar.

De EG heeft in Kopenhagen het zogenaamde Stabilisatorenbeslult vastgesteld.

Dit houdt in dat bij overschrijding van bepaalde produktiehoe-

veelheden er automatisch een prijsdaling zal plaatsvinden in het volgende

jaar

voor

de produkten die onder de werking van de stabilisa-

toren vallen.
De achtergrond van het Stabilisatorenbeslult van de Europese
de

top was

jaar op jaar sterk groeiende EG-uitgaven voor het markt- en prijs-

beleid, die de mogelijkheden van

de

EG

op

andere

beleidsterreinen

steeds meer beperkten. De toenemende graanproduktie bij een stagnerende afzet leidde in de jaren tachtig tot een zelfvoorzieningsgraad

van

meer dan 100%, waardoor de EG een belangrijke netto-exporteur werd.
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Dit

leidde

ook

tot

spanningen op handelspolitiek gebied met andere

graanproducerende landen, met name de Verenigde Staten, vanwege de hoge exportsubsidies die werden gegeven door de EG.
Op grond van de toen verwachte stijging van de hectare-opbrengsten van
3% per jaar is de prijsdaling voor
gesteld.

Dit

om

graan

op

maximaal

3% per

jaar

een te sterke daling van de graanprijzen en daarmee

van de inkomens te voorkomen. In de meeste Lid-Staten is de produktiviteitsstijging voldoende geweest om de gevolgen van de prijsdaling op
te vangen.
De uitgaven voor het graanbeleid zijn verminderd, mede door de hogere
wereldmarktprijzen. Vastgesteld moet echter worden dat dit beleid niet
heeft geleid tot een vermindering van het graanareaal.
Het besluit van Kopenhagen omvatte enkele aanzetten

tot produktiebe-

heersingsmaatregelen. Destijds was er echter geen bereidheid om verder
te gaan dan een tamelijk vrijblijvende regeling voor
braakleggen

van

akkerland).

set-aside

(het

Wel is in 1988 besloten tot flankerend

beleid om de aanpassing aan de lagere prijzen te ondervangen.

Genoemd

kunnen worden de EG-regelingen voor:
- omschakeling;
- extensivering;
- investeringssteun;
- VUT-regeling oudere agrariërs;
- inkomens teun.
Deze

laatste

regeling had tot doel te voorkomen dat individuele Lid-

Staten nationaal inkomensverliezen als gevolg van het te voeren prijsbeleid

op

een verschillende wijze zouden compenseren. Met het oog op

gelijke concurrentievoorwaarden in de EG is dit immers niet verdedigbaar.
Terwijl

de

prijseffecten van het Stabilisatorenbesluit direct effec-

tief werden, is het flankerend beleid nog maar ten dele

ingevuld. De

noodzaak hiertoe wordt nog weinig gevoeld in de meeste Lid-Staten.
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5.

Toekomstig EG-landbouwbeleid

5.1 Dilemma's
Het

graanprijsbeleid

stelt de politiek voor een aantal dilemma's. De

automatische graanprijsdaling heeft in Nederland
vaardbare

geleid

tot onaan-

inkomensgevolgen, zelfs voor grotere, efficiënte bedrijven.

Alhoewel de huidige graanprijs ook in de EG maar voor een deel van

de

bedrijven kostendekkend is, ligt de EG-prijs nog ruim boven die van de
wereldmarkt.
Voor de EG-afzet
betaald.

Deze

op

de

wereldmarkt

exportsubsidies

moeten

hebben

exportsubsidies

een verstorende werking op de

wereldmarkt en werken nadelig voor graanproducenten
rende

landen

die

niet

in

in graanexporte-

staat zijn hoge subsidies te betalen. In

GATT-verband is besloten tot een "stand-still", dat
prijsondersteunende

worden

maatregelen

wil

zeggen,

dat

inclusief exportsubsidies en invoer-

heffingen niet verhoogd mogen worden. Bovendien

is voor

de

langere

termijn een geleidelijke afbouw afgesproken. Dit beperkt de ruimte van
het EG-landbouwbeleid.
Een hoog graanprijsniveau in de EG leidt ook tot grotere
waardoor

de

mogelijkheden om inhoud te geven aan andere beleidsdoel-

stellingen in de EG beperkt worden.
wordt

voorts

EG-uitgaven,

de

afzet

Door

een hoog

graanprijsniveau

in veevoeder (50% van de totale graanafzet)

bemoeilijkt, vanwege de concurrentie met andere veevoedergrondstoffen.
Hogere veevoederkosten hebben hun doorwerking in de veehouderijsector,
die daardoor in problemen kunnen komen.
Vastgesteld moet worden dat de EG grote verschillen kent in de produktiestructuur

en

een

EG-garantieprijs voor graan nooit kostendekkend

kan zijn voor alle producenten binnen de EG. Een kostendekkende

prijs

voor alle producenten zou ook leiden tot een sociaal niet gerechtvaardigde ondersteuning van de inkomens van

grote

graanproducenten,

een groot deel van de totale produktie voortbrengen.

die
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5.2. Prijsbeleid
De

afgelopen jaren is sprake van een forse vermindering van de graan-

prijzen, terwijl van enig effect op de produktie-omvang
is.

Het

sprake

instrument van produktiebeheersing is nog onvoldoende effec-

tief om automatische prijsdaling te voorkomen. De
een

geen

onmogelijkheid

van

individuele akkerbouwer of een Lid-Staat afzonderlijk om prijsda-

ling door een zekere produktiediscipline te ontlopen, maakt
draagvlak

onder

de

Nederlandse

dat het

akkerbouwers te smal wordt voor een

automatische toepassing van het stabilisatorenmechanisme.
De Commissie vraagt een maximale inzet van de regeringsvertegenwoordigers

in Brussel om de andere Lid-Staten te overtuigen van de noodzaak

tot aanpassing van het stabilisatorenmechanisme. De Nederlandse vertegenwoordigers in COPA-verband dienen dit te ondersteunen. De Commissie
realiseert zich dat daarbij
overwonnen,

aangezien

aanzienlijke

weerstanden

moeten worden

een aantal Lid-Staten nog niet voldoende over-

tuigd is van de noodzaak tot produktiebeheersing.
Advies:
De Commissie adviseert de regering te pleiten voor een aanpassing

van

het stabilisatorenmechanisme. Voor 1990/91 dient naar de mening van de
Commissie gepleit te worden voor een verzachting van de

prijseffecten

van het Stabilisatorenbesluit teneinde de Nederlandse akkerbouwers een
adempauze te geven. Het advies van het Europees parlement biedt hiervoor goede aanknopingspunten. De Commissie denkt aan de volgende maatregelen:
- aanpassing van de maandelijkse verhogingen van de graanprijs

(staf-

feling) en
- verkorting van de betaaltermijn, gelet op de renteontwikkeling, alsmede
- opschorting van de basis-medeverantwoordelijkheidsheffing.
Deze maatregelen leveren een positief prijseffect van + 6% op.
Daarenboven zou moeten worden getracht overeenstemming te krijgen over
een

opschorting

van de automatische prijsdaling van 3% voor 1990/91,

anticiperend op een beter werkend systeem van produktiebeheersing.
totaal

In

zal dit een prijseffect opleveren van + 9%, waarmee de prijzen

teruggebracht worden op het niveau van het

seizoen

1988/89. Geadvi-
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seerd

wordt

voor

de minimumprijs van aardappelen een vergelijkbaar

effect te bereiken.
De Commissie adviseert de regering een en ander tijdens de
Europese

aanstaande

top in Dublin met klem te bepleiten. Dit mede in relatie met

versterking van het produktiebeheersingsaechanisme.
De Commissie realiseert zich dat het bereiken van dit op zichzelf gewenste

resultaat

afhankelijk

is van twee voorwaarden, namelijk het

bereiken van overeenstemming tussen de Lid-Staten en het op korte termijn tot stand brengen van een effectieve produktiebeheersing.
Gelet

op

de

zorgelijke

situatie in de akkerbouw meent de Commissie

evenwel dat een maximale inzet van
vereist

is. Naar

regering

en

landbouworganisaties

de mate waarin onverhoopt één of meer van bovenge-

noemde maatregelen niet realiseerbaar blijken te zijn, zal
landse

regering

maatregelen,

de Neder-

moeten bezien, of en zo ja op welke wijze, nationale

die

binnen

het

EG-kader

passen,

compensatie

kunnen

bieden.

5.3. Produktiebeheersing
Het

doorvoeren

van

prijsbeleid als enig instrument van produktiebe-

heersing is onaanvaardbaar in de ogen van

de

Commissie.

Prijsbeleid

kan niet worden losgezien van een breder functionerend beleid van produktiebeheersing.
Bij de gewenste maatregelen voor produktiebeheersing gaat de voorkeur
van de Commissie uit naar een verdeling van taakstellende hoeveelheden
graan per Lid-Staat. De Lid-Staten moet een zekere ruimte worden gelaten

om

tot een flexibele invulling van de taakstelling te komen door

middel van stimulansen, waardoor producenten worden
produktiebeheersing.

Daartoe

kan

een

heffingen, set-aside, extensivering en

gemotiveerd

tot

scala van instrumenten, zoals
alternatieve

teelten,

worden

ingezet. In de mate waarin de bovenvermelde instrumenten worden gerealiseerd kan de individuele braaklegging worden beëindigd.

Voorts

zou

kunnen worden overwogen in de EG-bijdrage aan de premie voor braaklegging stimulansen of straffen in te bouwen voor de Lid-Staten, teneinde
er

ook langs deze weg voor te zorgen dat de taakstelling gerealiseerd

wordt. Daartoe dient de huidige
tenminste

degressieve

communautaire

bijdrage

te worden gewijzigd in een evenredige bijdrage. Om te voor-
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komen dat in ons land in bepaalde regio's een onevenredig deel van de
braaklegging

terecht

komt, moet

een regionale verdeling van de na-

tionale taakstelling worden uitgewerkt. In het nationale beleid
ruimte

te worden

gelaten om

dient

in overleg met de organisaties van de

landbouw tot een invulling van en controle op de

regionale

taakstel-

ling te komen.

De

Commissie

is van mening dat een verplichte graanquotering volgens

het zuivelmodel voor granen niet mogelijk is. Toch zou om
te

stimuleren hun produktie

producenten

te beperken een meer directe koppeling

móeten worden gelegd tussen produktiebeheersing,

garantieprijzen

en

medeverantwoordelijkheidsheffing.

De

Commissie wil zich niet al te zeer in de details van een mogelijke

regeling begeven, maar stelt voor dat de overheid en de
nisaties

landbouworga-

in Nederland en in EG-verband een discussie aangaan over de

mogelijke nadere invulling van dit beleid, teneinde een breed draagvlak te krijgen voor een systeem van produktiebeheersing als noodzakelijk complement van het huidige markt- en prijsbeleid.

5.4. Afzetvergroting van landbouwprodukten
Bij de voortgaande stijging van de graanproduktie door de toename

van

de hectare-opbrengsten zal zonder afzetvergroting een toenemend areaal
aan de produktie moeten worden onttrokken. Om dat
mogelijk

areaal

zo beperkt

te houden moet met kracht gestreefd worden naar afzetvergro-

ting van landbouwprodukten. De Commissie
afzetvergroting

heeft

reeds

opgemerkt

dat

in de veevoedersector door een grotere invoerbescher-

ming voor graanvervangende grondstoffen leidt tot internationale handelspolitieke

problemen en tot schade voor de veehouderij. Gegeven de

beperkte groei van de afzetmogelijkheden van voedingsmiddelen
afzetgroei

zal de

vooral gevonden moeten worden in de niet-voedingsmiddelen,

zoals motorbrandstof, afbreekbare plastics, bouwmaterialen en papierfabricage.
Produktiesystemen die lagere hectare-opbrengsten geven, zoals ecologische of biologisch-dynamische

landbouw

(landbouw

zonder

chemische

