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VERSCHILLEN INDEBEHANDELING V/NL/NDB0tTCrFWINDUSTRIEINDE OVERHEIDSPOLITIEK.
Inhetvollende isgetracht eencritiscbe'beschouwing,,tegeven overde
indenotavandeAfdeelingEconomischOnderzoekvanhet Departement
vanHandel,Nijverheid enScheepvaart van17December1942 aangeroerde
punten,betreffende deverschillen indebehandeling vanlandbouw
en
industrie inde overheidspolitiek.Hierbijistevensgebruikgemaakt
vande aanonster inzageverstrekte schriftelijkereacties opdezenota,welke inhet CollegevanOverlegvoordeVoedselvoorziening zijn
behandeld,towetent denota'svanMcj. Hootink endoHeerenRuiter,
GaaikemaSchuiringa,vanFijnen,alsmededetusschondenSecretaris-GeneraalvanhetDepartement vanHandel,NijvorheidonScheepvaart enden
Directeur-GonoraalvandeVoedselvoorziening gevoerde briefwisseling
ovorditondorwerp.
DEPROBLEEMSTELLING.
Het aangesnedenvraagstukkanoptweoörleiwijzewordengestold,n.1.
gezienvanuit het standpunt vanrechtvaardigheid envanuithot standpunt vandoolmatigheid.Bijdobeschouwingvanuit hetrochtvaardighoidsGtandpuntwordt hot accent ophot individu of incasuoengroep individuengolegd.Bijeenbeschouwingvanhetvraagstukuitdoolmatighoidsstandpuntwordtmindergelet opdebetrokken individuen,maarmoerhet
ooggericht opdo zakelijke doeleindenvando overheidspolitiek.
Nuwilhot onsvoorkomen,dat dobehandeling vanhet indiscussiegestoldeondorwerp,doordoAfdeelingEconomisch Onderzoek vanhetDepartement vanHandel,Nijvorheid enScheepvaart hoofdzakelijk is ingesteld
opditrechtvaardighoidsstandpunt.Meerdando stemvandoOvorheid,
hoort meninhotbetoog,dievandenindustrieel,dio zich tonachter
gestold vooltbijdonlandbouwer.
Hocwolwijvan opvatting zijn,dathetbetrachtenvan rechtvaardigheid
togenovcr elkindividu ofdoonderscheidene groepen individuendoordo
Ovorheid ookop economisch terreinconkostbaargoed is,valt tochniet
to ontkennen,dat onderdohuidige omstandigheden enwel inhet bijzonder
ophet torroinvan dovoedselvoorziening dedoelmatigheid vaak zwaarder
mootwogondanderechtvaardigheid.Het isvoordoOverheid dannietvan
hotmoostobolang ofdoboorenhotboterhebbendandoindustriellen,
maarofdowijzo vanbehandelingvan landbouwenindustrie beide zoodanig is,dat dovoortbrenginghotgrootst mogelijk resultaat oplevert.
Enindien indordaad bovoordooling vandonlandbouwbovendo industrie
kanworden geconstatcord,ofdezo noodzakelijk isvoor onindo juisto
verhouding staat tot dobooogdo doeleinden?
AandozovoordoOvorheid gewichtigervraagstellingwordt evenwel indo
notavanhet Rosoarchburoaunagenoeggeenaandacht bostcod.Weliswaar
orkontdoschrijver,dat tot opzekerehoogte doverschillen inbehandelingwordenbepaald door "oorzaken,die indenaard derdingen zijn
gelogen" (blz.2ondoraan).Alszoodanig beschouwt/jijevenwel alleen
doproductie-technische enbedrijfseconomische factoren;doblokkade
wordtuitdrukkelijk niet totdozocategorie gerekend.
Terochtwordt erindenotavandenDirecteur-Gonoraal vtaundenLandbouw
opgewezen,dat doNcderlandschoLandbouwvoordo"enorme taakstaat,
mot oennaar verhouding beperkt areaal aancultuurgrond,9milliocn
Nederlanders tebehoedenvoor ondervoeding ofhonger."OokdoHoer
GaaikemaSchuiringawijst orop,dat onderdohuidige oorlogs-omstandighGdondovoedselvoorziening praovalcort indedoelstelling dorproductie.
Dezobijzondorcpositie brengtvoordonlandbouw evenwel niet enkel
voordeden. Het ismisschienniot overbodigtewijzen opcenigo onaangename gevolgen.Depluimvee-envarkensstapel zijntot soo'ngeringen
omvang teruggebracht,dat zijpractisch hunbotcokenisvoorhot bedrijf
hebbenverloren.Inhetbijzondervoordokleinebedrijvenbctockont
dit oenzware slag.Ookdogevoelige inkrimpingvr\nden rundveestapel
enhot opgroote schaal scheurenvangrasland zijnaangelegenheden,diemotveel tegenzinenslochts noodgedwongen zijnaanvaard.
lïoj. YiT. Hootink isvanmconing,datoonrodentotverschil inbchandcL.E.I.

^i"

- 2lingvanlandbouwtogenovorindustriegelogenkanzijnindo omstandigheid "dathet landbouwbedrijfnaar zijnoorsprongonaard nietaangowozonisopafzotopdomarkt".Dezoopvattinglijkt onsvrijgoforooerd.Stollig ishet juist,dat ervandovollemodowerkingvando
hoerenvoolafhangt omtot eonmaximaalresultaat indo voortbrenging
tekomen.Hiorvoorheeft doschrijvervandonotaochtorwol oog.
Immersopblz.2betoogthiji "Doindustrieoio ondernemerkan invergaandemate totlasthobbor vande overheidwordengemaakt,terwijl
donagrarischenproducent moerarmslagmoetv/ordongolatcn.Terwijlde
industrie dewetwordtvoorgeschreven,zalmonindenlandbouwveeleeroonberoepmootondoen comodowerking onopbegripvoordosituatie."
Denaaronzomoaningminder juisteprobloemstellingisvoordogehoolo
verhandelingvanveelgowicht.
DEVERSCHILLEN INBEHANDELING.
IndonotavandoAfdeolingEconomisch Onderzoekvanhot Departement
vanHandel,Nijverheid en Scheepvaartwordt bijdebesprekingvando
oorzakenreodseenaantalverschillen inbühenielinggenoemd,dio
wordensamengevat ondordeben«fcming"ordenjnrptoohnioken-tactiek"
envorvolgensworden afzonderlijknogvorrchiilenbesproken ophot
gebiod vandodiBtributiepolitiek,deprijzenpolitiekondo fiscale
politiek.
••,;
1.Doverschillen inordeningstochnieken-tactiek.
Dt:z3zoudonvoordonlandbouwne^rko^cncp'uK.orvrijheid indobodrijfsvooring.Tonaanzionvandeveehouderijwordt dezegrootorevryheid vanbedrijfsvoering intwijfel getrokken doordeHoorenRuiter
on7anïïijnon.Voorden,akkerbouwkinhot ochtorwelwerdenbeaamd.
Hotdoot evenwolweinig'terzake.Waarhet cpaankomt isofdoornog
moeroverheidsvoorschriften oonverbetering inhot resultaat vande
landbouwproductie kanwordenverwaclit.Delandbouwdeskundigenzijnvan
oordooi,dathot dictoeren'vanoenbouwplanvoorelkafzondorlijkbedrijf-zoodit administratiofalmogelijkwaro-totoennegatief
resultaat zouleiden.Er ispaal enporkgesteld aandovrijheid door
denverbouwvanoenaantalgewassentoverbicdonoftebeperken.Voor
hot overige isdebevoogde insvantioklaarblijkelijkvanopvetting,dat
zijdokeuzovandogewassenhotbostk m overlaten aanhot oordcolvan
olkenboor zalf,diodearbijrekeningkanhoudenmetzijnbijzondere
omstandigheden.
Do schrijvervandenotagoeft ookwolblijk opdohoogte to zijnvan
dogevaren,dioorschuilen inhot tevoolwillenvoorschrijvenaan
donboor.Wijlezontoch:"Vool sterkerdan indo industrie mootrekeningwordengehoudenmet dobijzondcro omstandighedenvan iedorbodrijf" (blz.l)en"Meernogdanindo industrie komthot indonlandbouwaanopmet inzicht ongezond vorstand tocpassonvanalgomoono
regels"(blz.2 ) . Hiormodo inverbandwokthotvorwondoring,dat desniettegenstaande indo conclusie do toeltdwang- zijbot cpvoorzichtigewijzo -naarvorenwordt geschoven.
Dotoeltdwangwordt alloontoegepast vooroliehoudende zaden.Enhier
nogdoor donnood gedwongentengevolgevanhotfeit,datdoverbouw
vandezegewassenboslistnoodzakelijk1isvoordovotvoorziening ondo
middelenpremieonpropagandateruitbreidingvanhst areaal niet voldoenderesultaat opleverden.0?zichzelfwarohetwaarschijnlijkuitvoerbaar nogvooréénoftwoogewassentoeltdwang intevoeren,maar
dobozwaren,diooraanvorbondon zijn,mooten zoogrootgeachtwordon,
dathetpasgeraden isditmiddol tegebruiken,alshotwaarschijnlijk
is,dat andoromiddelen zullonfalen.
Indit lichtmoetde stimuloeringspolitiokmotbehulpvan aanlokkelijke
prijzononhetverstrekkenvaneendoolvanhetproduct innaturav/ordongezien.Hotiseeneenvoudiger enmisschien zelfsgoodkoopor.methodedandievandontoeltdwang -met aldoaanklovovanadministretio
oncontrôle -,terwijlbovendienhot govaarvermedenwordt schade aan
torichtendoorhot gevenvanniet-passendo voorschriften.
Wijkomen totdoslotsom,datuit niotsblijkt,datdolandbouwwat
do ordoningstochnicken-tactiekbetraft,endorsbohandoldwordt door
doOverheid danhotmeostdoelmatiggeachtmootwordonmethot oog
ophet zoogoedmogelijk functionnneronvandoagrarische voortbrenging
2.Verschillen ophot gobiod vandodistributiepolitiok^
Do landbouwcndo bovolkinggoriot onderdohuidigeo/nstandigheden
ongetwijfeld grootovoordcelenbovende stedelingenwat davoedselvoorziening betreft.Dit zouookzoozijn,indionvansommigoproducten
L.E.I.

-3diodeboerzolfvoortbrengt niotofficieelzouzijntoogostaaneenhoo£orrantsoenachtertohouden,danvoorandoro consumenten-niet-telcrsgoldt.Dezevrijgevighoidmoet alseenpsychologischmiddelworden
opgevat omdonhoorzooveelmogelijk bereid todoen zijnzooveelmogelijkproducten afteleveren.Eonnietteveel inhet oogloopendo
raatovanfraudo inhet achterhoudenvanproductenispractisch niot
door contrôlete ondervangen.Maaktmendeinlovcringsvoorschriften
altescherp -waardoorallicht velenertoekomendogrens teoverschrijden-danbestaat hot govaar,datmonvankwaad tot ergervervalt.
Eenietstegemoetkomende regelingweerhoudt vermoedelijkvelenvoor
afglijden.Hoe dit ookzij,menkanoverigensi»ïlmet eonvrijgroote
matevanzekerheidvoorspellen,datafschaffingvandezebevoordeeling
opdistributiogebiod,niet eenvorhergingvenhotk'.vantumingeleverde
producten tot gevolgzalhebben.Cvorhot extrayer.Ttrek.konvan,uit
landbouwvoortbrengsolengeproduceerde artikelen aisolio ensuiker aan
telersende erbijbetrokken landarbeiders,terstimuicoringvanden
verbouwvandobetreffende gewassen,inreedsgesprokenbijhet vorige
punt.De cardinalovraag,v/aarhothier ookweer omdraait,isniot of
dovoorzieningvandetelersbeter isdandievanandereconsumenten,
maar ofdoormiddelvandozoprenioinnaturahet boter luktdc.nop
andorowijzo indovoedselvoorsieningspositievanhoc goheolevolkvorbctoringtebrengen.
3.I)overschillenophot gebied vandeprijspolitiek.
"Hierbijwordenvooral twoopunten irnetgedinggebracht.
a. dat indenlandbouwhet kostendekkingsboginsel conditio sinequa
nonis,terwijl ditvoordo industriev/clinbeginsel geldt,maar
doorhet alsnorm aanvaardenvanhet "gemiddeld goed geleidebedrijf"
ondoor geen rekening tohoudenmot devastekostenbijonderbezetting erinfeitedikwijls niotveel vanoverblijft.
b.datdeprijsvando agrarischevoortbrenging integenstelling totde
industriellevoortbrenging noginzijn oudefunctie vanrichtsnoer
voordeproductiewordt gehandhaafd,hetgeen totuitdrukkingkomt
indostimuleeringvande teeltvanbepaaldegewassendoormiddel
vanprijsverhoogingen.
Tengevolge vandozobeide oorzakenzouhetdandenlandbouwfinancieel
meernaardenvleezo gaan,dandoindustrie.
ada.Hetkostendekkingsboginsel kanoptweefrleiwijzeworden opgevat.
Indo eersteplaatskanhet inhouden,dat deprijzendie deproduoonten ontvangen zoodanig zijn,datdekostenderproductiewordengedekt.Inde tweedeplaatsdat aandeuiteindolijkeverbruikers prijzen
inrekeningwordengebracht,die eenvolledige vergoeding vandenproducentenprijsendaarbijkomendeHandelskosteninhouden.Dit laatste
raaktniet zoo zeerdenlandbouwdirect,maar ismeer.eenaangelegenheidvanfinancieel ensociaalbeleid.
Wathot eerstegezichtspunt betreft,kanhetvolgendewordenopgemerkt.
Niemand zal onderdehuidige omstandighedenwillenbetwisten,dathot
vanhotgrootste belang isomdeagrarischeproductie zoohoogmogelijk
optevoeren.Ondanksallerlei belemmerende factoren-b.v.gebrek aan
kunstmest -mootaandeuitersto inspanningvandeboerenendelandarbeiders tochoenbelangrijken invloed ophet ocgstre-Fultaatworden
toegekend.Bij Ie huidige schaarschtc aan arbeidskrachtenenmoeilijkhedenoptractiegebied bestaathetgevaar,datdeboerenden-yooltvan
voelarbeid-eisehendegewassen,schuwen.Voordevoedselvoorzieningwas
hotevenwel vangrootbelang,datb.v.het areaal aardappelenjuist
belangrijk zouwordenuitgebreid.Ditvergtvandebooi3nenhungezinsledenzonder twijfel eenaanmerkelijkeverhooging vanhunarbeidsprestatie.Menkandezebezwaarlijkverwachtenbijprijzen,diedokosten
niotgoedmaken.Integendeol zalhet voorhotverkrijgenvandeze extraprestatie inhetalgemeennoodzakelijk zijndeprijzenmoordangewoonaantrekkelijktemaken.
Wathet alof nietminder scherpcalculcerenindenlandbouwdanindo
industriebetroft zijhetvolgende inhetmiddengebracht,.Hot iseen
feit,daternog onvoldoende dociunentatiebestaat ten aanzienvando
kostprijzon der landbouwproducten indeverschillende gebiedenenvan
deverschillende bedrijfstypen.Inde jaren1039,1940zijn-voorzooveronsbekend is-inderdaad nogweinig kostprijscalculaties voor
landbouwproducten opgesteld,tendeolewegensgebrek aanmateriaal en
tendeolewegenshr-triet terbeschikkinghebbonvanbevredigende
methodes.
T __
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-4M n hotLandbouw-Economisch Instituut isinhotbeginvan1941opgedragen indezo loemtoszoogoedmogelijktevoorzien.Ruim twintigrapporten"bewijzen,dateonernstigepogingisondornomenom opdehoogtotekomenvandokostprijzen doragrarische producten.Hotwordtgrif
orkend,datdo"basisdercalculatiosnogvrijsmalis.Hot ideaalvan
conrepresentatiefkostonbocldvoorolkproduct porgobied onbodrijfstypc isbijlangonanogniotbereikt.Wat domethode enscherptodor
borekoningen betreft zijnwijechter zondornaderbewijsniet goneigd
teaanvaarden,dat zijdentoetsdervcrtolijkingmet industrioelo
kostprijscalculatiosnietmet good gevolg zoukunnendoorstaan.
Do ondorzookingonnaardekostprijzend,°orhetLandbouw-Economisch Instituut zijnvoornamelijk gobaseord op'gegevensvanakkorbouwbedrijven
inGroningen (Noordelijke Bouwstreek,Oldambt,Veenkoloniën)onZooland,vanweidobodrijveninFriesland enHolland onvaneonigo"gomengdo
bodrijvon inOverijssel.Hetuitzondering vanOverijssel'staanai
dezogebieden op technisch oneconomisch torrein inhotvoorsto gelid.
Daarbovendienbijdoborekoningennogvanhet£Çmijddoldq-vandezebodrijvonuitdobestegebiedenisuitgegaan,valt niet into zien,dater
voordonlandbouw quamothode eengunstigerkontenopstollingwordtgevolgddanvoordo industrioolcproducten,-waaruitgegaanwerdtvan
hotgomiddoldgood goloidobedrijf.
Blijkensdo opgodano orvaring -o.a.prijsvoorstellenvoorvarkens on
eieren-staatdo GemachtigdovoordePrijzenookvoor landbouwproductenniot toe omdekostenvenondorbezottingtovordiscontceronindo
prijzon.Hieruit blijkt dusdatuithot ontbrekenvanpubliekgemaakto
richtlijnonvoordoprijzenpolitiekvanlandbouwproducten niot doconclusiomag'wordengetrokken,datdoGemachtigdevoordoPrijkenvoor
donlandbouwgunstigerbcoordoolingsmnatstnventoopast,danvoer*do
industrie.De richtlijnvandenter.a.^chtigdovoordePrijzentenar.nzien
vandokosten doróndorbozottingisdu3blijkbaarvanalgemcuno strekking.Hetlijkt onsdaarom ookminder juistditpuntbijdobehandeling
vanlandbouw enindustrie naarvoren tobrongon.
Overhot algomoenspoelthetverschijnsel vando onderbezetting in
donlandbouw ovenwei een ondergeschiktorol.Dit isoenbelangrijk onder
scho'idmotdo industrieinhot algemeen.Do ondorbezotting komt echter
ookwoorniot inolkotakvnnindustrie voor.Cpolkgebiedkangeconstateerdworden,dat do bedrijven,dievolopwerkhebbenflorooron,
torwijlanderekwijnen tengovolgo van slapte inzaken.Mondenkeb.v.
slochtsaandonschoonmaker,dieeengoudontijd beloofddoorovorctclpondodrukteendon timmorman,die doorgobrekaanmatoria.nlzijnzaak
nauwelijksgaandokanhouden.
Hotkostondokkingsboginsclopgevat indenzin,dat doconsument do aan
doproductie enafzotverbondennonrïalokostenbetaalt ondatgoonsubsidiesvanOvorhoidswcgovoorhotvorkrijgenvanlcvonsmiddolontogon
lagoroprijzenwordonverleend, isoenhooianderokwostio dando
hiorvoronbehandelde.
Ondernormaio omstandighedendient zoorzokeralsrogelgostold toworden,datdoprijs,diodoproducent ontvangt tenvollodoorborekendwordt
aandonconsument.Indionondorhot stelselvandobchoorschtoprijsvormingdobolooningvoor-olko prostatic inhotvoortbrengingsproecs
naar zijnmaatschappolijkobetcokeniswordtbepaald, isorgoonredeno»
doprijzenvanbopaaldo productenlagortestollendanovereenkomt mot
dokostoninruimen zin-dus ookdobolooning vandon ondornomcrinbegropen-genomen.Producten,diovanbijzondorgewicht zijnvoorhet
noodzakelijk levensonderhoud bohoovenhierop geenuitzondoring temaken.
IndoLïomoriovanToelichting opdoBogrootingvanhotLandbouwcrisisfondsvoorhot dienstjaar 1942wordt inditvorband opgemerkt:"Voor
vrodostijd zoudondo consequenties concrdergelijke politiekwellicht
zondorbozwaarkunnonwordonaanvaard.Of zulke ook inoorlogstijdmogelijkis,zalvoelalafhangenvanaardenomvangvand'o'stijgingdor
kostenvanproductio of afzot,zoonedovandodraagkracht derconsuraonton."
n
Inh-atalgemeenwilhot ochtcrgewenschttoeschijnen onookinoorlogstijddo stijgingdorproductiekoston zoovoolmogelijkdoorde consumentento latendragen.Dezomethodevoorkomt niot alleencontozwcre
belastingdor stantsfinnnciön- immars zooalstijdensdo oorlogsjaren
I9I4-I9I8isgebleken,vordert hot beschikbaar stellenvan producten
ongoederentegen lagerenprijs dando inkoopsprijs zoorhoogo uitgaven
van *sRijks Schatkist -doch zijhoeftookhet voordooi,datdokosten
vanlovensondorhoud nahet sluitenvandonvredekunnendalen."
L.E.I.

- o Eetpunt,dathierbijdo landbouwpolitiek direct rp.r.kt,isofOGnmot
deprijzendorlandbouwproductencorrespondoorendoverhoogingvande
kleinhandelsprijzen vanvoodingsmiddoloninoorlogstijdgewonschtis
oranadonoorlogeenvorlaging vandokostenvanhotlovensonderhoud
tokunnenbewerkstelligen.Hetwil onsvoorkomen,dat?.enditargument
oen.zokcropsychologischewa.ardoniotkanworden ontzegd,dochdatdo
zakolijkobotockonisniothoogkanwordenaangeslagen.
Hotfinancieolo ensociale aspectvanhotvraagstuk isovorheerschond.
Do Ovorhoid staatvooreenmoeilijkdilemma.Ecnorzijds ishotuit
sociaal oogpuntnoodzakelijk orvoortozorgen,datelklid dervolksgemconschap instaat iszooveelmogolijkde levensmiddelen tokoopon,waar
dorantsoenooringrecht opgeoft.Daardokostenvan levensonderhoud
aanmerkelijk gestogenzijn,brengtditvoorbreedo lagenvandobevolking roodsgrootomoeilijkhedenmede,.Anderzijdsmootdo Ovorhoid erop
bedacht zijndonfinancieolcnoncconomischcntoestand zooveel mogelijk
gezond tohouden.Hot zouinderdaad mogelijk zijndoorverhooging van
do laagsto inkomensondedaaruit voortvlooiendoprijsverhoogingenvan
producteneennieuwevenwicht tot standtobrengen,waarbijolkc categorieverbruikers instaat zouzijnhet z.g. levensmiddelenpakket te
koopon,terwijl tevenshotkostendekkin,_,sbc,_.insclgehandhar.fd zoukunnenworden./Isdeze oorlogstoestand blijvend zou zijn,zoudit ookdo
cenigbovrcdigendo oplossingzijn.
l'onmoot cvonwol overditaanpassonvaninkomens enprijzen aandoverandorde onnog steedsinvorandoring zijnde omstandigheden niot tolicht
donkon.Het isniot alleenconkwostiovando inkomensvanloontrekkondc
t roopon.Hotbetreft ookdowinstmargesvanklcino zelfstandigen;en
ovonoonsdo inkomensvandegenen,dienietmeer inhet arbeidsproces
zijn opgenomenenlovenmoetenvaneenbescheidenpensioen,lijfrcnto,
kapitaalrcnto,huur ofpacht.Hot gchcolo stolcclvrnprijzeneninkomens zalingistingkomentoverkocren.Do resultante hiervan zal
onvermijdelijk converhoogingvannagenoeg alloprijzen zijn,datwil
dus zoggonconzekeremr.tevnn inflatie.Voornominaal'niet verhoogde
inkomensbcteekont dit duseenrce'cloinkomensverlaging.Voordoeigenaarsvannominalo bezittingen (schuldvordorin,onopparticulieren,zoowol alsopdoOvorhoid inguldonsluidende)komt ditneeropeonvormogenshoffingtenbatevando schuldenaars,tenzijeenherleiding van
do schuldenindongeostalsprof.ï"r.r"?.C.Tecsreeds jarenpropageert
zouwordentoegepast.
/anoendorgolijko grootschocpscho herziening van inkomens,prijzenen
oventucolschuldverhoudingen zijn zooveelmoeilijkheden enbezwa.ronverbonden,dathot onseenhacholijk ondernomentoeschijnt dittorwillov~n
oentijdolijkcntoestanduit tovoeren.
/chtmenoenrlgehooloherziening vanhotprijzonstelscl niet^owonccht,
danzalmen incidentooimartrogeionmoeten treffeningevalbepaalde uato^orieCneente laaginkomengenietenvoordovoorziening inhot noodzakelijke levensonderhoud.Zoogebeurthetmomenteel ook.Incidenteel
hebbenloonsverhoogin<.,on,soms indirect bijsalarissendoorverhooging
vandokindertoeslagen,plaatsgevonden.Ondrnksarnmorkolijkobolastingvorhooging opinkomeninhot algemeen,betalennudogrootog.ozinnon
mot lage inkomonsmindoraanbelasting danvoorde invoering vrndo
loonbolesting.Bovendienwordt voorbelangrijke productenafgewekenvan
hotkostendekkingsbeginscl,n.1.voorgranen (brood,gort,havermout)
onmolk (zuivelproducten).Hoebelangrijkdezoafwijkingenzijn,mo c o
blijkenuit hot inEijlr.goIvormeldc.
Zondertwijfelbrengtditvoor 'sRijksSchatkist arnzionlijko lasten
modo.Deze lastenmoetentenslotte gedragenwordendoordobelastingbetalersondusinoverwegende mate doordoniot indoklassevanlaagsto
inkomonsvallendepersonen.Subsidiccrint vrndolcvonsmiddolcnvoorzicnin 0 doorhetPdjkleidt dustot inkomcnsnivollatic.Vatdit betreft
heeft hotdushetzelfde effect alsoenvorhoogin, vande la^oroinkomons.
Kaarhot iseenvoudiger omnadenoorlog dosubsidiocring vandovoorziening met lcvonsmiddolonongedaantemaken,danoenherstel vrndo
vroogoro prijsrolaticstobewerkstelligon,indien Lcdurendodonoorlog
oonvolledige aanpassinc vandoprijzenoninkomensa~ndebijzondere
omstandighedenhooft plaatsgehad,DofinanciSolo lasten,die voorhet
Rijkvoortvloeienuitdo subsidiocring,kunnen noL beperktworden,door
niot alloklassenvandobevolking indezeprijsroductiestedoendooien, zooalsdat ookroodstootoprstwerd voorbotervoordehoudersvan
vetkaartcn.Inhet algemeengeeft ditechterveel administrr.ticvorompslomp,terwijlbovendienviadenfiscusvoolaloenbillijkerverdcoling
vando lastenkanwordenverkro{en.
L.E.I.

- 6Onzo conclu9iotenopzichto vanhotkostondokkingsboginsol is,datde
toepassing orvantenaanzienvandonproducent entenaanzienvandon
consument twoo afzondcrlijkovraagstukkonvormen.Conscquontetoepassingorvanmetbotrokking totdenverbruiker isonderdohuidige bijzondere omstandighodenbezwaarlijkuitvoorbapr.Dogovarenvorbondonaai
hot schoppenvanoonaangepast inkomons-enprijzonstolsol zijnwollichtgrootor dandonadoolenvanoensubsidiepolitiek.Voorhotverkrijgenvan oenzoo{.rootmogolijkoagrarischeproductiomoethot echtornoodzakelijk g:oachtwordenhotkostendekkingsbeginsolvoordonproducontvolledig'intoepassing tobrengen.
adb.Overhet alternatiof vanbovenaf voorschrijvenvanhet bouwplan
voorolkbodrijf (tooltdwang)ofindirect rogolondoormiddol vrn
g-unstigeonmindergunstigo prijsstelling isroodsoenenandergezegd
inhot:voorbaande.Opgrond vanlandbouwtochnischcoverwoeingonwordt
aando.laatstomethodevan ordoningstochnickdovoorkour gegovcn.Dit
beleid boteekentnietdat alleen voorbijzonderbogeerdocewassoneen
prijsbetaaldwordt,diebovenhotnormaio nivoauuitgaat,maarookwol
datvoorgewassen,waarvandeverbouwboporktmoet blijvon,oenont-,unstigonprijsgestoldwordt.Dit laatsto isb.v.duidelijkhot covalmot
havor.Do roactiovanvorbouwors opdozoprijsstollincisdanookniet
uitcobloven.Torechtwordt in.donotavanhotRcsearchburoaugewezen
ophotgovaar,dator schuilt indo stimule ringspolitiokviaprijsverhoogin^cnomdonprijsvanhet eono product aandonprijsv?nhetandera product optetrekken.Dovraackan(esteldworden ofzichditniot
reodseonicormateheeftvoorgodaanbijdorocentoverhoocinevanden
suikerbiotenprijsinverbandmotdevorhooging vandoaardappelprijzen
inI942.Hotbetrofthier twoo gewassen,diedoorhungrootoarbeidsbohoofto inhet najaar ondordehuidice omstandigheden grooto moeilijkhodonopdobedrijvenveroorzaken.
Eetverdient o.i.ernstic'oovorwcginL ofhotmethot 00c opdit "opschroovingsgevaar"niet juistorcoachtmootwordenvoor alle producten
alshetwaro basisprijzen tebepalen,waarbijeenbepaalde evonwichtstoostand indoteeltvande verschillende gewassenisteverwachten,
terwijlbovendien do'acrarischevoortbrenging als£ehoelbezienloonend
is.Gowenschtowijzigingen inhottotaal vanallobouwplannon zoudan
kunnonwordenvorkrogen,doordenprijsvanhetgewenschtoproduct,
b.v.aardappolen,teverhoogenmoteenpremie endonprijsvanhet
product ofdoproducten,dieplaatsmoetenmakenvooraardappelen,b.v.
havorenpeulvruchten,met oenbodracteverlagen,zoodanig datdo som
vanpromio8enprijsverlagingenglobaal genomonoveng-root zoudon zijn.
Dobasisprijzonvormendanhetvasteuitgangspunt,waarvandowerkolijk
prijskanafwijkennaarboven ofbenodenalnaarhot ordeningsbeleid di
wonschclijk maakt.Bijeengolijkblijvendareaalcultuurgrond zalhet
totaio agrarische inkomendoordestimulooringspalitieknagonooggeen
vcrandoring ondorgaan.alleendevordeolingvanhot inkomonovorde
vorschillende producten zouwijzigingenvortoonen.
*"elmoet orbijeenzoodanige prijsmanipulatie acht opwordengeslagen,'
datdobooo^dowijzigingen indoproductiouitvoorbaar zijnvoorde er
bijbetrokkenbodrijvon.Dit isb.v.hot geval,indiendohavorprijsre
latiof ongnnstiggesteldwordt tegenover dentarwe-enrogjeprijsbeide
maarinvoelmindoromato indienderogL.oprijsongunstiggestoldwordt
tonopzichto vandontarweprijs.Deloonendebasisvan-hot bedrijf moot
ooovcolmogelijk ontzienwordenbijhotuitvoorenvan oendergelijk
boloidvanbeinvloedingvandoproductio doormiddelvandoprijzen.
Hot ismO(elijk,dat dohuidigefinancio'olotoestand vanden landbouw
bctorisdan dievando industrie.Indo notavanhetResearchbureau
"vindenweechterindit opzichtweinigmoordanvermoedens.
Do statistiekvanhot verloopdorbinnonlandsche groothandolsprijzonvr
voodingsmiddolen onafgewerkte productenkanbozwarrlijk licht verschaf
fenovordomargestusschenkostenenopbrengston.Do schrijverdornotastaathierdanookzolf roodsuitvoerig bijstil.Do opmerking van
denHeerVanWijnen,dat indo statistiekderbinnonlandsche groothrndol
prijzonvanvoodingsmiddolon geenrekening zouzijngehoudenmet "do
vóórKei 1940uit andere fondeongetcvonbijslagen opdenprijs"kan
inhaaralgemeenheid niot juistwordengonoond.Voorzoovordotooslagen
aandeproducentenworden doorberekend aandobinnonlandsche verbruiker
zijnzijindo statistiek opgenomen.Voorbotorb.v.gold alsbinnonlandsche groothandolsprijsdoLeeuwarder Commissio-notooringplusdo
heffing.Voorkaas isovenwol doopmerking vandenHoorV-uiV'ijnonwel
L.E.I.

-7juist,daarhiereentooslacaandokaasproducontonword£oneven,dio
niot tenlastokwamvan denbinnenlandschen consument,-maarafkomstig
wasuit extrabatonvandenexport.
DG cijfers ontloendaando statistiek vandebodrijfsuitkomsteninden
landbouw latenduidelijk zien,dat fiscaal deinkomens invercelijkinc;
motdevooroorlocscho jarenbelangrijk zijntesteten.Zooalsdeopstellorvandonotareedsaan^eoft,zijndo cijfers^geflatteerddoor inventa.ris-schijnwinsten,hot achtcrwo{_cblijvenvanvervangineen,van £0rcodschapononderhoud.Dat dezoinventarisschijnwinstonalloenreods
vanbelang zijn,bleekbijeenonderzoek,betreffende oentientalOverijssolschebedrijven ovorhotboekjaar 1940/'4L Do oorspronkolijko
winst vanf1 3 0 . —porha.bleek nauitschakelingvando schijnwinst op
vcof82.<— tobodragen.l)
Doschrijvervandonotavermoedt,datdocijfersvandofinancifolo
uitkomsten anderzijds echtertelaafzullen zijn,doordat deopbrenrsten
vanden zwartonhandel slechts tendeolo indo cijfers totuitdrukking
zoudenkomen.Het isonsnietbekendwelken omvangdo zwartohandel in
denlandbouwheeft,noch inhoeverre doinkomstenuit dozobronfiscaal
verantwoordwordon.Het komt onsevenwolvoor,d?thiereenkwestie in
het gedingwordt c.ebracht,diovoor onsonderwerp niet terzako doetof
inolkgeval juist andersom geinterprotcordmootworden.Hetgaat toch
omdobevoordeelingvandeprijzenpolitiekvandeOverheid.Eigenlijk
zoudaarom deextra-winst uitdenzwartenhandel -indiendezo aanwezigis-inmindering,vandocijfersuit statistiek derbedrijfsuitkomstenmootcnwordengebracht.Indienb.v.zoublijken,dat ten^evol^e
vaneenomvangrijkenzwartonhandel ineieren"de.winst opdepluimveehouderijhoog is,danbewijst dit toch allerminst,datdoofficicole
oierprijzontohoogzijn.
DoorhetLandbouw-Economisch Instituut isoenovorzicht opgostold,van
doprijzenvandohoofdproducten enbijproductenv?ndovoornaamste
akkorbouwgewasson endokostprijzenporeenheid product ovordo oogstjaren1938,1939,1940,1941,1942en 1943,benovonsdoborokendobedrijfswinstenporha.opj.rondvan^onormalisoerdo oocsthoeveelhedon.
Dowerkelijke bedrijfsresultatenwijkonhiervanvanzelfsprekendaf,
daar dozo opdowerkelijk gGoogstG hoeveelheden zijncebasoord.Het
jaar1939 staat b.v.bekend door conzeer£ocdonoo^st.Dowinstborokoningenopgrond vangenormaliseerde oogsthoeveolhedondoenvoorde
booordeelingvando Ovorhoidsprijspolitickmoor ter zakedanderesultaten,diovoortvloeienuit dotoevallico opbrengstenvanoenbopaald
jaar.Do prijspolitiek isimmersingesteld opdenormale oo^stvorwachtint.on.
Uithot overzicht (zierapportNo.24 inhetbijzonderdegrafieken) b l i j ^
dat in1938domarge tusschenkalokostprijsonprijsklein of zelfsnegatiefwas insommieegevallen.Doordo stijginc vande eldopbren^stcn
t
dorbijproducten,daalden in1939dekostprijzenvandohoofdproducten,
Ditgepaardmeteenaanmerkelijke prijsverhoogint leiddevoordemoeste
productentotruimewinstmarges insommigegebieden.Hetwasdo omschakelingvandepolitiekvandevergoeding der"onmisbareproductiekosten1'
(art.7Landbouwcrisi8wot)naardo doorministor Stoenbergheindoï'emorio van.AntwoordopdeBe£rootingvanhotLandbouw-Crisisfondsvoor
I94Oaangekondigde "redelijke belooning".
Dokostprijslijnenenprijslijnen loopcn tedurende-do oogstjaren1939,
I94OenI94Ivrijwelparallel.
1'otuitzonderingvanenkele producten inhet oogstjaar1942ensuikerbietenenkoolzaadvoor oogstjaar1943blijvendandeprijzenconstant.
Do stijgingvandokostprijzenper eenheid product zot zichevenwel
inmiddold "onverdroten11voort.Dowinsten zullondusafgozionvan eventuoclbijzonder {unstigo oofstrcsultatcnbelangrijkmootcn dalen in
1943.
Hot lit_tindobedooling oonzolfdo overzicht als inrapport No.24van
dovoornaamste akkerbouwproducten'isop£ostold, ook optemaken voor
dovoohoudcrijproducton.
Ditbotroft allesdonlandbouwf vooreenwcrkclijkovcrgolijkingmot
dofinancieolouitkomsten inde-industrieisindonotavanhot Rosoarchburoaunauwelijks sprakewegenshot onvoldocndo voorhanden zijnvar
vorgclijkbaarmateriaal«
1)J.Horring.Eenmethode teruitschakelingvando invloed derwaardeschommelingenvandenvcostapol.opdo-bedrijfsresultateninden
landbouw.Economisch-St^tistischeBorichtcn,19November1941.
L.E.I.
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Onzoconclusie tenAanzienvando stelling"vandenschrijvordernota,
betreffende dobevoordeeling vandonlandbouw"bovendeindustrie op
het gebiod derprijspolitiek,raoetdanookluiden,dat zijdooronvoldoende bewijsinvrijgrootomatehotkaraktervanoensuggestie
draaft.Doorredoneoringkanmenwel pannemolijkmakon,dathot den
landbouw invergelijkingmet zekere takkenvande industrie,die
sterkgetroffenzijndoorgebrekaanmateriaal,financieelbetermoet:
taan; ofditevenwel ookopgaatvoordiedeelenvando industrie,dieI
nog opeennormaio bezettingkunnenbogen,valt tobetwijfelen.Bovendienmoet niotuit het oogwordenverloren,dat deprijzenderlandbouwproducten inI942en1943voorhetmcercndeel invorhouding tot
dekostprijzen aanmorkolijkongunstigerzijndanindeeerste oorlogsjaren.
Tenslotte ookal zoublijkenbijnador ondorzoek,dat deprijzenvoor
landbouwproducten gunstigergesteld zijndanvoorverschillende industrieolc producten,danhoudtdit op zichzolf nog toenveroordeelinj
vanhot prijzonbcloidderOverheid in;daarvoor isnoodig aantetoonet
dat doprijzengunstigergesteld zijndrnnoodzakelijkwason isvoor;
hot zooveelmogelijk opvoe-rondorvoortbrengingvanvoedingsmiddelen.
Hierbijgeldtdo stolrogeluit denvolksmonds "Poterduur,danniot
tekoop."
4.Verschillen ophet gebiedvandefiscale politiek.
Indoplaatsvando vroegerewinstbelasting» waarbijdonaamloozo
vennootschappen jaarlijks tebetalenhadden26-£$,rosp. 3>lj$ vando
winst, af&Änfc^lijkvanhetfeit,ofdowinstmindorofmoerdan 8$
vanhot gestortekapitaal hadbedragen,zijninApril 1942drienieuwe
belastingeningevoerd,n.1.dovennootschapsbelasting,devermo^ensbu-''
lastingIIende ondornemingsbelasting.
Hot laat geontwijfel,datdezebelastingenzeerdrukkend zijn.Indo;
financioelo,kroniekvan "DeEconomist"vanI!ci1942komenhieromtrent \
eenigcborekeningenvoordieditduidelijkdomonstreoron.Bijeen
\
fiscaal vermogenvan 10millioenguldeneneen zuiverewinst van
f 600.000(6$)wordt inditvrijnormale gevalb.v. intotaal eenbelastinguitdezenhoofde berekend vanf 500.000 of83l/3$v?nde
v/inst.Inditgevalkomtvande totale bolrstingsom66$tenlastov?r>
devennootschapsbelasting,10$tenlasto vandovcrmogonëbolastinr
en24$ten lastovandeonderncmorsbolasting'.
Devennootschapsbelasting trefthetbodrijfsloven,voorzoovordit
wordtuitgeoefend indenjuridischenvormvando naamloozo vennootschappon,commanditaire vennootschappen opaandrolcn,cooperatiovovcreeni^ingen,onderlingeverzekeringsmaatschappijen,stichtingenen
voreenigingenvoorzoovor zijeenbedrijfri.itoofonon,benovensbedrij-;
venvan openbare lichamen (uitgezonderd landbouwbedrijven).Firma'scni
zijdio zelfstandigeenbodrijfuitoefenenvallendusniet ondorde
vennootschapsbelasting.DovermogensbelastingII^cldtvoordezelfde
categorieönvanhetbedrijfslevenalsvoordovennootschapsbelasting
isopgesomd.
Dezeboidobelastingenwordendusniot gehevenvanoenbepaaldenbedrijfstak,maarvanelkbedrijf,voorzooverdituitgooefendwordt in
gonoemdorechtsvormen.
Zooals indenotavanhot Researchbureauwordt opgemerkt,komondeze
rechtsvormen inhet eigenlijkelandbouwbedrijf nauwolijksvoor.Voord£
verlengstukken vanhet landbouwbedrijfals zuivel-,aardappelmeel-,sui
ker-,strookartonfabrieken,aankooporganisaties onz.gaatdit evenwol,
niot op.Blijkbaar isdehuidigeOverheid deindezerechtsvormenplaat
vindendebedrijfsuitoefeningniotwelgevallig.Inindustrio onhandel
isdan ookreedseenliquidatio vandoN.V.merkbaar.Alsfirma ofper'
soonlijkbodrijfheoftmenookinde industrio goonlast vandoze be-'
lastingen.Togendo industrio als zoodanig zijndezebolastingondus
niot gericht.Inprincipe kanmendanooknooilijkvanoenbevoordeelingvandenlandbouw spreken.Tochmootwordenerkend,dat infeito
op oendool der industrie oonlastgalendwordt,waarvanhet grootste
deelvandenlandbouwvrijblijft,ovcnalsdit trouwenshet geval is
metde middenstandszaken.
Do ondernomingsbelastingisnaarhetvoorbeeld vandeDuitschoGewerbesteuer ingesteld.Onderdozcbelasting vallenellen,dieeonbedrijf
uitoefenen,ongeacht den juridischenvorm,vol£cnsweikonhot bedrijf
wordt gedroven.Alloende z.g. vrijo beroepen on landbouw-enboschbedrijvonvallenerbuiten.Ditmoet ongetwijfeld alseenbevoordoolingvandenlandbouwwordenbeschouwd.Doredenhiervoor is ons
niet bekend.
L.E.I.

- 9 DoordeHeerenGaaikemaSohuiringa,VanFijnenendenDirecteur-GeneraalvandeVoedselvoorziening wordt eropgewezen,datde landbouw
hoogere grondbelasting enwaterschaps-enpolderlastenmoetdragen.Do
grondslagvoordegrondbelastingisopongebouwd 6$vandebelastbare
opbrengst.Hieropwordendannog geheven opcentenvoordegemeente
(maximaal 20$)envoordoprovincie (b.v.inZuid-Holland 20$,in
Friesland 55$)«l'o*ingangvan1941 ishetRijk daarenboven nog 100
opcentenvanhetbasisbedrag gaanheffen. Bijeenbelastbare opbrengst
vanf7 5 « — Po rka« ongebouwd zouinZuid-Holland do grondbelasting
doordoheffingvan opcentendoorhetRijkstijgenvanf 6.30 opf10.80
dusmot f4.5OP c rha» Dopolder-enwatorschapslastonzijnvan1939
opI942volgens opgavevanviergrootowaterschappen inZuid-Holland
gemiddold gostegenvanf12.90opf 16.50,dusmotf3.60 porha.Op
oenbelastbare opbrengstvanf 7 5 « — porha.wordtdusnurondf 8 . —
ofmoerovejgrond-enwatorschapslaston geheven danvoordenoorlog.
Dozo extraheffingbedraagt ruim 10$vandebolastbaro opbrongst van
dongrond(.dusnietvandonotto-opbrcngstvanhotbodrijf,wat oen
andorogrootheid is).Dogrond-enwatorschapslaston troffendon
oigonaarvandoboorderij,nietdongebruikeralszoodanig.Ongotwijfoldwoogtdeverhoogingvandogrond-enwatorschapslaston indon
landbouw niet optegende last,diovoorhot ovorigobedrijfslevenvoortspruituit doondornomingsbclasting.
SLOTSOTT.
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Inonzebeschouwingbobbenwijachteroonvolgensstilgestaanbijdo
probleomstolling endodoorhotResearchbureau opgesomde verschillen
inbehandelingvan landbouwenindustrie indoOvcrhcidspolitickop
vierterreinen.
Bezietmenhot vraagstuk enkelvanuithot rechtvaardigheidsstandpunt,
dan ishotwaarschijnlijk,datmenevonalshotResearchbureau totdo
conclusie komt,dat do landbouwnu'eenbetoro conjunctuur doormaakt
dando industrie.'Tijzijnovenwol-vanoordeel,dat tenonrechtede
probleemstelling vanuit doclmatic.hcidsstandpunt isverwaarloosd.Dit
tekortbrongtvoorhotgchoclobetoog zijnconsequentiesmot zichmodo.
^at doteborde gebrachte puntenvanverschil inbehandelingbotreft,
komononzo conclusies inhetkort eropneer,dats
1.ophot gobiodvando ordoningstcchnicken-tactiekniot gesproken
kanwordenvanbcvoordeoling,doch slechtsvannoodzakolijkoaanpassingvandomethode aanhotmateriaal;
2. ophetgobiodvandodistributiepolitiekinfeitedolandbouwvoordooiengeniet,maardat dit onafhankolijkvando Ovorhoidspolitiek
stoodshotgoval zal zijn,da-rhet indenaarddordingen isgcloger
3.ophet gebiedvando prijspolitiektoepassing vanhetkostendekkingsbeginsol tenaanzionvandenproducent enhet zoovcolmogelijk in
zijnfunctio vanrichtsnoervoordeproductie handhavenvanden prij;
gewenscht istorverkrijgin^vanoen zoogrootmogolijkovoodsol•
productie;evenweldo toeprssingvanhotkostendekkingsboginsel ton
aanzienvandenconsument ondordohuidigebijzondere omstandighedenmeeroenaangolo^onhoid isvanalgemeen economisch,financioolon sociaalboleid danvan landbouwpolitiek;
wat dowinstgovendheidvandotooit dorvorschillendogowassenbetreft"
blijktuit rapportNo.24 (speciaal dografieken28t/m 32)wolhcol
duidolijk,dathetvoor oogst 1943 nietuitziet naarstijgendewinstenindenlandbouw; integendeel moet verwachtwordendatdorentabiliteit aanmorkolijk zalverminderen invergelijking motdo andere
oorlogsjaren;
4.ophot gebiedvandobclastingpolitioktonaanzienvando ondornemingsbolasting inprincipe sprake isvanbcvoordeolingvanden landbouw invergelijkingmet andorebedrijfstakken,terwijl infeitedo
industrio doordevennootschapsbelasting onde vermogensbelasting
ockvoel zwaardergetroffenwordt dandonlandbouw.
Do stollorvandonotavanhotResearchbureau besluit zijnverhandelingmotdo zin:"'Hotkan nimmerraav2zp.amzijntegenstellingen opde
spitstedrijven."'Vijzoudenhot licvorpositiefwillenuitdrukken.
Hot isgowonscht zoovoolmogelijkdotegenstellingenwog tenonen,voorzoovordatvercenigbaar ismethot nastrevenv~ndedoeleindendor
oconomischopolitiek onderdohuidige omstandigheden.

- 10Alvorensmontogenstollingenkanwegnomen ishet noodig towotenof
dotogonstellingeninderdaad bostaan.Dit isvooralvangewicht ophot
gebied vanrentabiliteit vandobedrijven.IndenotavanhotResearchbureauwordt errondvooruitgekomen,datgeenexact inzicht inden
omvangvanhetverschil kanwordenverkregen (blz.7beginv.d.conclusio).Ookwijhebbenindeze notaditpunt niotverderkunnenoplossen.Hotwil onsvoorkomen,dathet zeergewenscht isvanhetbetoog ovortegaantothot onderzoek naardefeiten.Inhetverleden is
dobehandelingvan industrie enlandbouwdoordo Ovcrhoid oenstrijdpunt geweest,nuwordt hot inhot gedinggobracht enhot iswaarschijnlijk,dat ooknadonoorlog ditvraagstuk aande ordegesteld zal
worden.Vooreen juiste behandeling isdekennisvando feitenonmisbaar.Eenonderzoeknaarderentabiliteit vandovorschillondebedrijfS'
takkennuenvoor denoorlogkanalloonmotkans opwelslagenworden
aangovatmetmedewerkingvandeOverheid.Het iseen aangelegenhoid,
diewaarschijnlijkalleentoteengoede oplossing istobrongen door
medoworkingvanhotDepartement vanHandel,Nijverheid enSchocpvaart
(waarbijwijb.v.donkenaando AfdoolingEconomisch Onderzoek,hot
Centraal Bureauvoorde Statistiek enhotmetdit Departement incontact staande Economische Instituut voordenMiddenstand),hetDepartement vanFinanciën (n.1.deDienst derBolastingcn)onhotDepartementvanLandbouwonVisschorij (hierbijhebbenv/ijophot oogde
afdoolingEconomische AangelegenhodonvandoDirectievandenLandbouw
enhotmot ditDepartement incontact staande Landbouw-Economisch Instituut).
WijgevenUdorhalvo inovorweging hetdaarheen teleiden,datvan
officieoio zijdedit onderzoek aando ordewordt gesteld.
's-Gravenhago,6April 1943.

L.B.I.

J.Horring.

BijlaçeI,
OVERZICHTBETREFFENDEHETALOFNIETTOEPASSENVANHETKOSTENDEKKINGSBEGINSELTENAANZIENVANDECONSULENTENVANDEBELANGRIJKSTE LANDBOUWPRODUCTEN.
Ondervolledigetoepassingvanhetkostendekkin^sbecinselwordt inditverhand verstaandatuitdenprijs,diedeconsumenten"betalendeprijsv/olke
aandehoerenwordtuithetaald,henevensallehandels-,transport-,bewerking-s-enadministratiekostenkunnenwordenvoldaan.Hetbetoekentdus
niet,datookdokostenvandenproducent vollediggedektworden.
Voor eierenh.v.wordtwelhetkostendekkingsbe^inselindeneerstenzin
toegepast,maar zekerniettenopzichtevandenproducent.Ditlaatste
wordt evenwolhierhuiten"beschouwinggelaten.
I.Productenofhieruit "bereideartikolen,waarvooraandeconsumenteneen
prijsinrekening wordt {ebracht,dieallogemaaktekostendekt.
1.aardappolen
"J"
2. suikerhieton
3.poulvruchten
4.oliezaden (koolzaadenhlauwmaanzaad voordevet-enmarcarineheroidin^)
5.vlas
6.hrouw^orst
7.vleesch
8.eieren
U i Productenofhieruit"bereidoartikolen,dioaandeconsumenten heneden
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kostprijswordenverstrekt.
1.molk (allo zuivolproducton)
Doverhoo^incvandenmelkprijsvan 1%et.pork o voordeveehouders,
per1Jan.1943» komt niettenlastevandoconsumenton.Bijeentotale
loverantiovannaarschatting2-Jmilliocntonmolkin1943heteekontdit
eenlastvoorhotRijkvan"bijna34millioongulden.
2.(;rancn.
Hot betrefthier^etevensvorstroktdoorhetAan-enVorkoophuroauvan
Akkerbouwproducten (A.V.A.).DekostprijsvanhotA.V.A.bevat don
telorsprijsplusbijkomende innamekostcn.Doverkoopprijsisafj_,oloid
vandenprijs,diedevorbruikorsvoorhot eindproduct betalen.Hotnadoolitverschil tusschendezetwoogroothedenkomt tenlastevanhot
Rijk.
Do cijforshebbenbetrekkingopoo<,,st 1942.
Kostprijs 1Vorkoopprijs Nadeeli£ Hoovoel- TotaalnaSoort.
A.V.A. 1 A.7,A.
verschil heid
doelig
in
verschil
Por 100 k£.
inßld.,
100kc.
Gorst(Gistfabriek)
Gerst(Koffiesurrog.)
Gerst(Voederdooloindon)
Gerst(Gortpollors)
Gerst(Brood)
Tarwe (Brood)
R
oßCC(Brood)
Bakroci.0(Roggemeel)
Rocco(Ind.)
Haver(Vooderdoeleinden)
Haver(ind.)
Totaal^Tanon

15.13
15.13

8.10
13.13

7.03

104.000
150.000

731.120.300.000.-

15.13
15.13
15.13
17.15
16.65
16.65
16.65

9.44*
9*59i
14.85
14.85
14.85
9.98
10.10

5.68f 225.000
5.531 565.000
0.28
135.000
2.30 2.060.000
1.80 4.126.000
280.000
6.67
38.000
6.55

1.279.688.3.I27.275.37.800.4.738.000.7.426.8OO.I.867.6OO.248.9OO.-

13.43
13.43

8.03
8.18

5.40
5.25

1.782.000.2.835.000.-

2.-

330.000
540.000

24.374.183.-
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