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De Integratiecommissie uit het Bestuur van het Productschap voor
Groenten en Fruit beraadt zich regelmatig over de ontwikkeling
van het E.E.G.-beleid in de groenten- en fruitsector.
Het voorstel van de E.E.G.-Commissie voor een verordening van
de Raad houdende aanvullende bepalingen inzake de ordening van
de markt voor groenten en fruit is een belangrijke fase in deze ontwikkeling.
De Integratiecommissie was van mening dat niet volstaan moest
worden met een beoordeling van dit voorstel, maar dat een voorafgaande schets van een aantal kenmerken van de groenten- en fruitmarkt nuttig zou kunnen zijn.
Zij heeft tot dit doel een nota doen samenstellen die zij ter definitieve vaststelling aan het Bestuur heeft aangeboden.
Het Bestuur heeft de onderhavige nota vastgesteld in zijn openbare
vergadering van 14 januari 1965 en stelt deze aan alle belangstellenden ter beschikking, in de hoop dat zij een bijdrage zal leveren
tot een juiste meningsvorming.

's-Gravenhage, januari 1965.

MARKT- E N PRIJSREGELINGEN I N DE
GROENTEN- EN FRUITSECTOR

INLEIDING
In 1959 heeft het Bestuur van het Productschap voor Groenten
en Fruit een nota — getiteld „Gemeenschappelijk beleid ten aanzien
van Groenten en Fruit in de Europese Economische Gemeenschap"—
het licht doen zien, waarin een aantal gedachten ontwikkeld is ten
aanzien van de doeleinden en de middelen van een gemeenschappelijk tuinbouwbeleid in de E.E.G.
Een tweede nota — getiteld „Enige opmerkingen naar aanleiding
van de ontwerp-voorstellen van de Europese Commissie inzake een
gemeenschappelijk tuinbouwbeleid" — werd in 1960 opgesteld naar
aanleiding van de desbetreffende voorstellen van de Commissie van
de E.E.G. In deze nota werden de bedoelde ontwerp-voorstellen
aan een kritische beschouwing onderworpen. Geconcludeerd werd
dat de opstellers getracht hadden rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de groenten- en fruitsector, doch dat zij
daarin waarschijnlijk in onvoldoende mate geslaagd waren. Deze
conclusie droeg echter een voorlopig karakter omdat de ontwerpvoorstellen nog slechts een in vrij algemene termen opgesteld programma voor de korte en de lange termijn bevatten.
De definitieve voorstellen van de E.E.G.-commissie welke sinds
1960 hebben geleid tot de vaststelling van een aantal verordeningen
van de E.E.G. voor de groenten- en fruitsector — waarvan de belangrijkste is Verordening no. 23 — hebben aanleiding gegeven tot
adviezen aan de Minister van Landbouw en Visserij en tot diepgaand en veelvuldig overleg met diens departement, doch niet tot
het opstellen van een nieuwe nota.
O p 31 juli 1964 is bij de Raad van de E.E.G. door de Commissie
een voorstel ingediend voor een verordening van de Raad met aanvullende bepalingen voor de ordening der markten in de sector
groenten en fruit. Dit voorstel is van zo vérstrekkende betekenis
dat een diepgaande analyse noodzakelijk is. In deze nota wordt
daartoe een poging gedaan; daaraan vooraf gaat echter een uiteenzetting van enige factoren die voor deze analyse van betekenis zijn.
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KORTE SCHETS VAN DE GROENTEN- E N FRUITMARKT
1.1. Enige aspecten van produküe, afzet, distributie en verwerking.
1.1.1. Inleiding.
Onder afzet wordt in het navolgende verstaan de verkoop van
het verse produkt door de producent en de handelingen die daarmee
verband houden, b.v. opslag, sortering en verpakking; onder distributie alle handelingen welke ten aanzien van verse produkten in
daaropvolgende stadia geschieden met het oog op het overbruggen
van de afstand tussen producent en consument. De laatstbedoelde
handelingen omvatten uiteraard ook de opslag van de produkten
en kunnen in bepaalde omstandigheden eveneens de sortering of de
hersortering en de verpakking of de herverpakking van de produkten omvatten. Onder verwerking wordt uitsluitend verstaan de verwerking tot verduurzaamde produkten; derhalve niet het be- en
verwerken van produkten in ondernemingen die b.v. verse produkten schoonmaken, snijden en in kleine verpakkingseenheden verhandelen.
1.1.2. De produktie.
De produktie van groenten en fruit geschiedt over het algemeen
in kleine bedrijfseenheden. Dit geldt in het bijzonder voor de groenteteelt. In de fruitteelt treft men weliswaar een aantal grotere tot
grote bedrijven aan, maar ook in deze sector overheerst toch het
kleinbedrijf.
Voor een gedeelte geschiedt de produktie op gespecialiseerde bedrijven in die zin dat zij geen of vrijwel geen andere agrarische produkten voortbrengen. Voor een ander gedeelte vindt deproduktie van
groenten en fruit plaats op grotere bedrijven die naast groenten en
fruit nog andere agrarische produkten voortbrengen. Dit komt globaal bezien speciaal voor bij de produktie van grove groenten en
een aantal fruitsoorten. Binnen de op groenten en fruit gespecialiseerde bedrijven gaat de specialisatie nog verder. Geen enkel bedrijf

brengt alle groenten- en fruitsoorten voort; vele bedrijven beperken zich tot de produktie van een beperkt pakket.
In de groentensector kan dit pakket over het algemeen van jaar op
jaar of van seizoen op seizoen ingrijpend gewijzigd worden. Dit
lijdt in sommige gevallen uitzondering, b.v. bij de glasteelt,
waar het pakket produkten dat geteeld kan worden zeer beperkt is.
In de fruitteelt ligt het pakket geteelde produkten voor een groter
of kleiner aantal jaren geheel vast. Bij de teelt van zacht fruit bedraagt dit aantal jaren twee tot tien; bij de teelt van pit- en steenvruchten is dit aantal vijftien tot dertig.
Voorzover de produkie van groenten op niet gespecialiseerde bedrijven plaatsvindt, kan de omvang van het beteelde areaal, behoudens ten aanzien van de glascultuur, in het algemeen van jaar op
jaar aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden of gewijzigde
verwachtingen.
De voortgebrachte produkten vertonen een aantal kenmerken, die
van groot belang zijn voor het te voeren beleid. In de nota van 1959
is hierop reeds gewezen. Bijzondere aandacht verdient in dit verband nog de omstandigheid dat de gelijknamige produkten in de
landen van de Gemeenschap verre van homogeen zijn. Zelfs ondanks de toepassing van gemeenschappelijke kwaliteits-, sorteringsen verpakkingsvoorschriften vertonen de meeste produkten al naar
gelang van het produktiegebied belangrijke verschillen in hoedanigheid. Met deze heterogeniteit van de produkten dient bij het vaststellen van marktregelingen volledig rekening te worden gehouden.
Voorts dient rekening te worden gehouden met het feit, dat zelfs
bij toepassing van de beste teeltmethoden, niet alleen produkten
van goede kwaliteit en sortering worden voortgebracht, maar ook
produkten van mindere kwaliteit en een minder gevraagde sortering.
1.1.3. De afzet.
Uit het feit dat de produktie in kleine bedrijfseenheden plaats
vindt volgt dat de producent individueel geen invloed kan uitoefenen op de hoogte van de prijs van zijn produkten. Weliswaar kan
hij door bepaalde teeltmaatregelen bewerkstelligen dat hij kwalitatief betere produkten voortbrengt dan een gedeelte van zijn collega's; deze produktdifferentiatie betekent slechts dat zijn produkten in een hogere prijsklasse vallen, voor welke echter eveneens geldt
dat de prijsvorming onafhankelijk is van het gedrag van de individuele producent.
Deze positie van de producent zou aanvaardbaar zijn als de kopers individueel evenmin invloed op de hoogte van de prijs zouden
kunnen uitoefenen. In een groot deel van de Gemeenschap zijn zij

daartoe echter wel in staat. De handelaren zijn in het algemeen
veel beter op de hoogte van de gehele marktsituatie dan de producenten en voorts nemen zij plaatselijk of regionaal dikwijls min
of meer een monopolipositie in. Daarbij komt nog dat in verschillende gebieden van de Gemeenschap voor de producenten geen adequate credietfaciliteiten beschikbaar zijn, als gevolg waarvan zij
afnemerscredieten opnemen die hun marktpositie nog verslechteren.
Een concentratie van het aanbod in een of andere vorm, teneinde
de kopers te dwingen een op de reële marktomstandigheden afgestemde prijs te betalen is daarom dringend gewenst.
Een concentratie in een of andere vorm is ook van groot belang
met het oog op de verbetering van de sortering en verpakking in
het telersstadium. Het verschil in waarde tussen gestandaardiseerde
en niet gestandaardiseerde produkten is vrij groot en het is daarom
voor het inkomen van de producent van belang dat deze de meerwaarde van gestandaardiseerde produkten in handen krijgt. Zolang
de afzet geheel individueel geschiedt zullen vele kleine producenten
daartoe niet in staat zijn. Een concentratie van het aanbod zonder
meer biedt de kleine producent reeds de mogelijkheid tot kwaliteitsen prijsvergelijking, welke zal prikkelen tot kwaliteitsverbetering.
Voorts opent deze concentratie de mogelijkheid tot centrale sortering en verpakking, welke in vele gevallen doelmatiger zal zijn
dan het individueel verrichten van deze handelingen.
De valorisatie van de produkten indeproducentenfase wordt voorts
in sterke mate bevorderd door de samenvoeging van de vele kleine
partijen van de individuele producenten tot grotere kavels. Dit kan
uiteraard slechts indien de produkten uniform gesorteerd zijn naar
kwaliteit en grootte. Beide diensten kan een afzetorganisatie verlenen.
1.1.4. De distributie.
Het op de meest doelmatige wijze overbruggen van de afstand
tussen producent en consument is ten aanzien van groenten en fruit
een der belangrijkste vraagstukken. De moeilijkheid schuilt voor
een groot gedeelte in de volumineuze en bederfelijke aard der produkten. Een van de gevolgen hiervan is dat er in een groot geografisch gebied als dat van de Europese Gemeenschap, voor vele soorten groenten en fruit geen sprake is van een homogene markt. Het
prijsniveau voor een bepaald produkt zal in de verschillende delen
van de Gemeenschap integendeel dikwijls grote verschillen vertonen, omdat de aard van het produkt verhindert dat het naar alle
consumptiegebieden gezonden wordt, waardoor de prijsegalisatie niet
geheel, c.q. niet snel tot stand komt.
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De ervaring op een relatief klein geografisch gebied, zoals de Nederlandse markt, leert dat dezegeheeluiteenlopende prijsontwikkeling
zich reeds op een klein territoir demonstreert. Vanzelfsprekend geldt
dit in nog veel sterkere mate voor een groot geografisch gebied als
de markt van de Gemeenschap. Iedere marktregeling die met dit verschijnsel geen rekening houdt is tot mislukking gedoemd.
Zoals opgemerkt is wordt deze heterogeniteit van de markt veroorzaakt door het feit dat de meeste produkten zeer bederfelijk
en volumineus zijn, terwijl de produktie veelal in bepaalde teeltgebieden geconcentreerd is. Daarbij komt nog dat een bepaald produkt in een bepaald produktiegebied dikwijls slechts in een korte
periode wordt aangeboden. Binnen deze periode kunnen voorts onverwacht grote of kleine hoeveelheden worden aangeboden, zulks
in verband met wisselende weersomstandigheden.
Al deze factoren stellen zeer hoge eisen aan het distributieapparaat. Dit moet de grootst mogelijke souplesse vertonen; het moet
onmiddellijk kunnen reageren op veranderde omstandigheden, kortom het moet de hoogst mogelijke graad van doelmatigheid en slagvaardigheid bezitten en het moet gebruik kunnen maken van opslag-, verpakkings-, vervoers- en andere faciliteiten die een aan de
situatie aangepaste service bieden.
Uit het voorgaande volgt dat de stimulering van de concentratie
van het aanbod nimmer tot gevolg mag hebben dat de uitoefening
van de functie van de zelfstandige handel ten aanzien van de distributie der produkten belemmerd zou worden. Wanneer de bedoelde stimulering beperkt blijft tot de fase van aanbod en afzet, is er
geen sprake van dat de uitoefening van de functie van de handel
enige belemmering zou ondervinden; integendeel, de bedoelde concentratie kan deze slechts bevorderen.
De stimulering van de concentratie van de afzet kan echter leiden tot een situatie die het de zelfstandige handel moeilijk zou maken zijn functie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen. Dit moet in
ieder geval vermeden worden, hetzij door de zelfstandige handel
eveneens faciliteiten te verlenen, hetzij door een regeling waardoor
bereikt wordt dat de aan de telers, met het oog op de concentratie
van het aanbod verleende faciliteiten, op geen enkele wijze de positie van de zelfstandige handel nadelig kunnen beïnvloeden.
1.1.5. De verwerking.
De industriële verwerking van groenten en fruit geschiedt voor
een relatief zeer klein gedeelte door telerscoöperaties, voor het grootste gedeelte door zelfstandige ondernemingen. Er is een zekere specialisatie naar fabricagemethoden, zoals invriezen, inblikken, etc.

Naast een klein aantal relatief vrij grote bedrijven komen vele middelgrote en kleine bedrijven voor. Overheersend zijn de middelgrote
en kleine bedrijven, die steunen op een regionale voortbrenging van
hun grondstoffen.
De voorziening met grondstoffen geschiedt voor een belangrijk
gedeelte door middel van teelt- of leveringscontracten met producenten. Ten aanzien van sommige produkten b.v. erwten geschiedt
de prijsbepaling op basis van technische criteria.
De verwerking vereist belangrijke investeringen, mede in verband met het feit dat voor de verschillende produkten specifieke
technische apparatuur nodig is. Zij geschiedt uiteraard seizoenmatig,
afhankelijk van de aanbodperioden. De aanbodperioden van de in
de individuele bedrijven verwerkte grondstoffen lopen uiteen, ten
dele vallen zij samen, ten dele overlappen zij elkaar en ten dele volgen zijn elkaar op, somtijds afgewisseld met perioden waarin geen
grondstoffen ter beschikking staan. Een en ander hangt uiteraard
ook af van de mate van produktenspecialisatie van de desbetreffende onderneming.
Het zomerseizoen is het belangrijkste produktieseizoen; er wordt
echter door vele bedrijven gestreefd naar een produktendifferentiatie, teneinde de produktie gedurende een zo groot mogelijk gedeelte van het jaar te kunnen verrichten.
Het seizoenmatige karakter van de produktie stelt hoge eisen
aan de financiering. De vermogensbehoefte is het grootst tegen het
einde van het produktieseizoen en daalt daarna zeer sterk tot het
minimum is bereikt bij de aanvang van het nieuwe seizoen.
De planning van de produktie is bijzonder moeilijk als gevolg
van al deze factoren. Zij is vanzelfsprekend mede ingesteld op het
volledig benutten van de produktiecapaciteit, althans in de hoofdperiode van de aanvoer van grondstoffen. Dit betekent dat zij in
deze periode in het algemeen geen ongebruikte produktiecapaciteit
zal bezitten, zodat zij reeds uit dezen hoofde niet kan fungeren als
verwerkster van tijdelijke overschotten. Dit leidt uitzondering voor
bedrijven die eenvoudige niet kapitaalsintensieve verwerkingsmethoden toepassen, zoals dit b.v. het geval is bij het pulpen van fruit
op de conventionele wijze.
In perioden waarin tijdelijke overschotten ontstaan is het prijsniveau vanzelfsprekend laag. De industrie zal er in het algemeen uit
hoofde van haar eigen belang naar streven in deze perioden de produktie zoveel mogelijk op te voeren, teneinde een gemiddeld lage
grondstofprijs te verkrijgen. Ook om deze reden leent deze industrie
zich niet voor het verwerken van overschotten, immers deze overschotten zijn in het algemeen ontstaan ondanks een reeds zoveel
mogelijk opgevoerde verwerking van deze grondstoffen.
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Voorzover de industrie eenvoudige verwerkingsmethoden toepast
dient met het verwerken van overschotten grote voorzichtigheid
te worden betracht, teneinde de markt van het geproduceerde eindprodukt of halffabrikaat niet te verstoren.
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat sommige produkten zich
in het geheel niet lenen voor industriële verwerking, zodat ten aanzien van deze produkten in het geheel geen sprake kan zijn van verwerking van overschotten.
Uit het voorgaande volgt dat de verwerkende industrie geregeerd
wordt door eigen bedrijfseconomische wetten die in de meeste gevallen niet toelaten dat zij een additioneel aanbod van grondstoffen
verwerkt. Voorzover dit nog mogelijk is betreft het een beperkt aantal soorten en dient het met grote behoedzaamheid te geschieden.
1.2. Enige aspecten van de prijsvorming.
1.2.1.

Algemeen.

Het meest kenmerkende van de wijze waarop de prijs voor groenten en fruit in de Gemeenschap wordt gevormd is gelegen in het
feit dat deze, een enkele uitzondering daargelaten, geheel vrij tot
stand komt, derhalve geheel door de invloed van vraag en aanbod. Als uitzonderingen kunnen worden genoemd de minimum-veilingprijzen in Nederland en de zo nu en dan vastgestelde maximumdetaillistenprijzen in Frankrijk.
Behoudens deze uitzonderingen is de prijshoogte steeds indirect
beïnvloed, in hoofdzaak door het manipuleren met het aanbod. In
Nederland is daar lange tijd naar gestreefd door een areaalbeheersing, welke thans nog slechts voor sluitkool wordt toegepast. In de
importerende landen geschiedde dit door het beperken van de invoer.
Deze vrije prijsvorming voor groenten en fruit is noodzakelijk in
verband met het feit dat de markt voor deze produkten uitermate
gevoelig is voor een aantal factoren, die voor een groot gedeelte
niet te beïnvloeden zijn. Zonder naar volledigheid te streven kunnen de volgende factoren worden genoemd:
— Bederfelijkheid. De snelle bederfelijkheid heeft onder meer tot
gevolg dat de produkten veelal niet opgeslagen kunnen worden in
afwachting van betere marktomstandigheden; zij moeten op een bepaald moment verkocht worden tegen elke prijs die hoger is dan
de afleveringskosten.
— Vervangbaarheid. Tot op zekere hoogte zijn verschillende soorten groenten en fruit onderling vervangbaar. Deze substitutiemogelijkheid heeft onder meer als consequentie, dat een beïnvloeding van
het marktgebeuren ten aanzien van een bepaald produkt gevolgen
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heeft voor een aantal andere produkten, welke gevolgen echter niet
kwantitatief meetbaar zijn.
— Volumineuze aard. De volumineuze aard van de produkten heeft
onder meer tot gevolg dat de vracht- en verhandelingskosten in verhouding tot de waarde der produkten dikwijls zeer hoog zijn. Hieruit vloeit voort, dat bij een te overvloedig aanbod niet steeds de gehele markt verstoord wordt, doch dat deze verstoring zich beperkt
tot de hoofdaders van het distributiestelsel.
Dit gaat uiteraard gepaard met grote verschillen in het prijsniveau;
in de typische produktiegebieden is het prijsniveau laag, maar de
producent die zijn vestigingsplaats heeft buiten deze grote produktiegebieden ontvangt wellicht nog een goede prijs.
— Elastische vraag. De prijselasticiteit van de vraag naar de afzonderlijke produkten is vrij hoog. Dit hangt uiteraard samen met
de vervangbaarheid. Ten aanzien van fruit is echter ook sprake
van een prijselasticiteit van de vraag naar het gehele pakket. Onder
deze omstandigheden is een vrije prijsvorming de beste garantie
voor een maximale afzet van de produkten.
— Weersinvloeden. Het aanbod van produkten wordt soms in grote
mate door weersinvloeden bepaald. De weersomstandigheden kunnen aanzienlijke schommelingen in het aanbod veroorzaken, niet alleen doordat de omvang van de oogst beïnvloed wordt, maar ook
doordat de aanbodsperiode door de weersomstandigheden verkort
of verlengd kan worden. Op de vraag hebben de weersomstandigheden eveneens invloed. Bij lage temperaturen stijgt b.v. de vraag
naar meer koolhydraten bevattende groenten; bij hogere temperaturen doet zich het omgekeerde voor.
Het behoeft verder geen betoog dat in de groenten- en fruitsector,
gegeven de omstandigheden op het gebied van produktie, afzet, distributie en verwerking en gegeven de factoren die de marktontwikkeling in grote mate beïnvloeden, geen sprake kan zijn van gegarandeerde prijzen of richtprijzen, zoals deze voor andere agrarische
produkten in de E.E.G. worden vastgesteld. In principe is alleen
het vrije marktmechanisme in de groenten- en fruitsector op zijn
plaats. Een mechanisme waarbij de prijs op een bepaald moment
bepaald wordt door vraag en aanbod, doch waarbij dezelfde prijs
op zijn beurt mede bepalend is voor de omvang van het toekomstige aanbod, omdat de producenten zich door het richtsnoer van
de prijs laten leiden bij het maken van hun plannen voor de toekomst.
1.2.2. Minimumprijzen.
De ervaring in Nederland heeft geleerd dat er, zonder dat ongewenste nevengevolgen ontstaan, een inbreuk kan worden gemaakt
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op het beginsel van de vrije prijsvorming, welke inbreuk het inkomen van de producent bijzonder ten goede kan komen. De bijzondere kenmerken van tuinbouwprodukten kunnen namelijk tot gevolg hebben, dat het prijspeil onder invloed van een te groot aanbod
plaatselijk of in een groter gebied tijdelijk geheel ineenstort. Dit
zal het geval zijn als het aanbod zo groot is dat er voor een gedeelte van het aanbod in het geheel geen vraag bestaat. In dat geval
zou de prijs in het telersstadium vrijwel het nulpunt benaderen, wanneer niet op een of andere wijze wordt ingegrepen.
Doet zich deze situatie voor, dan is een interventie in de markt
gerechtvaardigd. Dit kan geschieden door middel van een stelsel
van minimum- en vergoedingsprijzen. Dit stelsel moet aan twee
voorwaarden voldoen.
In de eerste plaats mag een minimumprijs nimmer tot gevolg hebben dat niet de gehele vraag naar het produkt bevredigd wordt.
De prijselasticiteit van de vraag naar de afzonderlijke produkten is
vrij hoog. Dit zou kunnen leiden tot het vaststellen van een minimumprijs op een niveau waarbij een gedeelte van de potentiële
vraag niet bevredigd kan worden; immers de geldelijke opbrengst
kan hoger zijn als een klein kwantum tegen een hoge prijs wordt
verkocht, dan wanneer een groot kwantum tegen een lage prijs wordt
afgezet. Het moet niet toelaatbaar worden geacht dat welke instantie ook voor bederfelijke produkten een minimumprijspeil vaststelt op
een niveau waarbij het verkochte kwantum niet zo groot mogelijk
is. De minimumprijs mag dus nimmer hoger worden vastgesteld dan
overeenkomt met een niveau waarbij van marktverzadiging sprake is.
Het vaststellen van dit niveau kan vanzelfsprekend slechts benaderend gebeuren. Dit geldt met name ten aanzien van produkten
voor welke de distributiekosten zeer hoog zijn, hetzij doordat produktiegebied en consumptiegebied ver van elkaar verwijderd zijn,
hetzij doordat de distributieschakels ondoelmatig werken.
In de tweede plaats moet de functie van de prijs als richtsnoer
voor de toekomstige produktie niet teniet gedaan worden. Dit betekent dat de vergoeding op een laag niveau moet worden vastgesteld.
Hoe hoog de vergoeding met het oog op deze functie van de prijs
mag zijn is niet in abstracto aan te geven, omdat ten aanzien van
sommige produkten een vergoeding, welke ver onder de produktiekosten ligt nog teeltstimulerend kan werken, althans de prikkel tot
produktiebeperking of produktiebeheersing die van een uiterst lage
prijs uitgaat, teniet kan doen. Dit hangt samen met het feit dat de
producent onder bepaalde omstandigheden reeds een inkomen kan
behalen als hij een prijs ontvangt die de produktiekosten niet dekt
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en voorts met het feit dat altijd de mogelijkheid bestaat dat het
prijsniveau zeer hoog kan zijn. Zou de vergoeding niet laag worden vastgesteld dan ontstaat de situatie dat de producent wel goede tot zeer goede kansen krijgt, maar geen slechte, hetgeen een uitnodiging tot produktieuitbreiding inhoudt.
In concrete gevallen zijn deskundigen echter zeer wel in staat een
niveau voor de vergoeding vast te stellen dat met het oog op deze
functie van de prijs verantwoord is.
1.2.3. De financiering.
Ondanks het feit dat noch de eerste functie van de prijs — richtsnoer voor toekomstige produktie —, noch de tweede — marktverzadiging — de mogelijkheid biedt tot het vaststellen van exact verantwoorde minimum- en vergoedingsprijzen, zal het in de praktijk
mogelijk zijn daarvoor verantwoorde niveaus vast te stellen indien
de betrokkenen de vergoedingen geheel of voor een belangrijk deel
zelf financieren.
Het hanteren van een minimumprijs moet gepaard gaan met een
vergoeding van de hoeveelheid die onverkocht gebleven is, immers
wanneer geen vergoeding verleend wordt, is het in de praktijk onmogelijk de overtollige produkten van de afzet en distributie uit te
sluiten, waardoor de toepassing van een minimumprijzenstelsel onmogelijk zou worden. Wanneer de betrokkenen de financiering geheel of grotendeels zelf moeten dragen is het gevaar voor een te hoge
minimumprijs en een te hoge vergoedingsprijs grotendeels afgewend.
Zouden deze te hoog worden vastgesteld, dan moet een groter kwantum tegen een hogere vergoeding per eenheid worden gefinancierd,
waardoor de bijdragen van de betrokkenen zo hoog worden dat
weerstanden worden opgeroepen. De zelffinanciering schept dus een
automatische rem, die voorkomt dat aan de gestelde voorwaarden
niet zou worden voldaan.
1.2.4. De prijs in de producentenfase.
Voor de beoordeling van de vraag of marktregelingen, die in
belangrijke mate steunen op prijzen in de producentenfase, mogelijk zijn, is het noodzakelijk vast te stellen of er overal betrouwbare
prijsnoteringen bestaan. Een betrouwbare prijsnotering is slechts aanwezig wanneer de producent zijn geoogste produkt, gesorteerd en
verpakt volgens vaststaande maatstaven, tegen een overeengekomen
prijs verkoopt. Voorts is het noodzakelijk dat de verkoop volgens
deze methode voor een aanzienlijk gedeelte van het in een bepaald
gebied geproduceerde produkt wordt toegepast. Een verdere voor14

waarde is dat de bedoelde prijsnoteringen voor officiële waarnemers
volledig toegankelijk zijn.
Aan deze voorwaarden wordt in belangrijke produktiegebieden
van de Gemeenschap niet voldaan. In sommige gevallen wordt het
produkt te velde verkocht voor een prijs per oppervlakte; in andere gevallen wordt het produkt ongesorteerd verkocht; in nog
andere gevallen wordt het produkt door de producent in het geheel niet verkocht, maar aan een handelaar ten best mogelijke verkoop in handen gegeven. Nog vele andere afzetmethoden worden
aangetroffen. Het gevolg is dat van een enigszins exacte prijs in
het telersstadium in bepaalde gebieden van de Gemeenschap geen
sprake is.
Zelfs in Nederland, waar de prijs van een bepaalde partij, dank
zij het veilingstelsel, exact bekend is, is het onmogelijk om de gemiddelde prijs van een bepaald produkt van een bepaalde kwaliteit en sortering voor een bepaald tijdvak anders dan bij benadering vast te stellen. Deze benadering moge dan relatief vrij nauwkeurig zijn, desondanks is de onzekerheidsmarge zo groot dat zelfs
deze gemiddelde prijzen slechts gebrekkige instrumenten zijn. Een
van de oorzaken is gelegen in het feit dat de produkten zelfs in
Nederland niet geheel homogeen zijn, waardoor zij uiteenlopend
worden gewaardeerd. Voorts dient rekening te worden gehouden
met het feit dat de prijs steeds als een gemiddelde voor een bepaalde periode moet worden vastgesteld. In deze periode zullen
veelal prijsschommelingen zijn voorgekomen. Deze prijsschommelingen hebben eveneens tot gevolg dat een prijsnotering voor een bepaalde periode slechts een betrekkelijke waarde heeft.
Uit het voorgaande volgt dat iedere marktregeling welke zou moeten steunen op prijsnoteringen in de telersfase een uitermate zwakke
basis zou bezitten.
Deze conclusie betekent niet dat de bestaande prijsnoteringen en
de internationale uitwisseling van deze noteringen van geen belang
zouden zijn. Het tegendeel is het geval. Deskundigen zijn meestal
wel in staat om aan de hand van deze prijsnoteringen juiste conclusies te trekken omtrent de ontwikkeling van het prijspeil en de
tendenties van de markt in het algemeen. Deze conclusies steunen
echter veel minder op het exacte prijsniveau op een bepaald moment, dan op de ontwikkeling van het prijsniveau gedurende een
kortere of langere tijd.
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HOOFDSTUK 2
A C H T E R G R O N D EN I N H O U D VAN VOORGESTELDE
E.E.G.-REGELINGEN
2.1. De achtergrond.
2.1.1. Inleiding.
Het thans door de Commissie ingediende „Voorstel voor een verordening van de Raad met aanvullende bepalingen voor de ordening der markten in de sector groenten en fruit" — hierna kortheidshalve genoemd interventieverordening — sluit aan bij reeds
bestaande regelingen en bij andere thans in behandeling zijnde voorstellen.
Teneinde de samenhang van reeds bestaande regelingen en voorstellen in het licht te stellen volgt eerst een korte schets van de inhoud der thans van kracht zijnde E.E.G.-verordeningen. Deze schets
streeft niet naar volledigheid, maar wel naar het vermelden van de
belangrijkste raakvlakken.
2.1.2. Verordening no. 23.
Een belangrijk element van Verordening no. 23 vormt de zgn.
normalisatie van een aantal produkten, d.w.z. regelingen ten aanzien van sortering naar kwaliteit en grootte, van de verpakking
en van de aanduiding van de produkten.
De bedoelde produkten mogen slechts tussen de lid-staten verhandeld worden als zij aan de normen voldoen. Produkten die ingevoerd worden uit derde landen moeten eveneens aan de normen
of aan tenminste gelijkwaardige normen voldoen.
In verband met latere voorstellen is één aspect van deze normen
van belang, namelijk dat zij niet de laagste kwaliteit van de produkten omvatten, hetgeen betekent dat de toepassing van de normalisatie in het intraverkeer reeds uit dien hoofde dwingt tot een
controle aan de grens.
Een tweede element van Verordening no. 23 is de bepaling, dat de
bedoelde normen geleidelijk ook moeten worden toegepast in de
binnenlandse handel. Hieromtrent zijn thans voorstellen in discussie
die kort gememoreerd worden sub 2.1.3.
Een derde element is de bepaling dat de Raad uiterlijk op 30 juni
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1964 gemeenschappelijke regels vast moet stellen inzake de werking
van de markten en inzake de handelstransacties. Het is bekend,
dat de Franse regering reeds bij de vaststelling van Verordening
no. 23 uitgewerkte regelingen wenste naar het voorbeeld van de
Nederlandse. De bedoelde bepaling is ten slotte opgenomen om ten
dele aan de Franse wensen tegemoet te komen. De thans ingediende ontwerp-interventieverordening strekt tot uitvoering van de bedoelde bepaling.
Een vierde element vormt het verbod van steunmaatregelen door
de lidstaten. De in de interventieverordening opgenomen bepaling
inzake exportrestituties houdt met dit element verband.
Een vijfde element dat de aandacht verdient is het referentieprijzenstelsel, hetwelk inhoudt dat de invoer uit derde landen geschorst, of aan een compenserende heffing onderworpen kan worden ingeval door die invoer verstoringen optreden of dreigen op
te treden.
Door dit stelsel is een heffingensysteem in de groenten- en fruitsector geïntroduceerd, welk systeem — afgezien van andere fundamentele bezwaren — niet goed kan functioneren als er geen betrouwbare prijsnoteringen voorhanden zijn.
Een zesde element is de geleidelijke liberalisatie in het intra-verkeer ten aanzien van de genormaliseerde produkten. Daardoor is
aan de importlanden in beginsel de mogelijkheid ontnomen om invloed uit te oefenen op het prijspeil door middel van invoerregelingen.
2.1.3. Toepassing normen binnenland.
Omtrent de toepassing van de normen in het binnenlandse verkeer is thans een ontwerp-verordening bij de Raad aanhangig. Wat
ook de bedoeling van de opstellers van Verordening no. 23 is geweest toen zij een desbetreffende bepaling — het tweede element
sub 2.1.2. — hebben opgenomen, thans is één der doeleinden van de
Commissie de voorwaarden te scheppen om de grenscontrole af
te kunnen schaffen, zonder de voordelen van de normalisatie in de
waagschaal te stellen.
In verband met de interventieverordening streeft de Commissie
er voorts naar om de binnenlandse normalisatie bij voorrang verplicht te stellen voor de produkten, waarvoor zij thans interventieregelingen voorstelt.
2.1.4. Verordening no. 26.
Verordening no. 26 van de Raad bepaalt dat de regels betreffende de mededinging, die voorkomen in de artikelen 85 tot en
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met 90 van het Verdrag, van toepassing zijn op overeenkomsten,
besluiten en gedragingen die betrekking hebben op de voortbrenging van of de handel in land- en tuinbouwprodukten. Dit betekent derhalve dat mededingingsregelingen, ook wel kartelovereenkomsten genoemd, bij de produktie van en de handel in landbouwprodukten verboden zijn.
Van dit verbod zijn echter uitgezonderd regelingen van landbouwcoöperaties. Onder deze uitzondering vallen echter weer niet regelingen van coöperaties die de verplichting inhouden een bepaalde
prijs toe te passen. Deze laatste zijn dus verboden.
Tegen deze achtergrond moet waarschijnlijk gezien worden de bepaling in de interventieverordening dat minimumprijsregelingen van
coöperaties de goedkeuring van de Commissie behoeven, ook indien
deze getroffen worden voor produkten, ten aanzien van welke geen
bijdrage uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (E.O.G.F.L.) wordt toegekend.
2.2. De korte inhoud.
2.2.1.

Telersorganisaties.

Titel I van de interventieverordening handelt over telersorganisaties, „die hun leden bepaalde regels inzake produktie en commercialisatie voorschrijven". De strekking van de voorstellen is er
voorts op gericht de ontwikkeling van telersorganisaties te bevorderen en haar een interventiefunctie te doen uitoefenen. De volgende onderdelen van de voorstellen verdienen de bijzondere aandacht:
— erkenning en erkenningsvoorwaarden;
— financiële steun;
— bevoegdheid.
Voorgesteld wordt dat de lid-staten officiële groeperingen moeten erkennen als „erkende verenigingen" als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. N a erkenning mogen de lid-staten gedurende drie
jaar bijdragen verlenen in de beheerskosten en wel 7 5 % daarvan
in het eerste jaar; 50% in het tweede jaar en 25% in het derde jaar.
Wanneer de bij de ontwerp-verordening gevoegde ontwerp-resolutie wordt aanvaard zullen aan deze telersorganisaties voorts bij
voorrang subsidies uit het oriëntatiedeel van het E.O.G.F.L. worden
verleend terzake van investeringen.
Deze erkende verenigingen verkrijgen de bevoegdheid voor een
beperkt aantal produkten minimumprijsregelingen vast te stellen,
echter slechts na machtiging van de Commissie.
2.2.2.

Marktinterventie.

Titel II handelt over interventies op de markt. In titel I is er
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echter reeds sprake van interventie door telersorganisaties. Beide
vormen worden hier tezamen behandeld. De strekking van de voorstellen is directe steun te verlenen aan de producenten en steun te
verlenen aan de prijsontwikkeling door middel van het opkopen
van hoeveelheden bij een te bepalen prijsniveau, respectievelijk door
middel van ophoudregelingen van telersorganisaties. Duidelijk is dat
men de telersorganisaties wil stimuleren ophoudregelingen in het
leven te roepen.
Naast een interventie door telersorganisaties is een interventie
voorzien door officiële interventiebureaus. De interventieverordening onderscheidt vier interventiemogelijkheden, namelijk:
— door telersorganisaties voor een beperkt aantal non-interventieprodukten;
het interventiemiddel is: ongeschikt maken voor menselijke consumptie;
het interventieniveau is onbepaald maar behoeft de goedkeuring van
de Commissie;
— door telersorganisaties voor een achttal met name genoemde intervenueprodukten;
het interventiemiddel is: ongeschikt maken voor menselijke consumptie;
het interventieniveau is ten hoogste 60% van de oriëntatieprijs, doch
in ieder geval hoger dan het geval is bij een gelijksoortige interventie door officiële interventie-organen;
— door interventie-organen, voor een achttal met name genoemde
Produkten;
de interventiemiddelen zijn: verhandelingsverbod en verwerkingspremies;
het interventieniveau is 80% van de oriëntatieprijs;
— door interventie-organen voor het eerderbedoelde achttal Produkten;
het interventiemiddel is: ongeschikt maken voor menselijke consumptie;
het interventieniveau is ten hoogste 50% van de oriëntatieprijs.
De bedoelde acht interventieprodukten zijn:
bloemkool
tomaten
sinaasappelen
mandarijnen

tafeldruiven
appelen (uitgezonderd persapp.)
peren (uitgezonderd persperen)
perziken

De bedoelde non-interventieprodukten, waarvoor de telersorganisaties niettemin ophoudregelingen mogen treffen zijn:
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sla
andijvie
uien
spinazie
witlof
asperges

komkommers
erwten
bonen
wortelen
artisjokken
aardbeien

abrikozen
pruimen
citroenen
kersen
clémentines

In de voorgestelde interventieregeling spelen een aantal „prijzen"
een rol, namelijk de:
— oriëntatieprijs; hieronder wordt verstaan een fictieve prijs in de
telersfase, in hoofdzaak steunende op het communautaire gemiddelde van de telersprijzen in de laatste drie jaren, welk gemiddelde
evenwel gewijzigd kan worden „door rekening te houden met de
aan de teelt te geven richting, teneinde met name structurele overschotten van de betrokken produkten in de gemeenschap te voorkomen";
— minimumaankoopprijs; dit is de prijs waartegen de interventieorganen produkten moeten opkopen. Omtrent de hoogte is slechts
voorgesteld dat hij niet hoger mag zijn dan 50% van de oriëntatieprijs;
— bodemprijs; hieronder wordt verstaan de minimumprijs, die de
telersorganisaties mogen hanteren; omtrent de hoogte van de bodemprijs voor de produkten, waarvoor een oriëntatie- en minimumaankoopprijs zal worden vastgesteld, is bepaald dat hij niet hoger
mag liggen dan 60% van de oriëntatieprijs en niet lager dan 120%
van de minimumaankoopprijs;
— vergoedingsprijs; onder vergoeding wordt verstaan de vergoedingsprijs, die telersorganisaties mogen, respectievelijk moeten betalen voor produkten, die de „bodemprijs" niet opbrengen. De vergoeding voor de produkten waarvoor een oriëntatieprijs zal worden
vastgesteld is voor de klassen Extra en I gelijk aan de bodemprijs;
voor andere klassen lager.
— marktprijs; dit is de actuele telersmarktprijs voor een bepaald
produkt, zij het als gemiddelde van de telersmarktprijzen van de
gehele Gemeenschap.
De interventie door de telersorganisaties vangt automatisch aan
wanneer de bodemprijs niet meer wordt gemaakt. De interventie
door de interventiebureaus vangt op het 80%-niveau niet automatisch aan; hiervoor is nodig een beslissing van de Commissie, die
eerst het Comité van Beheer moet raadplegen. De interventie op
het maximale niveau van 50% vangt daarentegen aan, zodra de
Commissie heeft geconstateerd, dat de marktprijs gedurende drie
achtereenvolgende werkdagen beneden het niveau van 60% van de
oriëntatieprijs heeft gelegen.
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2.2.3. Financiering interventie.
De kosten van de interventie door de interventiebureaus komen geheel ten laste van het E.O.G.F.L.
De kosten van de interventie door telersorganisaties komen voor
een zeer groot gedeelte ten laste van het E.O.G.F.L., namelijk per
eenheid produkt een bedrag gelijk aan de minimumaankoopprijs,
verhoogd met de helft van het verschil tussen de uitbetaalde vergoeding en de minimumaankoopprijs. De andere helft van het genoemde verschil komt ten laste van de telersorganisaties.
Wanneer de minimumaankoopprijs belangrijk lager wordt vastgesteld
dan overeenkomt met een niveau van 50% van de oriëntatieprijs,
kan het verschil tussen de uit het E.O.G.F.L. betaalde deel van de
vergoedingsprijs en de minimumaankoopprijs vrij groot zijn.
Het volgende cijfervoorbeeld, waarin de oriëntatieprijs op 100
is gesteld, geeft een schematisch overzicht van een aantal financieringsmogelijkheden ingeval van interventie door telersorganisaties.
Minimum- Bodemaankoop- prijs
prijs
Vergoedingsprijs
maximum
50

Financiering
E.O.G.F.L.

60

55

40

60

50

30

60

45

door

telersorganisaties

|

Bodemprijs
Vergoedingsprijs
minimum

Financiering
E.O.G.F.L.

door

telersorganisaties

5

60

55

5

10

48

44

4

36

33

3
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Ten laste van het E.O.G.F.L. komen voorts de premies aan de verwerkende industrie, als deze premies bij het bereiken van het 80%niveau worden verleend.
2.2.4. Handelsverkeer met derde landen.
Drie onderdelen van de desbetreffende voorstellen verdienen bijzondere aandacht.
In de eerste plaats de liberalisatie van de invoer. Deze heeft betrekking op vrijwel alle verse tuinbouwprodukten. Zij geldt o.m.
ook voor citrusfruit, krenten, rozijnen, amandelen en bepaalde soorten noten. Zij geldt o.m. niet voor bananen en ananassen.
In de tweede plaats verdient aandacht de voorgestelde compenserende heffing bij invoer. Ingeval van subsidies door derde landen,
van dumping, en in het algemeen van handelspraktijken, die tot
gevolg hebben dat de prijs der ingevoerde goederen abnormaal daalt,
21

kunnen volgens de procedure van het Comité van Beheer compenserende heffingen worden opgelegd.
Deze regeling steunt op artikel 11.1 van Verordening no. 23 en
staat dus geheel los van het referentieprijzenstelsel, hetwelk steunt
op artikel 11.2 van Verordening no. 23.
In de derde plaats verdienen de voorgestelde restituties bij uitvoer de aandacht. Deze kunnen worden vastgesteld „naar gelang
van de ontwikkeling der prijzen in de Gemeenschap en van die
op de markten van derde landen die voor de communautaire produktie belangrijke afzetgebieden vormen".
2.2.5. Afschaffing

vrijwaringsclausule.

Voorgesteld wordt de vrijwaringsclausule af te schaffen voor de
communautaire interventieprodukten.
2.2.6. Bijstand uit het E.O.G.F.L.
Bij de interventieverordening is een ontwerp-resolutie gevoegd,
krachtens welke, indien zij door de Raad zou worden aanvaard, bij
het verlenen van bijstand uit het E.O.G.F.L. voorrang zal worden
verleend aan projecten van telersorganisaties strekkende tot het bevorderen van de ontwikkeling van technische middelen, met name
voor de opslag, de behandeling, de verpakking en de commercialisatie van groenten en fruit.
Dit betekent dat zodra de interventieverordening afgekondigd
zal zijn en de lid-staten overeenkomstig die verordening telersorganisaties hebben erkend, deze organisaties uit het oriëntatiedeel van
het E.O.G.F.L. subsidies kunnen verkrijgen tot een bedrag van ten
hoogste 25% van de investeringskosten van de genoemde objecten.
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HOOFDSTUK 3

BEOORDELING VOORGESTELDE E.E.G.-REGELINGEN
3.1.
3.1.1.

Telersorganisaties.
Algemeen.

In paragraaf 1.1.3. is uiteengezet dat een concentratie van het aanbod van groenten en fruit van bijzonder belang is. Deze concentratie van het aanbod kan het beste tot stand worden gebracht
wanneer de telers zich aaneensluiten, waaruit volgt dat de bevordering van het tot stand komen van telersorganisaties instemming
verdient.
Gevreesd moet echter worden dat de Commissie met deze telersorganisaties meer op het oog heeft dan wenselijk is. Dit blijkt uit
artikel 1, waar bepaald wordt dat de telersorganisaties zich onder
meer tot taak moeten stellen regelen voor te schrijven ten aanzien
van de produktie; het blijkt nog duidelijker uit de toelichting, waarin opgemerkt wordt dat het nodig is maatregelen vast te stellen
om de totstandkoming van telersorganisaties te bevorderen op basis
van de volgende beginselen: „Erkenning door de lid-staten van telersverenigingen, die hun leden bepaalde regels inzake produktie en
commercialisatie voorschrijven".
Het heeft de schijn dat de Commissie deze telersorganisaties wil
benutten als gedecentraliseerde organen voor het uitvoeren van een
centraal vast te stellen produktie- en commercialisatieprogramma.
Dit zou onaanvaardbaar zijn.
De beslissing inzake de omvang van de produktie van groenten
en fruit moet in volle omvang in handen van de producenten zelf
gelaten worden. Zij dragen daarvoor uitsluitend de verantwoordelijkheid en moeten in beginsel ook de daarmee samenhangende risico's dragen.
De bevoegdheid tot het vaststellen van regels inzake de produktie biedt voorts een te grote verleiding om een ongemotiveerde
produktie-uitbreiding, die het gevolg zou zijn van te hoge interventieprijzen, teniet te doen door middel van een gedwongen produktiebeperking, in plaats van door verlaging van het interventieprijsniveau.
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Ten aanzien van regels inzake de commercialisatie is grote voorzichtigheid geboden, aangezien het begrip commercialisatie waarschijnlijk veel meer omvat dan het begrip afzet.
Aanvaardbaar is slechts een bevordering van telersorganisaties
die een bepaalde functie van de afzonderlijke producenten overnemen, namelijk de verkoopfunctie in de fase van de afzet, zoals die
omschreven is in paragraaf 1.1.1. De uitoefening van deze verkoopfunctie kan uiteraard gepaard gaan met het verlenen van verschillende daarmede samenhangende diensten, zoals sortering, verpakking en opslag van produkten en zelfs met het vaststellen van minimumprijsregelingen. Zodra echter deze telersorganisaties zich zouden willen bezighouden met de commercialisatie van de produkten
in de distribuerende fase zoals deze omschreven is in paragraaf
1.1.1. of met de verwerking, mogen zij geen faciliteiten genieten,
als deze niet eveneens aan iedere individuele handelaar of fabrikant, of aan groepen van deze ondernemers worden verleend.
3.1.2. Erkenning en

erkenningsvoorwaarden.

Wanneer aan telersorganisaties bijdragen worden verleend uit het
E.O.G.F.L. in verband met interventiemaatregelen, is het duidelijk
dat de E.E.G. aan deze telersorganisaties eisen mag stellen. In beginsel zijn telersorganisaties de meest geëigende organen voor interventiemaatregelen, onder meer omdat de interventie dan zo dicht
mogelijk bij de bron plaatsvindt, waardoor de distributie van de
produkten door het vrije marktmechanisme kan worden beheerst.
Voorlopig wordt er voorts van uitgegaan dat medefinanciering door
het E.O.G.F.L. aanvaardbaar is, zodat tegen een erkenningsregeling
op zichzelf geen bezwaar kan worden gemaakt.
Niettemin rijst een aantal bedenkingen. In de eerste plaats is het
onjuist dat de statuten bepalingen moeten bevatten strekkende tot
een kwantitatieve aanpassing van de produktie aan de afzetmogelijkheden. De bezwaren tegen deze bepaling zijn uiteengezet onder
3.1.1.
In de tweede plaats lijkt het onjuist dat de statuten geen enkele
bepaling mogen bevatten, waardoor de verkoop tot bepaalde categorieën kopers kan worden beperkt of waardoor aan de kopers ongelijke concurrentievoorwaarden worden opgelegd.
In beginsel is het een juiste bepaling; immers zij garandeert gelijke concurrentievoorwaarden voor iedere koper. Niettemin leert
de ervaring in Nederland dat op dit beginsel een inbreuk kan worden gemaakt zonder dat onjuiste toestanden ontstaan. De Nederlandse veilingen bieden sommige „doorgedraaide" produkten aan
de verwerkende industrie aan tegen een speciale lage minimumprijs.
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Deze methode kan zonder nadelige repercussies toegepast worden
en biedt het voordeel dat een groter kwantum produkt wordt afgezet. De methode gaat uit van het ervaringsfeit, dat het verzadigingspunt voor de onderscheidene deelmarkten op een verschillend
niveau ligt. Deze mogelijkheid tot verfijning van interventiemaatregelen moet behouden blijven.
Artikel 85 van het Verdrag van Rome, in welk artikel regels voor
ondernemingen zijn vastgesteld, biedt voldoende mogelijkheid om
hierin te voorzien. In dit artikel wordt onder meer als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard: „het ten opzichte
van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de
mededinging". De strekking van deze bepaling verzet zich niet
tegen de in Nederland gevolgde methode. Aangezien deze methode
gunstig werkt, is het onjuist de bedoelde erkenningsvoorwaarde te
stellen.
Voorts rijst de vraag of het bepaalde in artikel 5, dat de Raad
criteria moet vaststellen voor de bepaling van het economisch belang van de telersorganisaties en dat hij regelen moet stellen ten
aanzien van de controle op de werkzaamheden van de telersorganisaties, niet teveel uitgaat van de gedachte dat deze telersorganisaties
in beginsel in strijd zouden zijn met de kartelbepalingen van het
Verdrag en dientengevolge slechts aanvaard worden voorzover zij
geheel volgens richtlijnen van de E.E.G. functioneren. Daartegenover
dient vastgehouden te worden aan de regeling van verordening no.
26, krachtens welke landbouwcoöperaties niet onder de kartelbepalingen vallen voorzover zij althans niet de verplichting opleggen
een bepaalde prijs aan te houden.
Tenslotte lijkt het wenselijk de mogelijkheid open te laten van
het optreden van centrale organisaties van telersorganisaties op nationaal of regionaal gebied. Wanneer er in één of andere vorm
toezicht op de telersorganisaties door de E.E.G. uitgeoefend moet
worden, moet de mogelijkheid geopend worden dat de verplichtingen van de telersorganisaties geheel of voor een deel aan deze centrale organisaties worden overgedragen.
Wanneer aan de genoemde bezwaren tegemoet wordt gekomen
kunnen de bedoelde telersorganisaties — nog afgezien van de interventieregeling — een belangrijke functie vervullen ter versterking
van de positie van de individuele producenten. Zouden zij bovendien in staat zijn een interventiefunctie te vervullen, dan zouden zij
een positie innemen die enigszins vergelijkbaar zou zijn met de positie van de Nederlandse veilingen, hetgeen toe te juichen zou zijn.
Intussen moeten geen overdreven verwachtingen worden gekoes25

terd. Betwijfeld moet worden of het in belangrijke delen van de
Gemeenschap mogelijk zal blijken vrije organisaties op te richten,
die in staat zijn een min of meer belangrijke functie te vervullen.
3.1.3. Financiële steun.
De oprichting van doelmatige telersorganisaties zal op grote moeilijkheden en weerstanden stuiten. Een van de moeilijkheden is de
financiële last voor haar leden. Het ligt daarom — gegeven het subsidiebeleid van enige lid-staten en van het E.O.G.F.L. — voor de
hand dat gedacht wordt aan financiële bijdragen. Hoewel financiële moeilijkheden van vrije organisaties meestal niet op zichzelf
staande verschijnselen zijn, maar veelal voortvloeien uit een tekort
aan verenigingsbesef, toch kan een tijdelijke financiële bijdrage misschien enigszins bijdragen aan hun ontstaan en ontwikkeling. Aangezien telersorganisaties op dit gebied zeer belangrijk kunnen zijn
bestaat er derhalve geen overwegend bezwaar tegen financiële steun.
Twee soorten steun worden voorzien, in de eerste plaats een bijdrage in de beheerskosten, die de lid-staten kunnen verlenen en in
de tweede plaats bijdragen à fonds perdu ten laste van het E.O.G.F.L. ten behoeve van investeringen in duurzame activa.
Tegen beide bestaat geen overwegend bezwaar, mits deze steun
de functie van de handel, voorzover deze gericht is op de distributie van de produkten, niet nadelig beïnvloedt.
Op twee wijzen kan worden bereikt dat geen nadelige invloed
ontstaat. In de eerste plaats door de telersorganisaties, als deze
exclusieve faciliteiten genieten, te verbieden handel te drijven in
de produkten van haar leden, met uitzondering van de beperkte
afzetfunctie, welke rechtstreeks uit haar doelstelling voortvloeit.
In de tweede plaats kan die beïnvloeding vermeden worden wanneer aan de zelfstandige handel dezelfde faciliteiten worden geboden als aan de telersorganisaties. Dit geldt dan speciaal voor de
investeringssubsidies uit het E.O.G.F.L. Het verdient daarom aanbeveling in de ontwerp-resolutie te schrappen de woorden: „welke
op grond van verordening no. . ./64/EEG door de erkende verenigingen worden ingediend en". Geschiedt dit, dan is de resolutie neutraal ten aanzien van de begunstigden.
3.1.4.

Bevoegdheid.

Reeds is opgemerkt dat bezwaar bestaat tegen twee erkenningsvoorwaarden, die de bevoegdheid van telersorganisaties raken. Zij
worden hier slechts gememoreerd voor de volledigheid. Het betreft in de eerste plaats de vereiste positieve statutaire bepaling
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inzake produktieregeling en in de tweede plaats het vereiste dat
de statuten geen bepalingen mogen bevatten, waardoor de verkoop
tot bepaalde categoriën kopers wordt beperkt of aan de kopers ongelijke concurrentievoorwaarden worden opgelegd.
Van minstens even groot belang is echter een beperking van de
bevoegdheid van de telersorganisaties die niet rechtstreeks blijkt
uit de ontwerpverordening, doch uit enkele bepalingen moet worden afgeleid. Het betreft de bevoegdheid om voor eigen rekening
minimumprijsregelingen in het leven te roepen voor ieder produkt,
waarvoor de telersorganisatie dit wenselijk acht. Deze bevoegdheid
is beperkt tot de genormaliseerde produkten en dan nog slechts onder goedkeuring van de Commissie. Een en ander hangt waarschijnlijk samen met de bepalingen van verordening no. 26, die mededingingsregelingen van landbouwcoöperaties, voorzover deze de leden verplichten een bepaalde prijs aan te houden, in strijd met het
Verdrag verklaart. Hoe dit ook zij, deze beperking van de bevoegdheid der telersorganisaties is niet juist. In Nederland worden minimumprijsregelingen vastgesteld voor een veel groter aantal produkten dan de genormaliseerde en er dient daarom een constructie gevonden te worden die het de telersorganisaties toestaat voor ieder
produkt een minimumprijsregeling vast te stellen zonder dat een
voorafgaande goedkeuring van de Commissie nodig is. Er bestaat
praktisch geen gevaar dat van deze bevoegdheid misbruik zal worden gemaakt, omdat de zelffinanciering en de mogelijkheid van
aanvoer uit andere gebieden van de Gemeenschap een voldoende
remmende werking zullen uitoefenen op een eventueel aanwezige
aandrang tot het vaststellen van te hoge minimumprijzen.
Slechts ingeval de Gemeenschap een interventieregeling van een
telersorganisatie medefinanciert is er aanleiding tot voorschriften
nopens een preventieve controle door de Commissie. Deze voorschriften kunnen zich echter ook nog beperken tot de maximale
bijdrage van de Gemeenschap en behoeven zich waarschijnlijk niet
uit te strekken tot de hoogte van de interventieprijs; immers ook
ingeval van een medefinanciering door het E.O.G.F.L. tot een maximaal bedrag per eenheid produkt is de remmende werking van de
genoemde twee factoren — gedeeltelijke zelffinanciering en aanvoer van produkten uit andere gebieden — voldoende krachtig om
excessen te vermijden. Ten aanzien van interventieregelingen die geheel door de telersorganisaties worden gefinancierd kan volstaan
worden met een aanmeldingsplicht en het creëren van een bevoegdheid door de Commissie om door middel van de procedure van het
Comité van Beheer te kunnen ingrijpen.
In het algemeen kan opgemerkt worden dat de bepalingen ver27

band houdende met de bevoegdheid van telersorganisaties de indruk wekken dat de Commissie een centralistisch beleid wil voeren
en daarom de telersorganisaties te veel aan banden wil leggen.
3.2.

Marktinterventie.

3.2.1.
Interventiedoeleinden.
De met een marktinterventie ten aanzien van groenten en fruit
na te streven doeleinden zijn de volgende:
— zorg dragen dat de verkoopbare hoeveelheid, ingeval de omvang van het aanbod groter is dan de omvang van de vraag, niet
tegen „afbraakprijzen" wordt verkocht, maar tegen een bepaalde
minimumprijs;
— zorg dragen dat de hoeveelheden die op deze wijze onverkoopbaar blijken, uit de markt worden genomen, teneinde marktherstel
te bevorderen.
Om deze doeleinden te bereiken is het nodig voor de overtollige
Produkten een vergoeding uit te keren; deze vergoeding is echter
geen doel, doch slechts een middel om de twee genoemde doeleinden
te bereiken.
Welke minimumprijs aanvaardbaar is is uiteengezet in paragraaf
1.2.2. De Commissie stelt voor, voor de berekening van de interventieprijs drie uitgangspunten te benutten, te weten:
— de gemiddelde telersprijzen in een referenttieperiode;
— een bijzonder gewicht toekennen aan de laagste prijzen, die mede
tot dat gemiddelde hebben geleid;
— rekening houden met de aan de teelt te geven richting, teneinde
met name structurele overschotten te voorkomen.
Deze uitgangspunten zijn op zichzelf voorshands niet onaanvaardbaar. Ernstige twijfel aan de juistheid van de nagestreefde doeleinden ontstaat echter door de voorgestelde bepaling dat de minimumaankoopprijs ten hoogste 50% mag bedragen van de oriëntatieprijs.
De oriëntatieprijs behoeft echter geen zuiver gemiddelde te zijn van
de genoteerde marktprijzen, omdat reeds bij de vaststelling van deze
prijs met het eerdergenoemde derde uitgangspunt wordt rekening
gehouden, zodat het percentage van 50 weinig houvast biedt. Niettemin is het zonder meer reeds duidelijk dat een op deze wijze vastgestelde minimumaankoopprijs in het voor- en naseizoen voor ieder
produkt, in welke periode veelal relatief hoge prijzen worden genoteerd, veel te hoog moet zijn om aanvaardbaar te kunnen worden
geacht.
De voorgestelde calculatiemethode biedt onvoldoende aanknopingspunten om de intenties van de Commissie nopens de na te
streven doeleinden te leren kennen.
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Deze intenties blijken echter duidelijk uit de toelichting op en
uit de considerans van de ontwerp-verordening. Teneinde dit aan
te tonen volgen hieronder enige citaten. De toelichting zegt dat de
interventie ten doel heeft: „tot een zodanige stabilisatie van de
markt te komen dat zoveel mogelijk evenwicht wordt gebracht tusten vraag en aanbod op een normaal prijspeil en overeenkomstig een
voor de telers te verwezenlijken redelijk inkomen".
Voorts zegt de toelichting dat de door de telersorganisaties „verrichte interventies kunnen bijdragen tot handhaving van de prijzen op een normaal niveau".
De toelichting zegt verder: „laatstgenoemde interventie, die ten
doel heeft bij een ernstige crisis de telers een zeker inkomen te
verzekeren door hoeveelheden te kopen waarvoor geen afzetmogelijkheden op de markt bestaan".
Ten slotte merkt de toelichting nog op, dat de voorgestelde regelingen ten doel hebben:„detotstandkoming van eenmarktwelke wordt
geordend en tegen alle belangrijke verstoringen wordt beveiligd".
De considerans zegt onder meer: „overwegende dat dit evenwicht
tot stand gebracht moet worden op een prijsniveau dat de telers
zoveel mogelijk een redelijk inkomen waarborgt; overwegende dat
de door de telersorganisaties te ontwikkelen acties kunnen bijdragen tot handhaving van de prijzen op een normaal peil".
Deze citaten tonen duidelijk aan dat de Commissie niet in de
eerste plaats de in de aanvang van deze paragraaf genoemde doeleinden nastreeft. Het primaire doel is de producenten een redelijk
inkomen te verschaffen door het ingrijpen in het markt- en prijsmechanisme en met name het tegen een redelijke prijs aankopen van
een overtollig aanbod.
De voorgestelde interventieregeling is weliswaar enigszins aangepast aan de kenmerken van de groenten- en fruitmarkt, doch zij
vertoont desondanks in hoge mate dezelfde trekken als de interventieregelingen voor andere agrarische produkten. De Commissie
moge op verschillende plaatsen blijk geven dat zij de gevaren van
zulk een interventieregeling voor de groenten- en fruitsector wel
min of meer onderkent, de genoemde citaten bieden degenen die zullen pogen het inkomen van de producenten te garanderen door middel van de interventieregeling zoveel aangrijpingspunten, dat zelfs
aan een te verwachten aandrang om het interventieniveau hoger
dan het voorgestelde niveau vast te stellen, op den duur geen weerstand zal kunnen worden geboden.
Hieruit volgt dat de voorgestelde interventieregeling fundamenteel onjuist is en derhalve in de huidige opzet niet acceptabel geacht moet worden.
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3.2.2.

Interventiemiddelen.

De ontwerp-verordening kent drie interventiemiddelen, te weten:
— verhandelingsverbod;
•— verwerkingspremies; en
— ongeschikt maken voor menselijke consumptie (lees vernietiging).
Bij het kiezen van deze middelen is in te geringe mate rekening
gehouden met de reële omstandigheden op de groenten- en fruitmarkt en is onvoldoende aandacht geschonken aan de psychologische en andere bezwaren tegen vernietiging van voedsel.
Een verhandelingsverbod stuit af op tenminste een drietal bezwaren. In de eerste plaats zijn de gelijknamige produkten in de
Gemeenschap niet homogeen. Het gevolg van een verhandelingsverbod zou derhalve zijn dat produkten van uiteenlopende hoedanigheden van verhandeling uitgesloten zouden worden, hetgeen zou
impliceren dat in bepaalde gebieden waar de hoger gewaardeerde
produkten voortgebracht worden, produkten zouden moeten worden vernietigd waaraan de markt op dat moment waarde toekent.
Een ongenuanceerd verhandelingsverbod is om deze reden derhalve
niet juist.
In de tweede plaats gaat een communautair verhandelingsverbod
uit van de gedachte dat de markt van de Gemeenschap volkomen of
vrijwel volkomen homogeen is. Dit is niet het geval. Dit betekent
dat het prijsniveau voor een produkt in bepaalde delen van de
Gemeenschap bijzonder laag kan zijn, terwijl in andere delen van
de Gemeenschap nog sprake kan zijn van een bevredigend prijspeil.
Hieruit volgt dat een communautair verhandelingsverbod, zelfs al
zou het een homogeen produkt betreffen, onjuist is.
Uit het voorgaande blijkt dat een communautair verhandelingsverbod betrekking kan hebben op produkten waaraan de markt in
bepaalde delen van de Gemeenschap een zekere waarde toekent. Indien zulks niet het geval zou zijn, zou een verhandelingsverbod
trouwens onnodig zijn. Hiermede hangt samen het derde bezwaar;
een verhandelingsverbod, zonder schadeloosstelling, nopens produkten waaraan de markt waarde toekent, is praktisch onuitvoerbaar
en druist trouwens geheel in tegen het rechtsgevoel.
Een communautair verhandelingsverbod is dus onjuist en onuitvoerbaar. In bijzondere omstandigheden zou het plaatselijk of regionaal wellicht toegepast kunnen worden, doch dan moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan, welke in het grootste gedeelte van de Gemeenschap voorshands niet vervuld kunnen worden.
Verwerkingspremies steunen op de gedachte, dat de groenten- en
fruitverwerkende industrie veel grotere hoeveelheden kan verwerken dan zij in vrijheid doet en zelfs op de gedachte dat het haar
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functie zou zijn overschotten te verwerken. Geen van beide opvattingen is juist; integendeel, de verwerkende industrie wordt beheerst door eigen bedrijfseconomische wetten.
Van dit interventiemiddel zal daarom slechts zelden gebruik gemaakt kunnen worden. Het zal in beginsel uitsluitend kunnen ingeval van eenvoudige bewerkingsprocessen. Zelfs in dit geval moet
de uiterste waakzaamheid worden betracht, teneinde te voorkomen
dat de moeilijkheden worden verplaatst naar de markt voor industriële eindprodukten of halffabrikaten en dat extra kosten van
verwerking zouden worden gemaakt die achteraf slechts verliezen
zouden blijken te zijn.
Het voorgaande geldt uiteraard in zeer versterkte mate wanneer
de mogelijkheid van premies reeds wordt voorzien bij een prijsniveau
gelijk aan 80% van de oriëntatieprijs. Dit niveau is — in aanmerking
genomen de normale prijsschommelingen — een volkomen acceptabel niveau dat tot geen enkele interventie aanleiding mag geven.
Voorts dient aandacht te worden geschonken aan het gevaar van
distorsies. De seizoenen lopen ten aanzien van bepaalde produkten
in de Gemeenschap namelijk in sterke mate uiteen, waardoor het
gevaar van verplaatsing van de verwerking van bepaalde produkten naar bepaalde gebieden niet denkbeeldig is.
In het algemeen is het gevaar bijzonder groot dat maatregelen,
gericht op de bevordering van de verwerking van overschotten en
a fortiori het in uitzicht stellen van premies bij het bereiken van
een bepaald prijsniveau de stabiliteit van de markt veel meer zullen schaden dan bevorderen. Met name het contractenstelsel, dat op
grote schaal wordt toegepast, zou groot gevaar lopen te worden verstoord. Het zou wel zeer te betreuren zijn als interventieregelingen
die de stabiliteit van de markten bedoelen te bevorderen een nog
meer labiele toestand zouden veroorzaken.
Vernietiging van produkten door een in de volle openbaarheid
werkend door de Overheid aangewezen interventie-orgaan zal op
grote psychologische en andere weerstanden stuiten, mede in verband met het feit dat de markt verre van homogeen is. Dit gemis
aan homogeniteit zal tot gevolg hebben dat produkten in een bepaald gebied van de Gemeenschap worden vernietigd, terwijl de
prijs voor hetzelfde of het gelijknamige produkt in andere gebieden een aanzienlijke hoogte zal vertonen. Het is duidelijk dat de
vernietiging van deze produkten, die bovendien met aanwending
van gemeenschapsgelden zijn aangekocht, zal leiden tot pogingen de
aan de markt onttrokken produkten een bijzondere bestemming te
geven. De Franse maatregelen, welke er op gericht zijn grootafnemers, zoals leger, ziekenhuizen, etc. op een bijzondere wijze te be31

voorraden geven aanleiding om te veronderstellen dat soortgelijke
regelingen voor de Gemeenschap zullen worden bepleit. Zulke bijzondere regelingen veroorzaken echter een desorganisatie van de
handel en verplaatsen voorts slechts de moeilijkheden.
Evenals dit het geval is bij de bevordering van de verwerking
van groenten en fruit, dreigt ook hier het gevaar dat de maatregelen ter bevordering van het evenwicht van vraag en aanbod,
een grotere onevenwichtigheid in de hand zullen werken als gevolg
van het uithollen van de normale functie van de distribuerende handel.
3.3. Interventie financiering.
Voorgesteld is de financiële lasten van de interventie vrijwel geheel ten laste te brengen van het E.O.G.F.L. Ten aanzien van de andere agrarische produkten geschiedt de financiering van de interventies geheel door het bedoelde fonds. Een belangrijk verschil
is echter dat de interventies ten aanzien van andere agrarische produkten nog min of meer een commercieel karakter hebben, omdat de
in eigendom overgenomen produkten voor opslag en voor verkoop
in een later stadium in aanmerking komen, terwijl de interventieregeling voor groenten en fruit geen commercieel karakter heeft,
aangezien de in eigendom overgenomen produkten hoogstens voor
veevoer verkocht kunnen worden, welke verkoop de manipulatiekosten nauwelijks of niet eens zal dekken.
Dit fundamentele verschil in karakter tussen de voorgestelde interventieregeling enerzijds en de reeds voor andere produkten bestaande regelingen anderzijds biedt op zichzelf reeds een voldoende motief om de vraag te stellen of de financiering wel geheel moet
geschieden door het E.O.G.F.L.
Belangrijker is echter dat financiering door een gemeenschapsfonds tot gevolg zal hebben, dat de direct belanghebbenden de financiële consequenties van een interventie zullen verwaarlozen.
De financiering door het bedoelde fonds past geheel in de conceptie van de Commissie, welke niet, althans niet in de eerste plaats,
de strekking heeft een regeling te treffen, welke de waarborg biedt
dat de verkoopbare hoeveelheden tegen aanvaardbare prijzen worden verkocht, maar primair de strekking heeft de telers een inkomen te garanderen voor de onverkoopbare produkten en slechts
secundair er op gericht is, dat voor de verkoopbare produkten een
aanvaardbare prijs wordt bedongen.
Deze conceptie is onjuist. Het garanderen van een redelijke prijs
voor alle aangeboden produkten, zonder dat de producenten de
financiële gevolgen van de interventie zullen gevoelen, zal leiden
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