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Samenvatting
De landbouwsector heeft altijd een bijzondere positie ingenomen in de afspraken over internationale
handel, zowel in de theorie als in de praktijk. Om diverse redenen werden landbouwprodukten
beschermd door de nationale overheden. In de Uruguay Ronde zijn multilaterale afspraken gemaakt
waardoor deze bescherming zal afnemen. Dit komt tot uiting in de verplichte verruiming van de
markttoegang en de verplichte reductie van de interne steun en exportsteun. Wat betreft de
markttoegang zijn alle non-tarifïaire instrumenten omgezet in tariefequivalenten die tussen 1995 en
2000 met 36% moeten worden verminderd. Tevens is er een verplichte minimum markttoegang die in
het jaar 2000 oploopt tot 5% van de interne consumptie in de referentieperiode 1986-1988. Het
interne steunbudget dient in 2000 to.v. deze referentieperiode met 20% te zijn verlaagd. Het totaal
aan exportsubsidies moet tussen 1995 en 2000 met 36% zijn verminderd t.o.v. de referentieperiode
1986-1990 en het volume moet met 21% afgebouwd worden in dezelfde periode.
Daarnaast heeft de Europese Unie nog een groot aantal bilaterale handelsakkoorden afgesloten waarin
de handel in landbouwprodukten in meer of mindere mate wordt geliberaliseerd. De douane-unies en
vrijhandelsakkoorden, die de Europese Unie vooral met de landen rondom de Middellandse Zee heeft
afgesloten, zijn wederzijdse preferentiële akkoorden. De Europa-akkoorden, die de EU heeft
afgesloten met de Oosteuropese landen zijn bijzondere vrijhandelsovereenkomsten die uitzicht bieden
op toetreding tot de EU. Daarnaast heeft de EU het Algemeen Preferentieel Systeem en het Lomé
akkoord afgesloten met de ontwikkelingslanden. Dit zijn eenzijdige preferentiële akkoorden. Verder
heeft de EU nog een aantal brede economische samenwerkingsverbanden in de vorm van
partnerschapsakkoorden met de landen van de voormalige Sovjetunie en kaderen
samenwerkingsovereenkomsten in Zuid-Amerika.
In dit rapport is, voor een aantal voor Nederland belangrijke agrarische produkten, onderzocht wat de
gevolgen van deze bilaterale akkoorden zijn in samenhang met de effecten van de Uruguay Ronde.
Vooral voor tomaten, pluimveevlees, nieuwe aardappelen en snijbloemen hebben deze bilaterale
akkoorden grote invloed. De invoer in de EU van tomaten, nieuwe aardappelen en snijbloemen vindt
grotendeels plaats onder preferentiële invoerregelingen. Voor tomaten zal deze preferentiële
invoermogelijkheid nog flink stijgen de komende jaren door het afgesloten vrijhandelsakkoord met
Marokko. De invoer van nieuwe aardappelen en snijbloemen uit Turkije en een groot aantal
ontwikkelingslanden kan onbeperkt groeien. Wat betreft de minimum markttoegang wordt voor
tomaten, appelen, peren, aardappelen en snijbloemen al aan de verplichting voldaan en voor
aardappelen en snijbloemen geldt geen reductieverplichting van de gesubsidieerde export, omdat er
geen gebruik wordt gemaakt van exportrestituties. Voor tomaten, appelen en peren is nog niet precies
bekend hoe de gesubsidieerde export zich zal ontwikkelen.
De invoer van pluimveevlees zal de komende jaren flink toenemen door zowel de bilaterale
akkoorden, als ook door de verplichte markttoegang in WTO kader. De beslissing of de hoeveelheden
in de bilaterale akkoorden additioneel zijn op de WTO contingenten of niet, is zeker van belang. Hier
komt nog bij dat ook de gesubsidieerde export flink zal moeten dalen.
Voor eieren zijn vooral de gevolgen van de Uruguay Ronde merkbaar, de bilaterale akkoorden hebben
hier niet zo'n grote betekenis. De effecten zijn hier zo groot dat de EU van netto-exporteur een nettoimporteur dreigt te worden. Wat zuivelprodukten en varkensvlees betreft is de invloed van de
bilaterale akkoorden afhankelijk van het feit of deze hoeveelheden additioneel zijn op de WTO
contingenten of niet.
Bovenstaande ontwikkelingen kunnen worden uitgedrukt in de berekening van mogelijke
exportsaldo's van de EU in 1995 en 2000, die kunnen worden vergeleken met het werkelijke
exportsaldo van de EU in 1994. Hieruit blijkt dat vooral voor de pluimveevlees-, varkensvlees-,
kaas-, en eiersector een mogelijk grote daling van het exportsaldo staat te wachten en dat vooral bij
pluimveevlees, varkensvlees en kaas de bilaterale akkoorden een grote nadelige invloed kunnen
hebben. Bij eieren is er ook sprake van een nadelig effect, maar dit is minder sterk als bij de hiervoor
genoemde produkten. Eén en ander zou tot gevolg hebben dat er op de Europese markt een groeiend
aanbod ontstaat wat leidt tot lagere prijzen. Indien de EU het prijsniveau hoog wil houden, zal door
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het GLB het (eigen) aanbod beperkt moeten worden of de vraag worden vergroot. De gevolgen voor
de Nederlandse producenten zullen relatief groot zijn omdat de Nederlandse agrosector voor veel
produkten een hoge zelfvoorzieningsgraad heeft en een groot aandeel van de Europese export voor
haar rekening neemt.
Dit is echter een nogal statische benadering. Er wordt geen rekening gehouden met allerlei
dynamische effecten. Het is waarschijnlijker dat het GLB het pad van de Mac Sharry hervormingen
zal volgen en dat er dus gekozen zal worden voor lagere prijzen met daaraan gekoppeld
inkomenstoeslagen. Hierdoor worden de exportmogelijkheden verbeterd. Verder is geen rekening
gehouden met de symmetrische effecten van de handelsliberalisatie en met de mogelijkheden tot het
treffen van vrijwaringsmaatregelen. Hier zal meer onderzoek naar gedaan moeten worden.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
De landbouwsector heeft altijd een uitzonderingspositie ingenomen in de afspraken over
internationale handel, niet alleen bij het sluiten van bilaterale overeenkomsten, maar ook in de
multilaterale GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Meestal werden de
landbouwprodukten uitgesloten van liberalisatie of gold de liberalisatie slechts in beperkte mate.
Door de Uruguay Ronde zal hierin echter verandering komen. In de eerste plaats wordt de handel in
landbouw produkten opgenomen in de nieuwe WTO (World Trade Organization) en in de tweede
plaats moet de landbouw sector ook opgenomen worden in de bilaterale handelsakkoorden. Deze
bilaterale handelsakkoorden van allerlei slag en soort, nemen overal ter wereld sterk toe in aantal.
Ook de Europese Unie heeft een aantal bilaterale preferentiële overeenkomsten gesloten en
onderhandelt momenteel nog over andere. De meeste van deze initiatieven omvatten tariefverlaging
met als uiteindelijk doel het geheel verwijderen van handelsbelemmeringen tussen de deelnemende
partners.
1.2 Onderzoeksvraag
Eén en ander heeft tot gevolg dat de toegang voor derde landen op de Europese markt verbetert, ook
voor landbouwprodukten. Op grond daarvan is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Wat zijn de gevolgen van de afgesloten vrijhandelsakkoorden voor de marktsituatie van agrarische
produkten en in het bijzonder die voor Nederland, in relatie met de gevolgen van de Uruguay Ronde.
Hieruit kunnen de volgende deelvragen geformuleerd worden:
• Wat zijn de gevolgen van de Uruguay Ronde voor de agrarische sector in Europa;
• Welke bilaterale handelsakkoorden heeft de EU afgesloten met derde landen;
• Wat zijn de gevolgen van bovengenoemde liberalisatie maatregelen op de Europese marktsituatie
van voor Nederland belangrijke agrarische produkten.
1.3 Opbouw van het rapport
Om een antwoord te geven op deze vragen is dit rapport als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee
wordt de theoretische achtergrond van internationale handel en economische integratie geschetst,
waarin ook gewezen zal worden op de bijzondere positie van de agrarische sector. In hoofdstuk drie
zal een overzicht gegeven worden van de gevolgen van de Uruguay Ronde voor de handel in
landbouwprodukten. De nadruk ligt hier op de gevolgen voor de instrumenten van landbouwpolitiek.
Vervolgens zal in hoofdstuk vier een overzicht gemaakt worden van de bilaterale betrekkingen van de
Europese Unie. Uiteindelijk zal in het vijfde hoofdstuk een analyse gemaakt worden van de gevolgen
van deze bilaterale akkoorden in samenhang met de effecten van de Uruguay Ronde, voor een aantal
voor Nederland belangrijke agrarische produkten. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting en conclusie. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen nog eens
op een rij gezet.
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2 Regionale integratie in theorie
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal de theorie van de internationale handel worden besproken. Na een kort overzicht
van de verschillende stromingen zoals die hebben bestaan, zal nader worden ingegaan op de theorie
van de economische integratie. Tenslotte zal worden gewezen op de bijzondere positie die de
agrarische sector inneemt.
2.2 Theorie van de internationale handel
In de loop van de tijd zijn er verschillende theorieën ontwikkeld om het verschijnsel internationale
handel te verklaren. Een eerste systematische analyse van de internationale handel is het
mercantilisme, dat opkwam in de 17e eeuw. De mercantilisten stelden dat de enige manier voor een
land om rijk en machtig te worden was, er voor te zorgen dat er meer geëxporteerd dan geïmporteerd
werd. Hierdoor zou de hoeveelheid goud en zilver in een land toenemen ten koste van de voorraad
van andere landen. Om dit te bereiken waren mercantilisten voorstander van een sterke
overheidscontrole op de economische activiteiten (Salvatore, 1990:p20).
In de 18e eeuw werd deze zienswijze ondergraven door de klassieke visie op de internationale handel.
David Hume wees op de beperkte waarde van edelmetaal voor de welstand van een natie en
benadrukte het produktieve vermogen van een land als welvaartsbron. Gelijktijdig werd onderkend
dat internationale handel tot wederzijds voordeel van de deelnemende landen kan zijn en niet slechts
eenzijdig (Kol en Mennes, 1990). Volgens Adam Smith is de handel tussen twee landen gebaseerd op
absoluut verschil in de produktiekosten tussen de landen. De hoeveelheid ingezette arbeid, die
overigens internationaal immobiel wordt verondersteld, is volgens Smith bepalend voor de waarde
van een produkt. Met een absoluut kostenvoordeel wordt bedoeld dat het ene land een bepaald goed
efficiënter, dus met minder arbeidsuren, kan produceren dan het andere land. Door specialisatie en
internationale handel kan een grotere hoeveelheid goederen geproduceerd worden, terwijl de totale
inzet van de produktiefactoren (arbeid) gelijk blijft. Deze theorie gaf echter geen verklaring voor de
handel tussen twee landen, indien het ene land een absoluut kostenvoordeel heeft in alle produkten.
David Ricardo bedacht daarop de wet van de comparatieve kostenvoordelen. Volgens Ricardo zal het
minder efficiënte land gaan specialiseren in de produktie en export van dat goed waarin het absolute
kostennadeel (dit is het comparatieve kostenvoordeel) het kleinste is (Kol en Mennes, 1990).
In de 20e eeuw komt de meer realistische veronderstelling in zwang dat naast arbeid ook kapitaal als
produktiefactor van belang is bij de verklaring van internationale handel. Prijsverschillen van
produkten tussen landen hangen samen met verschillen in kosten van de produktiefactoren arbeid en
kapitaal, die op hun beurt weer afhangen van de relatieve beschikbaarheid van deze factoren in de
verschillende landen. De landen zullen zich specialiseren in die goederen waarbij de in hun land
relatief veel voorkomende produktiefactor het meest wordt ingezet in het produktieproces. Deze
gedachtengang wordt verder uitgewerkt in de Heckscher-Ohlin theorie , wat de belangrijkste theorie
ter verklaring van de internationale handel is geworden. Behalve als verklaring van feitelijke
handelspatronen heeft deze theorie ook een nauwelijks te overschatten normatieve betekenis gehad.
Het besef van het bestaan van comparatieve voordelen en van internationale handel tot wederzijds
voordeel, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het terugdringen van de mercantilistische
gedachtengang en bij het opzetten van een liberale wereldhandelsorde, zoals voorzien in de GATT
(Kol en Mennes, 1990). In de klassieke zienswijze wordt voor vrijhandel gepleit, omdat op deze
manier de produktiefactoren op de meest efficiënte manier ingezet zullen worden en maximale
welvaart onstaat (Salvatore, 1990:p23).
2.3 Economische integratie
De theorie van economische integratie gaat in op de discriminerende effecten van preferentiële
handelsakkoorden. In hoofdstuk vier zal blijken dat economische integratie uiteenloopt van
' Zie voor een volledige beschrijving van deze theorie Salvatore, H5
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samenwerkingsverbanden tot douane-unies. In de theorie wordt onderscheid gemaakt tussen
handelscreërende economische integratie en handelsverschuivende economische integratie. Dit zal
worden toegelicht aan de hand van het tot stand komen van een douane-unie tussen twee landen.
2.3.1 Handelscreërende Douane-unie
Handelscreatie ontstaat wanneer een deel van de binnenlandse produktie in een lid van de douaneunie wordt vervangen door import tegen lagere kosten van een ander lid van de douane-unie. Zo
ontstaat er betere specialisatie in produktie gebaseerd op comparatief kostenvoordeel. Er van
uitgaande dat alle bronnen volledig worden benut voor en na de vorming van de douane-unie,
verhoogd dit de welvaart van beide landen. Hierdoor krijgen de landen een hoger besteedbaar
inkomen, waardoor er meer goederen uit derde landen geïmporteerd kunnen worden en dus ook de
welvaart van niet-leden verhoogd wordt. De effecten van een handelscreërende douane-unie worden
in onderstaande figuur afgebeeld.
Figuur 1: Handelscreëerende economische integratie
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De aanbodcurve en de vraagcurve zijn die van land 2 op de binnenlandse markt. Stel dat de
wereldmarktprijs 10 is en dat land 2 een ad valorum tarief heft van 100%. In dit geval worden er
goederen geïmporteerd tegen een prijs van 20. Wanneer land 2 nu met land 1 een douane-unie sluit en
het tarief wegvalt, zal land 2 gaan importeren uit het partnerland voor een prijs van 10. In dit geval
neemt de consumptie toe van 40 naar 60 eenheden en de binnenlandse produktie daalt van 20 naar 10
eenheden. Verder loopt de overheid een tariefopbrengst van 200 mis (MJHN in de figuur). De
binnenlandse produktie daalt tot 8 en er worden 52 eenheden geïmporteerd. De winst in
consumentensurplus, is gelijk aan AGHB. Het producentensurplus daalt met de oppervlakte AGJC en
de tariefopbrengst daalt met MJHN. Dus de netto welvaartswinst voor land 2 is de som van de
gebieden CJM en BHN., oftewel (18-8) * (20-10) * 1/2 + (60-40) * (20-10) * Vi = 150.
2.3.2 Handelsverschuivende economische integratie.
Door economische integratie kan er echter ook handelsverschuiving optreden. Dit betekent dat
oorspronkelijk goedkopere importen buiten de douane-unie worden vervangen door duurdere
importen uit het partnerland. Dit verlaagd de welvaart omdat de produktie verschuift van efficiënte
producenten buiten de zone naar minder efficiënte producenten binnen de douane-unie. Dit wordt
duidelijk gemaakt in onderstaande figuur, waar opnieuw de vraag en aanbodcurve van goed X voor
land 2 zijn afgebeeld. Si en S3 zijn de aanbodcurves van land 1 en land 3. Land 2 hanteert een 100%
ad valorum tarief en importeert oorspronkelijk 12 eenheden uit land 1 (aanbodcurve Si+T) tegen een
prijs van 20, want invoer uit land 3 zou door het tarief 30 kosten. De produktie bedraagt 20 en de
consumptie 32. Na het sluiten van een douane-unie met alleen land 3, zal land 2 gaan importeren uit
land 3, tegen een prijs van 15, zonder tarief. De consumptie stijgt door de lagere prijs naar 40, de
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eigen produktie daalt naar 14 en de import stijgt naar 26. In dit geval wordt door het afsluiten van een
douane-unie, de efficiëntere produktie uit land 1 dus vervangen door de minder efficiënte produktie
uit land 3. De toename in consumentensurplus is de oppervlakte van G'BHG. Het producentensurplus
daalt echter met de oppervlakte G'C'JG en de overheid verliest een tariefopbrengst ter grootte van de
oppervlakte MNHJ. Dus de winst bestaat uit de driehoeken H'BH en C'J'J en het verlies uit de
rechthoek J'MNH'. De winst is in dit geval (20-14)*(20-15)*l/2 + (40-32) *(20-15)*l/2 = 45 en het
verlies is (32-20)*(15-10) = 60. In dit geval is het verlies groter dan de winst en treedt er dus een
netto welvaartsverlies op van 15.
Figuur 2: Handelsverschuivende economische integratie
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2.3.3 Handelscreatie of-verschuiving.
In welke mate een douane-unie of vrijhandelszone zal leiden tot handelscreatie en verhoging van de
welvaart is volgens Salvatore afhankelijk van de volgende factoren:
• De hoogte van de handelsbarrières tussen de deelnemende landen vóór het akkoord. Naarmate
deze hoger zijn is de kans op handelscreatie groter.
• De hoogte van de handelsbarrières van de betreffende landen met de rest van de wereld. Naarmate
deze lager zijn, neemt de kans op handelsverschuiving af.
• Het aantal deelnemende landen. Hoe groter het aantal deelnemende landen, des te groter de kans
dat er goedkoop producerende landen tussen zitten.
• De mate waarin de deelnemende landen concurrerende of aanvullende economieën zijn. Bij
grotere concurrentie is er sprake van meer specialisatiemogelijkheden.
• De geografische ligging van de deelnemende landen. Hoe dichter de landen bij elkaar liggen, des
te minder vormen transportkosten een belemmering voor handelscreatie tussen de leden.
• De omvang van de handel tussen de deelnemende landen, vóór het afsluiten van een
vrijhandelszone of douane unie. Hoe groter deze is, des te meer mogelijkheden zijn er voor
handelscreatie.
Bovenstaande kan nader toegelicht worden aan de hand van de handelsontwikkeling in de EVA en de
EG na het aangaan van de douane-unie, zoals deze is weergegeven in onderstaande figuur. Uit deze
figuur blijkt dat de vorming van een douane-unie voor beide groepen heeft geleid tot een toename van
de totale handel. In de EG is dit vooral veroorzaakt door een toename van de intra-regionale handel en
is er zelfs sprake van een relatieve afname van de externe handel. Dit laatse wordt veroorzaakt
doordat de EG in 1960 zes lidstaten had en in 1992 twaalf, wat betekent dat een gedeelte van de
externe handel intra-regionale handel is geworden. In de EVA is de toename van de intra-regionale
handel veel minder sterk. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de EG lidstaten meer concurrerend
zijn dan complementair, geografische meer een eenheid zijn en de omvang van de handel voor het
afsluiten van de douane-unie groter was dan bij de EVA(Salvatore, 1990).
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Figuur 3: Handelsontwikkeling in de EVA en de EG van 1960 tot 1990, uitgedrukt in procenten van het
Binnenlands Produkt.
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IA Protectionisme
Uit bovenstaande blijkt dat vrijhandel voordelen kan geven en dat dit ook duidelijk bewezen is.
Verder is gebleken dat de eigen producenten in het algemeen een offer moet brengen om de nationale
welvaart te verhogen. Daarom zijn er een aantal redenen om de eigen industrie te beschermen en dus
niet het pad van handelsliberalisatie te volgen. Voorbeelden zijn het beschermen van de eigen arbeid
tegen goedkope buitenlandse arbeid om zo de eigen werkloosheid te bestrijden, of door
protectionistische maatregelen het tekort op de betalingsbalans te verkleinen. Bescherming van de
eigen industrie zou leiden tot het vervangen van importen door eigen produktie. Dit zijn echter
zogenaamde "beggar thy neighbour" argumenten, omdat ze ten koste gaan van andere landen. Deze
landen zullen reageren met soortgelijke maatregelen, zodat uiteindelijk alle landen slechter af zijn.
Een betere reden is het zogenaamde "infant industry" argument. Hiermee wordt bedoeld dat een
industrie die nog in de kinderschoenen staat tijdelijk beschermd zou kunnen worden, totdat zij genoeg
gegroeid is om de internationale concurrentie aan te kunnen. Een ander argument is de strategische
handelspolitiek, bedoeld om bepaalde industrieën, bijvoorbeeld telecommunicatie, te beschermen
omdat deze van strategisch belang worden geacht voor de economische groei van een land (Salvatore,
1990).
2.5 Bijzondere positie van de agrarische sector
De landbouw heeft een bijzondere positie in de theorie van internationale handel. Een belangrijk
gegeven hierbij is dat de belangrijkste produktiefactor grond immobiel is en dat de substitutieelasticiteit tussen de produktiefactoren arbeid en kapitaal relatief hoog is in vergelijking met andere
sectoren. Agrariërs zijn niet zo snel geneigd hun bedrijf vanuit een regio met hoge lonen te
verplaatsen naar een regio met lage lonen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de kwaliteit van de
produktiefactoren en de natuurlijke omstandigheden in de vergeleken gebieden gelijk zijn (Oskam et
al, 1996). Verder zijn de vraag- en aanbodcurve van de meeste landbouwprodukten inelastischer dan
die van industrieprodukten. Voor bepaalde landbouwprodukten is de aanbodscurve zelfs volledig
inelastisch door de periodieke oogst en beperkte houdbaarheid. De vraagcurve is inelastischer omdat
de bevolking toch voedsel nodig heeft. Dit betekent dat de vraag- en aanbodcurves voor
landbouwprodukten steiler verlopen dan de in figuur 1 en 2 afgebeelde curves. Dit heeft tot gevolg
dat bij het vormen van een eventuele douane-unie de welvaartsvoordelen geringer zijn, zie
onderstaande figuur.
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Figuur 4: Handelscreëerende economische integratie voor een landbouwprodukt
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Uit figuur 4 blijkt dat de welvaartseffecten in het geval van een landbouwprodukt geringer zijn dan in
de situatie in figuur 1. Zo is de netto welvaartswinst in dit geval (12-6)* 10* 1/2 + (38-26)* 10* 1/2 =
90. Dit is aanzienlijk minder dan de 150 in figuur 1.
De agrarische sector en zijn produkten wordt in het algemeen van bijzondere betekenis geacht voor
het nationale welzijn omdat veel agrarische produkten voorzien in de eerste levensbehoeften voor de
bevolking. Regeringen worden in het algemeen verantwoordelijk gesteld voor gebreken in de
voedselvoorziening. Dit blijkt uit de politieke onrust die ontstaat wanneer deze in een land in gevaar
komt. Wegens deze politieke gevoeligheid zijn de voedselprijzen vrijwel nergens in de wereld geheel
overgelaten aan het vrije spel van vraag en aanbod. De belangrijkste motieven voor
overheidsinterventie zijn dan ook (De Hoogh en Silvis, 1992):
• het beschermen van zowel de producenten als de consumenten tegen grote prijsschommelingen in
de prijzen van elementaire landbouwprodukten;
• het laag houden van de voedselprijzen om politieke onrust te voorkomen;
• de kosten van levensonderhoud en de lonen laag te houden ter versterking van de internationale
concurrentiepositie van de binnenlandse industrie;
• prijsondersteuning ten gunste van de agrarische beroepsbevolking om de sectorale en regionale
inkomensverschillen te verkleinen;
• de binnenlandse voeselvoorziening niet afhankelijk te maken van invoer.
De noodzaak van deze motieven is in de westerse landen in de loop van de jaren echter afgenomen
en nadat de landbouwproduktie éénmaal goed op gang was gekomen, is vooral de inkomenspositie
van de producenten de belangrijkste reden geweest voor overheidsinterventie (LNV, 1996)
2.6 conclusie
Het belangrijkste gegeven uit dit hoofdstuk is dat de landbouwprodukten een bijzondere plaats
innemen in de theorie van internationale handel en economische integratie. In het volgende
hoofdstuk zal blijken dat dit ook in de praktijk het geval is, maar dat door de Uruguay Ronde ook de
handel in landbouwprodukten geliberaliseerd zal moeten worden.
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3 Gevolgen van Uruguay Ronde op instrumenten van landbouwpolitiek
3.1 Inleiding
Een belangrijk resultaat van de Uruguay Ronde is de oprichting van de WTO (World Trade organization). De WTO is de nieuwe multilaterale handelsorganisatie voor de handel in goederen (GATT verdrag) en diensten (GATS verdrag) en voor de bescherming van individuele eigendomsrechten (TRIP
verdrag). In 1947 mislukte het oprichten van de ITO (International Trade Organization), vanwege
verzet in het Amerikaanse Congres. In plaats daarvan trad het GATT verdrag "voorlopig" in werking
(EZ, 1994: pl5). Het gevolg was dat de GATT een ander instrument zou worden dan eigenlijk bij
oprichting de bedoeling was geweest, want door het mislukken van de ITO kwam er geen formele
internationale organisatie tot stand. Hierdoor kreeg de GATT met het oog op grondwettelijke en
legale structuren een algemeen en soms aftastend karakter (Jackson, 1969: p 51).
Met de oprichting van de WTO is er wel een formele internationale organisatie tot stand gekomen. De
WTO zal alle verdragen van de Uruguay Ronde beheren en uitvoeren en zal een
onderhandelingsforum vormen op de raakvlakken handel en milieu, handel en mededinging en handel
en investeringen. Ook zal zij voorzien in een geschillenbeslechtingssysteem voor de UR verdragen en
zal zij samenwerken met het IMF en de wereldbank ten behoeve van een grotere samenhang in het
multilaterale economische beleid (Agra,1993).
3.2 GATT en landbouw
Het GATT verdrag (General Agreement on Tariff and Trade) fungeert als algemeen kader waarbinnen
overleg t.a.v. internationale goederenhandel plaatsvindt en heeft als doel bestaande
handelsbelemmeringen te verminderen en op te heffen. Twee principes spelen bij de
onderhandelingen tussen deelnemende partijen een belangrijke rol: het non-discriminatiebeginsel
(Most Favoured Nation principe) en het compensatie- of reciprociteitsbeginsel. Het nondiscriminatiebeginsel houdt in dat tariefconcessies toegekend door een GATT-lid aan een ander lid,
gelden voor alle aangesloten leden. Het reciprociteitsbeginsel houdt in dat landen die tariefconcessies
vragen, gelijkwaardige concessies dienen aan te bieden. De algemene GATT regels m.b.t. de handel
zijn dat vrijhandel voorop staat en dat invoerrechten de voorkeur hebben boven andere
invoerbeschermende maatregelen. Verder geldt een algemeen verbod op exportsubsidies en
kwantitatieve invoerrestricties (Buck en Berkhout, 1994: p200).
De landbouwsector heeft binnen de GATT echter een uitzonderingspositie gekregen en is tot aan de
Uruguay Ronde steeds apart behandeld. Het GATT verdrag bevat bijvoorbeeld een uitzondering voor
de landbouwsector op het algemene verbod voor kwantitatieve belemmeringen en staat ook
exportsubsidies voor primaire landbouwprodukten toe, terwijl beide instrumenten verboden zijn voor
industrieprodukten.
De motieven voor de overheidsinterventie in de landbouw door midddel van structuurbeleid of prijsen inkomenspolitiek zijn meestal de zekerheid van het voedselaanbod, het belang van stabiele en lage
voedselprijzen, de zorg voor voldoende inkomen voor de landbouwers en de bezorgdheid over de
ontvolking op het platteland (zie ook 2.5). Weinig landen waren bereid hun invoerrechten voor
landbouwprodukten in het GATT kader te binden, omdat dit zou betekenen dat hun bewegingsvrijheid
tot verhoging van deze rechten aan banden zou worden gelegd (EZ, 1994: p46). Pogingen in eerdere
GATT rondes ook de landbouw te onderwerpen aan GATT disciplines leverden dan ook geen succes
op. De overheidsinterventie in de landbouwsector vindt plaats m.b.v. de prijs- en inkomenspolitiek,
via een aantal instrumenten.
3.3 Marktordening en instrumenten van landbouwpolitiek in de EU
Door de westerse landen is, om invloed uit te oefenen op het binnenlands prijspijl van agrarische
produkten, een enorm arsenaal aan instrumenten onder allerlei omstandigheden tot ontwikkeling
gebracht. Ook de Europese Unie kent een aantal maatregelen die zijn te rangschikken in drie
categorieën, namelijk instrumenten die het aanbod op de binnenlandse markt beperken, instrumenten
die de vraag op de binnenlandse markt vergroten en toeslagstelsels.
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3.3.1 Instrumenten die het aanbod op de binnenlandse markt beperken
Voorbeelden van instrumenten die het aanbod op de binnenlandse markt beperken zijn:
• Invoertarieven. Dit kan d.m.v. specifieke tarieven, waarbij het produkt met een vast bedrag per
eenheid wordt belast en door ad valorum tarieven, waarbij een vast percentage over de waarde van
het produkt wordt geheven. Een combinatie van beide, een samengesteld tarief, is ook mogelijk.
Voor een aantal produkten gold een variabele invoerheffing die een bepaalde prijs garandeerde aan
de producenten;
• Kwantitatieve beperking of quotering van de invoer d.m.v. het beperkt afgeven van
invoervergunningen, of het sluiten van de grens als het binnenlands prijspijl beneden een bepaalde
referentieprijs zakt;
• Non-tarifïaire handelsbelemmeringen in de vorm van strenge eisen aan kwaliteit of zuiverheid van
het produkt, op grond van volksgezondheids-overwegingen of ter bescherming tegen plante- en
dierziekten (fytosanitaire en veterinaire maatregelen);
• Directe produktiebeheersende maatregelen, zoals quotering van de produktie per bedrijf, het uit
produktie nemen van grond, of het geven van omschakelingspremies, waardoor het binnenlands
aanbod wordt beperkt. Dergelijke maatregelen moeten echter wel vergezeld gaan van
importbelemmerende maatregelen, anders is het effect minimaal.
3.3.2 Instrumenten die de vraag op de binnenlandse markt vergroten
Voorbeelden van afzetverruimende maatregelen zijn:
• Exportsubsidies, wat in feite neerkomt op stimulering van de afzet in het buitenland;
• Verruiming van de binnenlandse afzetmogelijkheden door het verlenen van subsidies op bepaalde
verbruikscategorieën, of door het verwerken van binnenlandse produkten verplicht te stellen;
• Interventiebureaus, waaraan producenten hun produkten tegen een minimumprijs (interventieprijs)
kunnen verkopen. De aangekochte hoeveelheden moeten later weer verkocht worden op de
binnen- of buitenlandse markt of moeten worden vernietigd. Dit is een vorm van prijsstabilisatie
die ook gez,ien kan worden als een aanbodbeperkende maatregel.
In de praktijk komen voor de verschillende produkt-categorieën verschillende typen instrumenten
voor. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de grondgebonden produkten en de nietgrondgebonden produkten. Voor de eerste categorie, bijvoorbeeld granen, rundvlees, melk en suiker,
gelden de zogenaamde "zware marktordeningen" in de vorm van quota en garantieprijzen. Bij deze
produkten wordt ook gebruik gemaakt van het interventiemechanisme. Voor de niet-grondgebonden
produkten zoals groente, vers fruit, varkens en pluimvee gelden de zogenaamde "lichte
marktordeningen" in de vorm van variabele invoerheffingen en exportrestituties. Verder is er ook nog
een groep produkten waar geen marktordening voor geldt of slechts kwaliteitsnormen worden
gehanteerd, zoals bijvoorbeeld bloemen en aardappelen (Kearney, 1994).
3.3.3 Toeslagstelsel
In zijn strikte vorm laat een toeslagstelsel de markt ongemoeid. Hierdoor kan de binnenlandse markt
in open verbinding met de buitenwereld blijven. De inkomensdoelstelling met betrekking tot de
landbouw wordt nagestreefd met behulp van toeslagen uit de schatkist, welke aan de producenten
worden uitgekeerd als aanvulling op het via de vrije markt gerealiseerde inkomen.
Inkomenstoeslagen kunnen op een aantal manieren worden toegekend:
• Prijstoeslag of Deficiency payment. In dit geval wordt een toeslag verstrekt per eenheid geleverd
produkt, zodat producenten direct of indirect (via de afnemer) worden gecompenseerd voor het
verschil tussen de marktprijs en de in het vooruitzicht gestelde garantieprijs;
• Hectaretoeslagen over de oppervlakte geteeld gewas, of toeslagen per dier indien het om
veehouderijprodukten gaat. In dit systeem is de toeslag niet afhankelijk van de hoeveelheid
produkt, maar van de omvang van de ingezette produktiemiddelen (grond of vee). Hieronder
vallen ook inputsubsidies, zoals die bijvoorbeeld voor het gebruik van kunstmest bestaan;
• Toeslagen die toegekend worden per bedrijf of per ondernemer, in afhankelijkheid van
bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of het uit de markt behaalde bedrijfsinkomen.
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Bovenstaand overzicht van politieke instrumenten is niet uitputtend. Allerlei varianten en combinaties
komen voor of zijn denkbaar. Het toeslagstelsel biedt in beginsel meer mogelijkheden tot
beïnvloeding van de inkomensverdeling binnen de landbouwsector dan marktordeningen. Toeslagen
kunnen immers worden gedifferentieerd naar bijvoorbeeld regio, bedrijfsgrootte of naar grondsoort.
Bij marktordeningen daarentegen, profiteren de producenten naar rato van de hoeveelheid geleverd
produkt. Bovendien kunnen bij een toeslagstelsel voorwaarden worden gesteld, waaraan de
begunstigde moet voldoen om voor de toeslag in aanmerking te komen. Dat kan bijvoorbeeld door
een programma van produktiebeperking of het toepassen van milieuvriendelijke produktiemethoden
verplichtte stellen (De Hoogh, 1994: p20).
3.4 Multilaterale liberalisatie van de landbouwsector in de Uruguay Ronde.
De WTO leden hebben hun landbouwbeleid op verschillende principes gebaseerd. Sommige
exporteren veel, andere niet of nauwelijks, maar alle schermen hun eigen markt af met behulp van de
in de vorige paragraaf besproken instrumenten. De subsidies, afscherming van buitenlandse
concurrentie en produktiviteitsstijgingen leidden tot toenemende overschotten en explosief stijgende
budgetlasten. Op de wereldmarkt leidde een en ander tot subsidiewedlopen tussen grote exporteurs en
verdringing van traditionele landbouwexporteurs, met als gevolg toenemende handelsconflicten.
Bovendien werden de kosten in de industrielanden voor belastingbetaler en consument zo hoog ($350
miljard in 1992 in de OESO-landen), dat aanpassing van het landbouwbeleid nodig en onvermijdelijk
was (EZ,1994:p46). Daarom werd afgesproken om gelijksoortige disciplines te ontwikkelen op drie
samenhangende terreinen in de landbouwsector, te weten de toegang tot de eigen markt, interne steun
en exportsteun. Het UR-landbouwverdrag leidde tot disciplines op bovengenoemde drie terreinen.
Tezamen vormen ze het multilaterale raamwerk voor de hervorming van de handel in
landbouwprodukten en het binnenlands landbouwbeleid in de komende jaren. De gemaakte afspraken
zullen leiden tot een marktgeoriënteerder en inzichtelijker landbouwbeleid en meer zekerheid in de
internationale handel in landbouwprodukten. De disciplines bevatten enige flexibiliteit door de
fasering van de subsidieverlagingen. Ook blijft het landen toegestaan om de aanpassingslast tijdelijk
te verzachten en met minder handelsverstorende instrumenten hun landbouweconomie te
ondersteunen. Verder krijgen ontwikkelingslanden, minst ontwikkelde landen en netto
voedselimporterende landen een speciale behandeling. In het volgende zullen de belangrijkste
bepalingen van het UR-landbouwverdrag kort worden toegelicht.
3.4.1 Markttoegang
In de eerste plaats moeten alle non-tarifiaire instrumenten, zoals invoerverboden en -quota of
variabele invoerheffingen, worden omgezet in zogenaamde tariefequivalenten. Ingevoerde primaire
landbouwprodukten mogen voortaan alleen nog worden belast met tarieven die zijn opgebouwd uit
eventuele reeds bestaande tarieven en tariefequivalenten. Kwantitatieve beperkingen, in wat voor
vorm dan ook zijn niet toegestaan. Deze omzetting, die tarificatie wordt genoemd, maakt de
onzichtbare bescherming voor binnenlandse landbouwprodukten zichtbaar in de hoogte van het tarief.
De tarieven moeten worden gebonden en vervolgens over een periode van zes jaar met gemiddeld
36% worden verminderd t.ov. het gemiddelde in de referentieperiode 1986-1988. Deze tariefverlaging
vindt in zes gelijke stappen plaats. Lagere reduktiepercentages voor individuele produkten zijn
mogelijk, maar de minimale reduktie dient 15% te bedragen (Agra, 1993).
De tarificatie kan voor sommige tot nu toe sterk beschermde produkten leiden tot onevenredig hoge
tarieven van meer dan 100%, die concurrerende import in feite onmogelijk maken. Daarom hebben
alle partijen de verplichting om ten minste de markttoegang, zoals die in de referentieperiode 19861988 bestond, te handhaven. Tevens dienen landen een minimum markttoegang (minimum market
access) te bieden in de vorm van een tariefcontingent tegen een verlaagd tarief. De omvang hiervan is
in het begin 3% van de binnenlandse consumptie (referentieperiode 1986-1988) en loopt op tot 5%
aan het eind van de implementatieperiode. Is de huidige toegang (current access) reeds groter dan 5%,
dan dient de huidige markttoegang te worden gehandhaafd. Onder bepaalde voorwaarden mogen
bepaalde landen voor enkele produkten (bijvoorbeeld rijst voor Japan) de tarificatie uitstellen tot aan
het einde van de implementatieperiode. In dit geval mag een invoerquotum worden gehandhaafd, dat
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oploopt van 4% van de binnenlandse consumptie aan het begin van de implementatieperiode, tot 8%
aan het eind van deze periode (Agra, 1993). Verder kan de minimum markttoegang opgevuld worden
door hoeveelheden in het kader van bilaterale handelsakkoorden. Dit verschilt per sector en is op dit
moment nog onderwerp van discussie.
Ook mag voor getarificeerde produkten bij plotselinge omvangrijke invoerstromen of bijzonder lage
invoerprijzen, tijdens de implementatieperiode een speciaal vrijwarings-mechanisme worden
ingeroepen. Op grond van aangegeven stijgingen in het importvolume of plotselinge prijsdalingen
t.o.v. het gemiddelde in de referentieperiode (uitgedrukt in lokale valuta) van een produkt, mogen
additionele import-tarieven worden opgelegd (hogere tarieven dan het maximale tariefequivalent). Dit
kan per importtransactie (per consignement) worden toegepast, afhankelijk van de prijs (Agra, 1993).
3.4.2 Interne steun
Over een periode van zes jaar moeten de landen hun totale geaggregeerde steunbudget voor de
landbouwsector, met uitzondering van de toegestane subsidievormen, met 20% verlagen ten opzichte
van het steunniveau in 1986-1988. Het totaalbedrag dient zowel produktspecifieke steun als niet
produktgebonden steun te omvatten en is gebaseerd op de Aggregate Measurement of Support
(AMS) methode (zie bijlage 1). Dit betekent voor de EU een uitgangswaarde van 73,53 Miljard ECU,
die in zes jaar tijd moet worden teruggebracht tot 58,52 miljard ECU. Hier mag echter nog 2,38
miljard ECU bijgeteld worden als vergoeding voor de vermindering van de steun sinds 1986. Het
totaalbedrag komt daarmee op 61,20 miljard ECU in het jaar 2000. Dit doel is nu reeds gehaald door
de daling van de prijzen ten gevolge van de hervormingen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid. Volgens de Commissie bedraagt de huidige steun ongeveer 56 miljard ECU
(Buchholz et al, 1994: pi).
Binnenlandse steun die minder dan 5% bedraagt van de produktiewaarde van individuele produkten is
uitgesloten van de reduktieverplichting. In geval van niet produkt gebonden steun is dit het geval
indien de steun minder dan 5% van de totale landbouwproduktie bedraagt. Dit is de zogenaamde "de
minimis" regeling (Agra, 1993).
Verder is ook de generieke niet produktiegebonden steun, die geen of nauwelijks handelseffecten
heeft, uitgesloten van de reduktieverplichting. Voorbeelden hiervan zijn inspectiediensten, technische
ondersteuning en onderzoek, volledig ontkoppelde directe inkomenssteun en structurele
aanpassingsprogramma's. Een groene lijst geeft aan welke subsidies hiervoor in aanmerking komen.
De ontheffing van de reductieverplichting geldt ook voor directe inkomenstoeslagen die gedeeltelijk
produktiegebonden zijn, indien ze worden verstrekt in het kader van een programma gericht op
produktiebeheersing ( braaklegging van arealen of beperking tot een vast aantal dieren). Hiermee
worden de directe inkomenstoeslagen in het kader van de Mac sharry hervormingen gedekt (EZ,
1994:p48).
3.4.3 Exportsteun
De exportsubsidies op de primaire en verwerkte landbouwprodukten behoeven niet te worden
afgeschaft, maar ze moeten wel worden verminderd. Het budget voor exportsubsidies op de primaire
en verwerkte landbouwprodukten moet in zes jaar met 36% worden gereduceerd ten opzichte van het
gemiddelde in de referentieperiode 1986-1990. Binnen produkt-groepen zoals zuivel (melkpoeder,
kaas en boter), is geen aggregatie van de reduktieverplichting toegestaan. In aanvulling op de
verlaging van het exportsubsidiebudget dient het gesubsidieëerde exportvolume van primaire
landbouwprodukten in dezelfde periode met 21% te worden verminderd ten opzichte van het
gemiddelde in de genoemde referentieperiode. Er bestaat enige flexibiliteit in de fasering van de
volumeredukties in de jaren twee tot en met vijf van de overgangsperiode. In het eerste jaar bedraagt
de verplichte volumevermindering echter 3,5% ten opzichte van het gemiddelde gesubsidieëerde
exportvolume in de referentieperiode. Voor bepaalde produkten, waarvan de export na 1990 hoger
was dan het gemiddelde in de referentieperiode, mag evenwel als startpunt voor de volumereductie
de gemiddelde export in 1991-1992 gehanteerd worden, op voorwaarde dat aan het eind van de zes
jaar de volumereduktie 21% bedraagt t.o.v. het gemiddelde niveau in de referentieperiode 1986-1990
(Agra, 1993).
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3.4.4 Vredesclausule
Als deelnemende landen de UR-afspraken van de landbouwovereenkomst nakomen, zijn ze in
beginsel gevrijwaard van handelsaanvallen door andere WTO leden. Dit betekent dat in geval van
toegestane interne subsidies (groene lijst), landen niet kunnen worden aangevallen in een panel op
grond van ondermijning van GATT voordelen van andere WTO leden.
Hieraan gerelateerde produkten mogen bij invoer ook niet belast worden met compenserende
heffingen. Alleen indien er schade of ernstig nadeel kan worden aangetoond als gevolg van een
dergelijke invoer, mag het land compenserende heffingen opleggen of een panel beginnen. Zolang
echter het uitvoerende land aan zijn reduktieverplichtingen voldoet, wordt geen ernstig nadeel
veronderstelt en ligt de bewijslast voor schade bij het invoerende land. Deze vredesclausule geldt in
ieder geval tijdens de overgangsperiode en zal, afhankelijk van de onderhandelingen over nieuwe
disciplines, worden verlengd met een periode van driejaar (Agra, 1993).
3.4.5 Regels voor ontwikkelingslanden
Ontwikkelingslanden krijgen in Het WTO verdrag een speciale behandeling. De voorgeschreven
verlagingen van tarieven, directe steun en exportsubsidies zijn voor ontwikkelingslanden twee derde
van de percentages voor industrielanden en kunnen worden gespreid over een periode van tien jaar.
De minst ontwikkelde landen (LDC's) hoeven geen enkele reduktieverplichting op zich te nemen.
Landbouwprodukten die onderdeel uitmaken van een traditioneel voedselpakket, mogen worden
uitgezonderd van tarificatie. Voorwaarde is wel dat er een minimum markttoegang wordt geboden,
die oploopt van 1% van de binnenlandse consumptie aan het begin, tot 4% hiervan aan het eind van
de overgangsperiode. Eveneens vrijgesteld van enige reduktieverplichting zijn binnenlandse
steunprogramma's gericht op investeringen, input-subsidies voor arme boeren en alternatieven voor
de produktie van narcoticagrondstoffen.
Wat exportsteun betreft, zijn subsidies die dienen voor exportmarketing en binnenlands transport in
de ontwikkelingslanden vrijgesteld. Ook is voor industrielanden, indien dit niet gekoppeld is aan
commerciële export, de voedselhulp aan ontwikkelingslanden vrijgesteld van de exportsteun
disciplines. Dergelijke voedselhulp dient bovendien te voldoen aan de FAO-principes voor
voedselhulp en de voorwaarden in het kader van de Voedselhulp Conventie van 1986.
Verder is er een Ministeriële Verklaring in Marrakech aangenomen inzake maatregelen ter
voorkoming van negatieve effecten voor de minst ontwikkelde landen en netto voedsel importeurs.
Deze verklaring bevat een inspanningsverplichting voor industrielanden om voedselhulp en zachte
exportkredieten voor voedsel in dit soort landen op peil te houden, indien liberalisatie leidt tot hogere
wereldmarktprijzen. De ontwikkelingslanden kunnen ook een beroep doen op bestaande
financieringsfaciliteiten van de internationale financiële instellingen (EZ, 1994: p49).
3.5 Conclusie
Met de integratie van de landbouwsector in de GATT is in de Uruguay ronde een belangrijke
doorbraak bereikt op landbouwgebied. Niettemin moet worden erkend dat vooralsnog slechts een
eerste aanzet is gegeven op weg naar multilaterale liberalisatie in deze sector. In het kader van het
Uruguay landbouwverdrag zijn WTO-leden verplichtingen aangegaan t.a.v. hun interne steun en
exportsubsidies en hebben ze al hun invoertarieven voor landbouwprodukten gebonden door de
tarificatie.
Naast het UR landbouwakkoord dat leidt tot een zekere mate van liberalisatie, heeft de EU ook een
groot aantal bilaterale handelsakkoorden afgesloten, waarin de handel in landbouwprodukten tussen
de EU en het betreffende partnerland in meer of mindere mate wordt geliberaliseerd. In het volgende
hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de bestaande bilaterale handelsakkoorden van de
EU.

2

Indien er een meningsverschil is tussen twee leden van de WTO, wordt eerst geprobeerd dit bilateraal op te lossen. Indien de
betreffende landen het niet eens worden, wordt door de WTO een panel van deskundigen aangesteld die een uitspraak doen. Deze
uitspraak is bindend indien een meerderheid van de WTO leden het er mee eens is.
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4 Handelsakkoorden van de EU met derde landen.
4.1 Inleiding
In het kader van artikel 24 van GATT-1947 mochten GATT-verdragspartij en, in afwijking van wat op
MFN(Most Favoured Nation)-basis (zie 3.2) met alle GATT leden was overeengekomen, hun
onderlinge goederenhandel verder liberaliseren in de vorm van vrijhandelszone's of douane-unies.
Daarmee werd ruimte geboden aan "regionaal begrensde" handelsliberalisatie, vooruitlopend op
multilaterale handelsliberalisatie. Landen kregen daarmee de gelegenheid om in beperktere kring
alvast te wennen aan vrijhandel door het verlagen of opheffen van tarieven voor elkaar. Hierdoor
kreeg de economische groei in de betrokken regio vaak een impuls, wat de handel met derde landen
stimuleerde.
Vrijhandelsakkoorden en douane-unies worden in de GATT getoetst om te beoordelen of zij
handelscreatie i.p.v. handelsverschuiving (zie 2.3) opleveren en dus als bouwstenen voor de
multilaterale handelsliberalisatie kunnen worden beschouwd. Hierbij gelden als belangrijke criteria3,
dat het regionale samenwerkingsverband "substantially all the trade" moet omvatten, er sprake moet
zijn van wederkerigheid, de overgangsperiode naar volledige vrijhandel niet te lang is en dat de
handelssituatie voor derde landen er niet slechter op wordt (EZ, 1995: p53).
Ook de Europese Unie heeft verschillende regionale samenwerkingsverbanden afgesloten die zijn te
verdelen in wederzijdse preferentiële invoerregelingen, eenzijdige preferentiële invoerregelingen en
brede economische samenwerkingsakkoorden. In dit hoofdstuk zal aan de hand van de verschillende
soorten overeenkomsten een overzicht gegeven worden van de door de EU afgesloten akkoorden met
derde landen
4.2 Wederzijdse preferentiële invoerregelingen
Bij wederzijdse preferentiële handelsakkoorden worden door beide partijen gelijkwaardige concessies
gedaan om de handel te liberaliseren. Er is sprake van wederzijdse tariefconcessies en opheffing van
kwantitatieve restricties, maar er zijn voldoende mogelijkheden tot het treffen van
vrijwaringsmaatregelen. Dergelijke regelingen zijn te verdelen in vrijhandelsovereenkomsten en
douane-unies.
4.2.1 Vrijhandelsakkoorden
Vrijhandelsovereenkomsten hebben als einddoel volledige vrijhandel voor eikaars goederen en soms
ook diensten. De EU wil dergelijke akkoorden afsluiten met de Maghreb landen (Algerije, Marokko
en Tunesië), met de Machrek landen (Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië) en met Israël (Agra, 1996).
De akkoorden met Marokko, Tunesië en Israël zijn reeds ondertekend. Bovenstaande overeenkomsten
passen in het kader van een versterking van het mediterrane beleid, dat gericht is op de
verwezenlijking van een Euro-mediterraan partnerschap (Com., 1995:p2). De belangrijkste afspraken
in deze akkoorden omvatten vrede en veiligheid, financiële bijstand (vooral voor infrastructuur) en
wederzijdse handelspreferenties. De markttoegang voor gevoelige landbouwprodukten is uitgesloten
of gebonden aan tariefcontingenten.
De onderhandelingen voor de afsluiting van een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Zuid-Afrika zijn
nog niet afgerond. Er wordt naar gestreefd het grootste deel van de handel vrij te maken over een
periode van 10 tot 12 jaar, inclusief een substantieel deel van de handel in landbouwprodukten.
Voorlopig is er sprake van tariefpreferenties zoals die zijn opgenomen in het Algemeen Preferentieel
Systeem (zie 4.3).
Verder heeft de EU een vrijhandelsakkoord met de EVA (Europese Vrijhandels Associatie)
afgesloten. De EVA bestaat uit Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. (Voor toetreding
tot de EU, hoorden ook Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Finland hierbij). Deze
landen willen om politieke redenen niet toetreden tot de Europese Unie. In 1992 hebben de EU
lidstaten en de toenmalige EVA landen m.u.v. Zwitserland, het EER (Europese Economische
3

In de Uruguay Ronde zijn de definities van deze criteria aangescherpt. Belangrijk is dat geen enkele sector meer mag
worden uitgezonderd van een vrijhandelsovereenkomst of douane-unie.
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Ruimte) verdrag getekend. Hiermee werden de daarvoor bestaande bilaterale verdragen met elk EVA
land vervangen. Voor landbouwprodukten geldt een a la carte benadering (Steenbergen, 1993).
De associatieakkoorden met de Landen van Midden en Oost-Europa (LMOE's), ook wel Europa
overeenkomsten genoemd, zijn vrijhandelsakkoorden met een bredere politieke doelstelling dan de
hierboven genoemde overeenkomsten. Belangrijk is dat ze uitzicht bieden op toetreding tot de EU. De
Europese Unie heeft met Roemenië, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Polen en
ook met Estland, Letland en Litouwen, dergelijke akkoorden afgesloten. In deze akkoorden werken de
deelnemende partijen in een verschillend tempo naar volledige vrijhandel toe. De EU heeft met deze
Europa-akkoorden tot doel (SER, 1993, p 34):
• Bij te dragen aan het slagen van het transformatieproces in de voormalige communistische landen;
• Het versterken van de grondslag van de nieuwe Europese verhoudingen (na de val van de muur);
• Het scheppen van een kader voor een geïnstitutionaliseerde politieke dialoog en financiële
samenwerking;
• Het bevorderen van een goed handels- en investeringsklimaat;
• Verbeterde uitwisseling van informatie en culturele samenwerking.
Ook de landbouw is onderdeel van deze overeenkomsten. De onderhandelingen om de markttoegang
te verruimen verlopen in de praktijk moeilijk, waardoor aan een vergroting van de markttoegang voor
landbouwprodukten veel voorwaarden verbonden zijn. Hierdoor is deze ruimere markttoegang in feite
beperkt. (SER, 1993, p60).
4.2.2 Douane-unies
Met Andorra, Cyprus, Malta en Turkije zijn overeenkomsten tot de vorming van douane-unies
gesloten. In een douane-unie streeft men naast vrijhandel voor eikaars goederen, ook naar de
instelling van gemeenschappelijke buitentarieven voor derde landen. Met Turkije is de douane-unie
recent van kracht geworden. Turkije heeft reeds in 1987 om lidmaatschap van de EU gevraagd, maar
om diverse redenen heeft de Comissie tot nu toe Turkije niet toegelaten (Agra, 1996).
Bij Cyprus en Malta bestaat de totstandkoming van de douane-unie uit twee fasen, waarbij voor Malta
de eerste fase met onbeperkte termijn is verlengd. Voor Cyprus is in 1987 de tweede fase ingegaan
die vermoedelijk in 2002 zal resulteren in een douane-unie met de EU. Deze landen hebben reeds in
1989 en 1990 tot toetreding tot de EU verzocht, maar door lopende onderhandelingen over de
toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de EU, werden zij op de wachtlijst geplaatst. De
eerstvolgende vergroting van de EU zal vermoedelijk bestaan uit de toetreding van Cyprus en Malta
(Agra, 1996).
4.3 Eenzijdige preferentiële invoerregelingen
Bij een eenzijdige preferentiële invoerregeling biedt slechts één partij handelspreferenties aan de
andere partij en vaak niet voor alle sectoren. Met het APS (Het Algemeen Preferentieel Systeem), een
initiatief van de UNCTAD (United Nations Conference on Trade and development), was de EU de
eerste groep van ontwikkelde landen die een dergelijk systeem introduceerde. In het APS krijgen alle
ontwikkelingslanden een preferentiële toegang tot de Europese markt. De meeste industrieprodukten
hebben, zij het soms gebonden aan bepaalde quota's, een vrije toegang tot de Europese markt. Ook
voor ongeveer 320 landbouwprodukten zijn door de EU concessies verleend. Hierbij is echter wel een
vrijwaringsclausule ingebouwd, gebaseerd op artikel 19 van het GATT akkoord, die het voor de
lidstaten mogelijk maakt zich van deze verplichtingen te onttrekken indien de invoer een ernstige
bedreiging vormt voor de eigen producenten (Agra, 1996:p7).
Verder heeft de EU met de ACP landen een eenzijdige preferentieel akkoord gesloten (Het Lomé
akkoord). De afkorting ACP staat voor African, Caribean en Pacific en betreft een groep landen (70),
voornamelijk in Afrika, die door hun koloniale verleden nauwe relaties hebben met de EU en haar
lidstaten. De grootste ex-kolonies van Groot-Brittannië ( India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,
Maleisië, Singapore en Hongkong) werden echter niet tot de Lomé overeenkomst toegelaten, omdat
de kosten voor ontwikkeling van deze landen te hoog zouden worden ( Van Dongen, 1990).
Doelstellingen van het Lomé akkoord zijn (Babarinde, 1994:p4):
• Stabilisatie van de goederenprijzen binnen de gemeenschappelijke markt;
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• Stimulering van wederzijdse handel;
• Tariefvrije invoer van bijna alle exportgoederen van de ACP landen in de EU;
• Verbeterde investeringsmogelijkheden in de ACP landen;
• Bevordering van de economische groei in de deelnemende landen.
Er is sprake van niet wederkerige tariefpreferenties en voor sommige produkten zoals bepaalde verse
groenten, bananen, rum, rundvlees en suiker gelden speciale regelingen. Voor de huidige LGO's
(Landen en Gebieden Overzee) van de EU lidstaten, gelden ongeveer dezelfde regelingen als voor de
landen van het Lomé akkoord.
Dergelijke eenzijdige preferentiële akkoorden zijn niet GATT/WTO conform. De EU heeft voor deze
akkoorden dan ook een tijdelijke ontheffing (waiver) weten te bedingen.
4.4 Brede economische samenwerkingsakkoorden
Bij deze akkoorden worden geen afspraken over de handelsregelingen gemaakt. Wel verlenen de
deelnemende landen elkaar de meestbegunstigingsclausule. Dergelijke overeenkomsten zijn gericht
op facilitering van de handel, oprichten van joint-ventures, uitwisseling van technologische en
wetenschappelijke kennis, samenwerking op milieugebied en ontwikkelingssamenwerking. Hieronder
vallen de partnerschapsakkoorden van de EU met landen van de voormalige Sovjetunie en de
samenwerkings- en kaderovereenkomsten in Latijns-Amerika, Azië en de Golfstaten.
4.4.1 Partnerschapsakkoorden
Met Rusland, Oekraïne, Wit Rusland en andere landen van de voormalige Sovjetunie heeft de EU
partnerschapsakkoorden afgesloten. Deze akkoorden bieden geen perspectief op toetreding tot de EU.
De akkoorden zijn gericht op gestructureerde samenwerking en technische bijstand zodat meer
mogelijkheden tot het vestigen van bedrijven en vrijer internationaal verkeer van diensten en kapitaal
mogelijk worden. De handel in landbouwprodukten is nog geen onderdeel van deze akkoorden. Wel is
er sprake van toepassing van het Algemeen Preferentieel Systeem. In deze akkoorden is een
zogenaamde "rendez-vous" clausule opgenomen, waarin is toegezegd dat in 1998 verder zal worden
gepraat over de haalbaarheid van een vrijhandelsovereenkomst (EZ, 1996:p6).
4.4.2 Samenwerkings- en kaderovereenkomsten
De EU heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de CACM (Central American Common
Market; Costa Rica, El salvador, Guatamala, Honduras en Nicaragua) en Panama. De doelstellingen
van deze overeenkomsten zijn (PBL 172/2, 1986: p3):
• Uitbreiden en intensiveren van de betrekkingen op het gebied van economische, commerciële en
ontwikkelingssamenwerking, rekening houdend met de lagere relatieve ontwikkeling van
Centraal- Amerika. Hierbij wordt de samenwerking geïnstitutionaliseerd, waarbij zoveel mogelijk
gebruik zal worden gemaakt van de reeds bestaande institutionele infrastructuur.
• Bijdragen tot het oplossen van de problemen van Centraal-Amerika.
• Bijdragen tot heractivering, herstructurering en intensivering van het proces van economische
integratie van de landen van Centraal-Amerika.
• Stimuleren van financiële bijstand en wetenschappelijke en technische samenwerking die kunnen
bijdragen tot de ontwikkeling van Centraal-Amerika, waarbij met name de nadruk wordt gelegd op
de ontwikkeling van het platteland en de sociale ontwikkeling, alsmede op de activering van de
sectoren landbouw en industrie.
Een dergelijke overeenkomst heeft de EU ook afgesloten met de landen van het Andes Pact (Bolivia,
Columbia, Ecuador, Peru en Venezuela) en met de ASEAN (Association of South East Asian Nations;
Brunei, Indonesia, Maleisië, de Filippijnen, Singapore en Thailand) en de GCC (Gulf Cooperation
Council; Bahrain, Kuwait, Oman, Quatar, Saoudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten).
Verder heeft de EU samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Pakistan, Macao, Mongolië,
China, India en Sri Lanka. In deze niet-preferentiële overeenkomsten komen de betrokken partijen
overeen hun handelsrelaties (in het licht van bovenstaande doelstellingen) te verbeteren door
passende acties (Europe information, 1985:p25).
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In dit opzicht gaan zij een stapje verder dan de interregionale kader- of raamovereenkomsten die de
EU heeft afgesloten met Canada, Mexico, Chili en de landen van Mercosur ( de gemeenschappelijke
markt van Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay). De onderhandelingen met Zuid-Korea lopen
nog. Dit zijn ook niet-preferentiële overeenkomsten die tot doel hebben de politieke samenwerking
tussen beide regio's te versterken en het wederzijdse handelsverkeer te liberaliseren, maar gaan in de
eerste fase niet verder dan het onderzoeken van de mogelijkheden om dit te bereiken. Er wordt niet
gesproken over acties. In een eventuele tweede fase (al dan niet interregionale associatieovereenkomst) zal dan naar handelsliberalisering toegewerkt kunnen worden. Over de overgang naar
een eventuele tweede fase zal echter nog een afzonderlijk besluit moeten worden genomen (EZ,
1996:p6).
Tenslotte zijn er nog de betrekkingen met de Verenigde Staten en Japan, die zijn gericht op de vrede
en stabiliteit, democratie en ontwikkeling in de gehele wereld (EU 1995(f), Com 1995).
4.5 Samenvatting
Uit bovenstaande blijkt dat de EU een groot aantal bilaterale akkoorden heeft afgesloten, die zijn
onder te verdelen in een aantal soorten die uiteenlopen van een kaderovereenkomst tot een douaneunie. In onderstaand schema wordt een en ander overzichtelijk weergegeven.
Soort

Reeds afgesloten met

Toekomstig

Douane unie

Turkije

Cyprus1, Malta1, Andorra

Vrijhandelsakkoord

Marokko2, Tunesië2, Israël2
Noorwegen3, Liechtenstein3
IJsland3, Zwitserland3

Algerije2, Egypte2, Jordanië2
Libanon2, Zuid-Afrika

Europa akkoord

Roemenië^Bulgarije1, Tsjechië1
Slowakije1, Hongarije', Slovenië1
Polen1 Estland1, Letland1, Litouwen'

Eenzijdig preferentieel
akkoord

APS4, ACP4, en LGO4,

Partnerschapsakkoord

Voormalige Sovjetunie

Samenwerkingsovereenkomst

CACM4, Andes Pact \ ASEAN4,,
GCC4,, Pakistan, Mongolië, China,
Sri Lanka

Kaderovereenkomst

Canada, Mexico, Chili,
Mercosur1

Zuid-Korea

1
Deze landen zijn toekomstige toetreders tot de EU, ' Dit zijn Euromediterrane overeenkomsten die uiteindelijk leiden tot een
vrijhandelsovereenkomst,3 Dit zijn associatievedragen in het kader van de Europese Economische Ruimte,4 zie bijlage 2 voor afkortingen
van landengroepen en bijbehorende landen

17

5 Gevolgen van handelsliberalisatie
5.1 inleiding
In voorgaande hoofdstukken zijn de verplichtingen ten gevolge van de Uruguay Ronde voor de
handel in landbouwprodukten beschreven en is een overzicht gemaakt van de door de EU afgesloten
bilaterale handelsakkoorden. Tevens is de theorie achter de handelsliberalisatie beschreven en is
gewezen op de bijzondere positie die de agrarische sector inneemt. Voor Nederland is de agrarische
sector ook van economisch belang. Uitgaande van het totaal van primaire en verwerkende industrie
was de bijdrage aan het Bruto Nationaal Produkt van de agrarische sector in 1992 10% en
vertegenwoordigde de sector in totaliteit in 1993 10,6% van de totale werkgelegenheid. Verder was
in 1992 het aandeel van de Nederlandse agrosector in de totale Nederlandse export 26%, het aandeel
in de Europese handel 23% en in de wereldhandel 7,7% (Kearney, 1994). Het belang van de
agrosector in Nederland wordt ook duidelijk uit onderzoek van TNO, waaruit blijkt dat van de top 20
van internationaal concurrerende Nederlandse produktgroepen, er 13 uit de agrarische sector
afkomstig zijn (Jacobs et al, 1990).
In dit hoofdstuk zal voor een aantal belangrijke produkten onderzocht worden wat de gevolgen van de
bilaterale handelsakkoorden zijn in samenhang met de gevolgen van de Uruguay Ronde. Dit zal
worden gedaan door per produkt een overzicht te geven van de toekomstige ontwikkeling van het
invoertarief aan de Europese grens en door de in de verschillende bilaterale akkoorden afgesloten
preferentiële invoerregelingen voor deze produkten weer te geven. Deze gegevens zullen worden
geanalyseerd in relatie met de in- en uitvoerverplichtingen van de EU in WTO kader. Hierbij wordt
uitgegaan van de verplichtingen zoals die voor de EU-12 gelden omdat de gebruikte
handelsgegevens ook betrekking hebben op de EU-12.
5.2 Zuivel
De Nederlandse melkproduktie wordt in toenemende mate verwerkt tot kaas. Sinds 1987 is het
aandeel van kaas toegenomen van 42% naar 52% in 1992, terwijl het aandeel van boter en mager
melkpoeder steeds kleiner wordt (ZMP, 1992:167). De kaasproduktie in deze periode steeg met
75.000 ton tot 633.000 ton. Van de produktie gaat ongeveer 80% over de grens, voornamelijk naar
Duitsland, Frankrijk, België en Italië. De belangrijkste markten buiten Europa voor Nederlandse kaas
zijn de V.S. en Japan.
In de EU wordt de zuivelmarkt op diverse manieren ondersteund. De belangrijkste instrumenten zijn
het prijssysteem en het interventiesysteem. Meest in het oog springend is hierbij de in 1984
ingevoerde superheffing op melk, waardoor de produktie is beperkt tot een quotum. Ieder
melkprijsjaar worden een richtprijs voor melk met 3,7% vet en een interventieprijs voor boter en
mager melkpoeder vastgesteld. De invoer van buiten de EU werd op afstand gehouden door een
drempelprijs (Vermeer, 1991). De drempelprijs werd van de richtprijs afgeleid. Als de
wereldmarktprijs lager was dan de drempelprijs werd op de invoerprijs een variabele heffing gelegd.
Ten gevolge van de Uruguay Ronde zijn de drempelprijs en variabele invoerheffingen vervangen door
een stelsel van specifieke tarieven, die worden afgebouwd zoals in tabel 1 is weergegeven.
Interventieprijzen zijn bodemprijzen waartegen de betreffende produkten door interventiebureaus uit
de markt genomen worden als de markt tijdelijk onder druk staat (De Bont, 1994:p67).
De invoer van boter in de EU vanuit derde landen is gedaald van 82.704 ton in 1986 naar 58.085 ton
in 1994. De belangrijkste leverancier is Nieuw Zeeland. Dit land mag boter invoeren op de Europese
markt tegen een verlaagd tarief vanwege de oorspronkelijke betrekkingen met Groot Brittannië. De
toegestane hoeveelheden zijn echter afgebouwd. Ter compensatie kreeg nieuw Zeeland een hogere
prijs. De invoer van mager melkpoeder is zeer aan schommelingen onderhevig en is gedaald van

''De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn maxima. Het is de EU toegestaan lagere tarieven te hanteren, maar dit zal in de
praktijk niet vaak voorkomen.
5

In bijlage drie zijn deze verplichtingen voor de in dit hoofdstuk behandelde produkten weergegeven, zowel voor de EU-12 als voor de
EU-15.
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45.348 ton in 1986 naar 33.148 ton in 1994, met als belangrijkste herkomstland Polen. De gemiddelde
invoer van mager melkpoeder tussen 1986 en 1994 was 19.950 ton (Exmis).
De invoer van kaas in de EU, vooral uit Zwitserland en Oostenrijk is gestegen van 107.554 ton in
1986 naar 128.541 ton in 1994. Hierbij moet opgemerkt worden dat Oostenrijk in 1995 is toegetreden
tot de EU en dus geen derde land meer is.
Tabel 1: MFN(Most Favoured Nation) invoerrechten voor zuivelprodukten
produkt
tarief 1995 tarief 2000
(ECU/ton) (ECU/ton)
mager melkpoeder
vol melkpoeder
boter
Cheddarkaas
Edam, Tilsit, Butterkaese, Feta, etc
Verse kaas, minder dan 40% vet
Verse kaas, meer dan 40% vet
Blauw geaderde kaas

1485
2038
2962
2611
2360
2893
3456
2202

wei (proteine gehalte minder dan 15%) 109

1188
1304
1896
1671
1510
1852
2212
1409
70

Bron: GATT, 1994.

Voor een aantal produkten, vooral kaas bestaan preferentiële invoerregelingen. De omvang hiervan
is af te lezen in tabel 2 op de volgende pagina. Uit deze tabel blijkt dat, indien voor zuivelprodukten
de hoeveelheden in de Europa akkoorden tot de minimum markttoegang gerekend mogen worden (zie
3.4.1), de preferentiële akkoorden eigenlijk niet zo'n grote betekenis hebben. Deze
invoermogelijkheid wordt anders aan andere WTO leden geboden in het kader van de minimum
markttoegang, die veel groter is dan de totale preferentiële invoermogelijkheden in de bilaterale
akkoorden (zie 5.2.2). Indien deze hoeveelheden additioneel gezien moeten worden, levert dit een
extra invoermogelijkheid op. Het gevolg hiervan is afhankelijk in hoeverre de gegeven contingenten
gevuld zullen worden. Wel zijn de tariefpreferenties in de Europa akkoorden groter dan in WTO
contingenten, namelijk 80% korting in de Europa akkoorden tegen 68% korting in WTO kader.
5.2.1 Toekomstige ontwikkelingen voor zuivelprodukten
Door de gemaakte afspraken in de Uruguay Ronde is de EU verplicht, naast de in tabel 1 genoemde
verlaging van de douanerechten, een minimum markttoegang te bieden die oploopt tot 5% van de
interne consumptie in de referentieperiode 1986-1988. Voor de EU betekent dit dat zij in 2000 een
invoermogelijkheid tegen een verlaagd tarief moet aanbieden van 90.000 ton boter, 215.000 ton kaas
en 71.000 ton mager melkpoeder (Van Berkum, 1994: p58 ). De bestaande markttoegang in deze
referentieperiode is 80.000 ton boter, waarvan 77.000 uit Nieuw Zeeland en ongeveer 111.000 ton
kaas, waarvan 15.250 ton uit Nieuw zeeland en Australië. De bestaande markttoegang voor mager
melkpoeder is 2000 ton. (Buchholz et al, 1994: 25). De markttoegang zal dus moeten worden vergroot
met 69.000 ton mager melkpoeder, 10.000 ton boter en 104.000 ton kaas, om in 2000 aan de WTO
verplichtingen te voldoen.
Naast de genoemde importverplichtingen, heeft de zuivelindustrie in Europa ook te maken met een
verplichte reductie van de gesubsidieerde export. Zo moet de gesubsidieëerde uitvoer van mager
melkpoeder worden teruggebracht van 308.000 ton in de referentieperiode 1986-1990, naar 243.000
ton in 2000. Voor boter moet dit terug van 463.000 ton naar 366.000 ton in 2000 en voor kaas van
427.000 ton in de referentieperiode 1991-1992 naar 305.000 ton in 2000 (Van der Valk, 1996). Voor
kaas wordt de referentieperiode 1991-1992 genomen omdat de uitvoer van kaas in 1991-1992 flink
hoger was dan die in de referentieperiode 1986-1990 (zie ook 3.4.3).
Hierbij moet bedacht worden dat de uitvoer van boter met 149.460 ton in 1994 al beneden de
maximale toegestane hoeveelheid in 2000 lag en dat er dus ruimte is om meer af te zetten op de
internationale markt (Van Berkum, 1994). Ook is de uitvoer van mager melkpoeder al gedaald van
335.000 ton in 1992 naar 144.365 ton in 1994 (Exmis). De export van kaas was in 1992 465.711 ton
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en is in 1994 nog gestegen naar 515.527 ton. De komende jaren bedraagt de reductie van de
gesubsidieerde kaasexport 20.000 ton per jaar, beginnend in 1995 met een maximale gesubsidieerde
exportmogelijkheid van 407.000 ton (Van Berkum, 1994). In hoeverre de exportreductieverplichting
werkelijk grote belemmerende gevolgen zal hebben, is afhankelijk van de mogelijkheden om zonder
deze subsidies te kunnen afzetten. Hierbij kan gedacht worden aan meer afzet op de interne markt of
afzet zonder subsidies op de wereldmarkt.
Tabel 2 : preferentiële invoer voor zuivelprodukten (ton)
land

produkt

douanerecht contingent contingent gem.invoer invoer
(ECU/ton)
1995
2000
1986-1994 1994

Noorwegen
Zwitserland

Jarlsberg en Ridder
12 kaassoorten
zuigelingenmelk

664

Roemenie, Cyprus, Hongarije, Israël,
Turkije en voormalig Joegoslavië
Polen

Hongarije

Slowakije

Tsjechië

Roemenië
Bulgarije
Letland

Estland

Litouwen

2200

2200

onbeperkt

onbeperkt

4100
1400
2800
230
200
1400
1160
490
700
2240
910
700
1400
2000
2000
800
300
600
1000
700
800
2900
1000
1400

6250
1750
3500
375
200
2500
1500
750
1750
2875
1250
2000
1875
3000
2250
900
400
800
1500
800
800
3500
1200
1400

i

438

schapekaas
vol en mager melkpoeder
boter
kaas
mager melkpoeder
Kashkaval kaas
andere kaas
vol en mager melkpoeder
boter
kaas
vol en mager melkpoeder
Boter
kaas
kaas
kaas
vol en mager melkpoeder
Boter
kaas
Cheddar- en Edammerkaas
mager en vol melkpoeder
boter
kaas
mager en vol melkpoeder
boter
kaas

21222
62772
nihil
16542

1957
6957
nihil
1057

70342
17092
1172
3192
4612
252
27833
25003
7893

9770
2323
2752
20
20
415
964
5144
6514

3

4

i

20%MFN
20%MFN
20%MFN
0
1910
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN

*>
„
1807
2553
53'
nihil
196'
87'
1196'
nihil
nihil
3648'
167'
821'

JÏ

»»
820
3781
25
nihil
333
171
3399
nihil
nihil
6228
159
911

33430
42359
45325
37600
waarvan: melkpoeder
13630
18250
19538
15033
boter
5300
6650
2996
4376
kaas
14500
20425
18191
19825
'zie PBL 151 1995, bijlage W/1988-1994, '1986-1992 voor Tsjechoslowakije, "1992 voor Tsjechoslowakije, '1992-1994.
Bron: Boekwerk Heffingen bij Invoer Deel II: Naamlijsten en Tarieven, Com 1996, EU 1995(a),EU 1995(b), EU 1995(c), Exmis en Sec
1995.

Totaal

5.3 Tomaten, appelen en peren
Dit zijn lichte marktordeningsprodukten en deze onderscheiden zich vooral van de zware
marktordeningsprodukten door het doorgaans ontbreken van interventieaankopen en als ze
voorkomen, is dat op een prijsniveau dat nauwelijks inkomensondersteuning biedt (De Bont,
1994:p65). Verse groenten en fruit kunnen in beginsel onbeperkt in de EU worden ingevoerd, na
betaling van douanerechten. Deze vormen in het algemeen geen handelsbelemmering. Om bepaalde
EU produkten in die perioden dat zij op de markt gebracht worden, te beschermen tegen invoer uit
derde landen is er een referentieprijssysteem in het leven geroepen. Dit systeem geldt o.a. voor
tomaten, komkommers, sinaasappelen, appels en peren. In dit systeem wordt, indien er ingevoerd
wordt tegen een prijs beneden de referentieprijs, een compenserende heffing opgelegd (Post, 1994).
Referentieprijzen worden berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de
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producentenprijzen voor een gestandaardiseerd produkt op de representatieve markten van de
Gemeenschap (CBS/ LEI-DLO, 1995(a)).
In de WTO heeft de tarificatie in de groente- en fruitsector een bijzondere vorm gekregen. Het
referentieprijssysteem is vervangen door een entree-prijzenstelsel (Van der Valk, 1996). Het verschil
met het referentieprijssysteem is niet zo groot. In plaats van een variabele invoerheffing die per land
achteraf werd geheven, is er nu sprake van een variabel samengesteld tarief dat per partij op het
moment van invoer wordt geheven. Deze heffing bestaat uit een vast ad valorum gedeelte en een
variabel specifiek gedeelte. Het specifiek tarief bestaat uit een vast bedrag per 100 kilo, afhankelijk
van het tijdstip en de hoogte van de invoerprijs. Hoe verder de geconstateerde invoerprijs van de
partij onder de entreeprijs ligt, des te groter wordt het bedrag van het specifieke deel. De entreeprijzen
worden jaarlijks door de EU vastgesteld.
5.3.1 Tomaten
De tomaat is verreweg de belangrijkste handelsgroente in Nederland. In 1993 vertegenwoordigde dit
produkt 16,2% van het totale produktievolume in de groentesector (CBS, 1996). De uitvoer van
tomaten uit de EU naar derde landen is gestegen van 75.884 ton in 1986 naar 278.102 ton in 1994.
Het grootste deel, ruim 60%, is afkomstig uit Nederland (Exmis). De invoerrechten in de EU voor
tomaten worden tot 2000 als volgt afgebouwd:
Tabel 3 : MFN invoerrechten voor tomaten in de EU
ad valorum heffing specifiek tarief*
tijdvak

Ï995

2ÖÖÖ

Ï995

01-11-14-05

11%

8,8%

372ECU/ton

2ÖÖÖ
298ECU/ton

15-05-31-10

18%

14,4%

372ECU/ton

298ECU/ton

* Het specifiek tarief varieert tussen o en het in de tabel genoemde maximale
bedrag, afhankelijk van de periode en de gerealiseerde invoerprijs.Bron: Com 1992.

De laatste jaren is het aanbod van tomaten op de EU markt fors gestegen. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door het toegenomen aanbod van tomaten uit België en Spanje (incl. Canarische
Eilanden). Sinds 1992 kan Spanje onbeperkt tomaten afzetten in de EU lidstaten door het eindigen
van de overgangsperiode. Nederland heeft marktaandeel moeten inleveren op de EU markt door de
lagere kostprijs van de Spaanse tomaten, terwijl de uiterlijke kwaliteit van het produkt gelijkwaardig
is aan die van het Nederlandse produkt en omdat de Spaanse telers flexibeler inspelen op
veranderende detailhandels- en consumentenwensen (Kearney, 1994). De invoer uit Spanje is
gestegen van 176.594 ton in 1986 tot 320.221 ton in 1994 en voor de Canarische eilanden is dit een
toename van 157.156 ton naar 306.616 ton in dezelfde periode (Exmis). De invoer uit derde landen is
gestegen van 107.587 ton in 1986 naar 157.522 ton in 1994. Door de handelsakkoorden die de EU
heeft afgesloten met derde landen, bestaan er een aantal preferentiële invoerregelingen. In tabel 4
worden deze weergegeven .
De belangrijkste externe oorzaak van de toename is de groeiende import uit Marokko, die is gestegen
van 93.482 ton in 1986 tot 148.297 ton in 1994 (Exmis). Marokko heeft voor de periode van 1
oktober tot 31 maart een tariefvrij invoercontingent van 96.208 ton en een preferentieel invoerrecht
voor hoeveelheden boven het contingent. Buiten deze periode om worden er vrijwel geen tomaten uit
Marokko ingevoerd.
Door het recent afgesloten associatieakkoord met Marokko zal dit
tariefcontingent in 1996 verhoogd worden tot 150.676 ton. Vervolgens zal dit contingent vanaf 1997
in vier gelijke stappen verhoogd worden met 3% per jaar (Com, 1995; pl22-126) Dit betekent dat in
het jaar 2000 het tariefvrije contingent voor tomaten uit Marokko ruim 169.500 ton bedraagt.
Ook zullen de contingenten die toegekend zijn aan de LMOE landen vanaf 1996 ieder jaar worden
verhoogd tot het jaar 2000. De hoeveelheid afkomstig uit deze landen, die tariefvrij zal kunnen
worden ingevoerd in de EU loopt op van 5080 ton in 1995 tot 16.250 ton in 2000.
Verder zijn er (nog) geen door de EU afgesloten handelsakkoorden die een belangrijke invoerstroom
tomaten tot gevolg zullen hebben.
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Tabel 4 : Preferentiële invoerregelingen voor tomaten (ton)
tijdvak
land

douanerecht

Contingent Contingent gem. invoer
1995
2000
1986-1994
2478

invoer 1994

jaarrond

0

Cyprus.Algerije, Tunesië

01-01-31-03/15-11 -31-12

0

616

Marokko

jaarrond

60% MFN

1227511'4

1482974

14

120938 '

144055"

Andorra, LGO°, Turkije

815

01-01 -31-03/01-10-31-12

0

Jordaanoever

01-01-31-03/01-12-31-12

0

nihil

24

Malta
Israël
ACP 'Staten

01-01 -31-03/01-12-31-12
jaarrond
15-11 - 30-04 kerstomaten

30%MFN
0
0% MFN2

1000
2000

1000

nihil
4201 3
415

lis

96208

2829

15-11 -30-04 andere

40% MFN2

2000

Roemenië

jaarrond

20% MFN

4050

9750

2441

167

Bulgarije

jaarrond

20% MFN

740

6250

759

50

Hongarije

01-10-31-10

20% MFN

130

250

nihil

nihil

Letland

jaarrond

40% MFN

60

60

nihil

nihil

Litouwen

15-05-31-10

40% MFN

100

100

nihil

nihil

106.288

186.910

133.661

156.677

169500

Egypte, Jordanië, Gazastrook en Westelijke

Totaal

(tot. tomaten)

(tot. tomaten)

1988-1994, ' ACS landen alleen preferenties op ad vakorum tarief,' incl. import vanuit Gazastrook en Westelijke Jordaanoever," in de
door LEI-DIO gebruikte periode 1 november tot 14 mei, 5 zie bijlage 2. Bron: Boekwerk Heffingen bij Invoer Deel II: Naamlijsten en
Tarieven,Com 1995, Com 1996, EU 1995(a), EU 1995(b),EU 1995(d), Exmis, PBL 61 1971 en Sec 1995.

5.3.2 Appelen
In de Nederlandse fruitsector zijn appelen en peren de belangrijkste handelsprodukten. Het aandeel
van deze produkten in het totale produktievolume van fruit was in 1993 77,2% voor appelen en 16,9%
voor peren (CBS, 1996). In het verleden is een forse produktieuitbreiding ontstaan in de fruitteelt in
de EU. Door de aantrekkelijke prijzen beginjaren '90 en door stimulering van de nationale overheden
zijn veel boeren in de EU van wijnbouw en akkerbouw overgestapt op de fruitteelt. Verder is de EU
traditioneel een grote afzetmarkt voor appelen en peren vanuit het zuidelijk halfrond. Dit wordt mede
veroorzaakt door de moeilijke markttoegang voor deze produkten in Japan, Australië en de V.S.. Deze
landen verbieden al jaren de invoer van appelen om fytosanitaire redenen (Gijsberts, 1993). De
invoertarieven voor appelen en peren in de EU zullen zich als volgt ontwikkelen.
Tabel 5 : MFN invoerrechten voor appelen en peren
douaneheffing specifiektarief*
tijdvak
Appelen
(ECU/ton)
2000
1995
2000 1995
pers-appelen 16-09-15-12

9%

7,2%

min. 45

andere

01-01-31-03

8%

6,4%

01-04-31-07

6%

01-08-31-12

14%

Peren

tijdvak

douanerecht
1995

2000

9%

7,2% min. 45

min 36

pers-peren 01-08-31-12

297

238

01-01-31-03

10%

4,8%

297

238

01-04-15-07

5%

11,2%

297

238

01-05-30-06

andere

specifiek tarief
(ECU/ton)
1995
2000
min. 36

8%

297

238

4%

297

238

5%

4%

min. 20

min. 16

16-07-31-07

10%

8%

297

238

01-08-31-12

13%

10,4%

297

238

01-08-31-12

13%

10,4%

297

238

01-08-31-12

13%

10,4%

297

238

1

Het specifiek tarief varieert tussen o en het in de tabel genoemde bedrag, afhankelijk van de periode en de gerealiseerde invoerprijs.
Bron: Com. 1992

Met een totale import (intern en extern) van 2 miljoen ton (56% van de wereldimport) is de EG de
belangrijkste markt voor appels (Bus, 1993). De invoer van appelen in de EG vanuit derde landen is
gestegen van 577.213 ton in 1986 tot 601.421 ton in 1994. De belangrijkste exporteurs waren Chili,
Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika (Exmis). Deze export vindt vooral plaats in het tijdvak mei-juli (PGF,
1993). Deze landen hebben geen invoerpreferenties. De kostprijs en transportkosten voor deze landen
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zijn blijkbaar laag genoeg om op de EU markt te kunnen concurreren. In deze periode is er trouwens
nauwelijks sprake van concurrentie, omdat er dan nog geen verse produktie in de EU beschikbaar is.
Ten gevolge van bilaterale handelsafspraken bestaan voor een aantal andere landen de volgende
preferentiële invoerregelingen.
Tabel 6 : Preferentiële invoerregelingen voor appelen (ton)
douaneheffing contingent 1995 (ton) contingent 2000(ton) gem. invoer
Appelen
tijdvak
1986-1994
Andorra,Turkije, LGO jaarrond
3837

invoer
1994
1006

ACP landen6

jaarrond

50%J

1000

1000

1304

1310

Hongarije

jaarrond

20% MFN

4500

7625

10323"

1086

22500

31500

12790"

1665

1500

5375

2989

2617

140

250

3110

211

360"

54

20% MFN
Polen

20% MFN

Roemenië

20% MFN

1

2

870

1125

Slowakije

jaarrond

O2

170

250

223565

0

Tsjechië
Litouwen

jaarrond
16-09-15-12

O2
40% MFN1

330
800

500
1000

Tsjechoslowakije
nihil

0

31810

47625

57069

7949

20% MFN

Bulgarije

Totaal

J

' dit betreft pers-appelen, * Dit contingent geldt voor het totaal van persappelen en andere appels, ACS staten genieten alleen preferenties
op de ad valorum rechten voor zowel persappelen als andere appels, 4 gemiddelde over de periode 1989-1994, 5 gemiddelde over de
periode 1986-1992. 6 zie bijlage 2. Bron: Boekwerk Heffingen bij Invoer Deel II: Naamlijsten en Tarieven.Com 1995, Com 1996, EU
1995(b), ExmisenSec 1995.

Ongeveer 5% (31.810 ton) van de totale appel-invoer op jaarbasis is het gevolg van preferentiële
invoerregelingen. De omvang van de tariefcontingenten zal toenemen tot 46.875 ton in het jaar 2000.
Dit is relatief een flinke stijging, maar er moet ook rekening gehouden worden met een stijgende nietpreferentiële invoer, ten gevolge van de Uruguay Ronde. De uitvoer van appelen uit de EU is
gestegen van 172.705 ton in 1986 tot 409.766 ton in 1994. De belangrijkste afnemers waren de
Scandinavische landen (m.u.v. Zwitserland), Saoudi-Arabië, Rusland, Polen en Tsjechië (Exmis).
5.3.3 Peren
Uit onderstaande tabel blijkt dat voor peren het aandeel van de preferentiële invoer in 1994 nog geen
1,5% van de totale invoer uit derde landen was, namelijk slechts 3450 ton op een totale invoer van
235.971 ton peren in de EU in 1994 ( in 1986 was dit 105.935 ton) (Exmis). Voor peren zijn de
belangrijkste exporteurs Argentinië, Chili en Zuid-Afrika. De export uit deze landen vindt vooral
plaats in het tijdvak februari-juni (PGF, 1993). De redenen dat deze landen kunnen concurreren op de
EU markt zijn dezelfde als die voor appelen, namelijk lage kostprijzen en transportkosten en een
andere oogstperiode. De omvang van de preferentiële invoer zal weliswaar kunnen stijgen tot 5875
ton in 2000, maar dit is nog steeds een kleine hoeveelheid t.o.v. de totale invoer. De uitvoer van peren
is gestegen van 53.674 ton in 1986 tot 89.834 ton in 1994, met als belangrijkste afzetmarkt de
Scandinavische markt en Rusland (Exmis).
Tabel 7: Tariefpreferenties voor peren (ton)
Peren
douaneheffing contingent contingent gem. invoer invoer
tijdvak
2000
1995
1986-1994
1994
ACP landen' jaarrond
35% MFN
2000
2000
892
2436
Polen2
Hongarije
Bulgarije2
Estland
Totaal

3

01-08-31-12

0

jaarrond

20% MFN

01-08-31-12
jaarrond

20% MFN
40% MFN

180

250

243"

0

2450
1506

1500

1085

24

3125
2006

996 5
nihil

0
nihil

4780

7075

3216

2460

ACS staten (zie bijlage 2) genieten alleen preferenties op de ad valorum rechten, dit betreft alleen persperen,
geen persperen," 1988-1993,51986-1993, 6dit contingent is voor appelen en peren
Bron: Boekwerk Heffingen bij Invoer Deel II: Naamlijsten en Tarieven , Com 1996, EU 1995(c), Exmis en Sec,1995.
3
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5.3.4 Toekomstige ontwikkelingen in de groente- en fruitsector.
In de groente- en fruit sector wordt over het algemeen aan de 5% import norm (minimum access in
2000) voldaan. Voor de gehele sector bedraagt de minimum market access 1.059.000 ton. Deze
hoeveelheid wordt bijna vijf keer overschreden, want de gemiddelde invoer in de referentieperiode
was 5.100.000 ton (Van Berkum, 1994). Door de geleidelijke verlaging van de invoerrechten is een
toenemende import te verwachten van tomaten uit dicht bij de EU liggende Noordafrikaanse landen,
van appels uit Chili en van peren uit Nieuw- Zeeland (Kearney, 1994: p51).
In het kader van de WTO overeenkomst moet het totale gesubsidieerde exportvolume in de groenteen fruitsector vanaf 1996 in zes jaar tijd met 21% verminderd worden t.o.v. het gemiddelde in de
referentieperiode 1986-1990. Voor de totale verse groente- en fruitsector betekent dit dat het
geaggregeerde gesubsidieerde exportvolume moet afnemen van ruim 1 miljoen ton in 1995 tot iets
meer dan 900.000 ton in het jaar 2000 (Van der Valk, 1996). De Commissie heeft de produkten
opgesomd die deze reductie vorm moeten geven. Het gaat om alle restitutieprodukten (produkten die
veel gebruik maken van restitutiegelden), te weten appelen, citroenen, mandarijnen, nectarine's,
sinaasappelen, tafeldruiven en tomaten (Van der Linden, 1993). Hoe deze reductie precies
gerealiseerd zal worden tot 2000 is nog niet duidelijk.
Naast bovengenoemde in- en uitvoerontwikkelingen is het GATT akkoord voor de tuinbouwsector in
de EU ook van belang in verband met de afspraken over de fytosanitaire maatregelen. Deze
maatregelen hebben veel invloed op de internationale handel in tuinbouwprodukten. De gemaakte
afspraken moeten leiden tot minder handelsbelemmeringen en minder oneigenlijk gebruik van de
fytosanitaire argumenten. Bij duidelijke geharmoniseerde afspraken over fytosanitaire maatregelen
kan de Europese tuinbouw profiteren van dit onderdeel van het akkoord. Omdat het fytosanitaire
beleid in de EU liberaler is dan in de VS en Japan, is de uitvoer naar deze landen beperkt. Wanneer de
regels t.a.v. deze handelsvoorwaarden meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht kan de
toegang tot deze markten verbeteren (Van Berkum, 1994: p33). Dit kan leiden tot enerzijds een
verbeterde markttoegang voor EU produkten in de V.S., Japan en Australië en anderzijds tot een
verminderde import uit het Zuidelijk Halfrond, omdat deze landen dan ook makkelijker naar
bovengenoemde landen kunnen exporteren en dus minder afhankelijk worden van de EU als
afzetmarkt.
5.4 Varkensvlees, pluimveevlees en eieren
De voorzieningen tegen invoer uit derde landen voor de intensieve veehouderijprodukten bestonden
uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof het zogenaamde sluisprijsmechanisme. Hiermee
werd beoogd de invoer te voorkomen tegen prijzen die lager waren dan wat werd geacht de kostprijs
te zijn in derde landen. Deze veronderstelde kostprijs werd gevormd door de sluisprijs, die fungeerde
als de minimumprijs waartegen het produkt in de EU kon worden ingevoerd. Er werd een
compenserende heffing opgelegd indien de invoerprijs lager was dan de sluisprijs. De sluisprijs werd
berekend op basis van de hoeveelheid graan die in derde landen voor de produktie van één kilogram
varkensvlees noodzakelijk was. De hoeveelheid graan werd gewaardeerd op basis van de
wereldmarktprijs. Hierbij werd nog eens 15% opgeteld ter compensatie voor de overige
veevoederbestanddelen. Tenslotte werd hierbij nog een vast bedrag opgeteld voor de overige kosten .
Het tweede onderdeel werd gevormd door de heffing ter compensatie van de doorgaans hogere
graanprijzen in de EU. Deze heffing bestond uit het verschil tussen de wereldmarktprijs en de EU
drempelprijs en uit een heffing van zeven procent van de sluisprijs. Het effect van deze regelingen
was dat er nauwelijks sprake was van invoer van enige betekenis. De EU markt was dus op vrij
effectieve wijze afgeschermd ten gunste van de producenten in de EU (Post, 1994:p84-85).
Met het in werking treding van de WTO is dit systeem van sluisprijzen en compenserende
graanheffingen echter vervangen door invoertarieven die aan een afnemend maximum zijn gebonden.
De hoogte van deze tarieven is gebaseerd op het niveau van de variabele heffingen in de periode
1986-1988. Hierdoor zijn deze tarieven gebaseerd op het toendertijd grote verschil tussen de
graanprijs op de wereldmarkt en de graanprijs in de Europese Unie. Aangezien de graanprijzen in de
EU sinds de hervormingen van Mac Sharry gedaald zijn is de bescherming per 1995 dan ook eigenlijk
toegenomen (Post, 1996). In tabel 8 staat vermeld hoe de invoertarieven zich zullen ontwikkelen.
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Tabel 8: MFN invoerrechten voor intensieve veehouderijprodukten
douanerecht(ECU/t)
douanerecht(EClVt)
Varkensvlees

1995

huisdieren

729-1358

andere

3%

2ÖÖÖ
467-869

pluimveevlees

1995
292-2005

2ÖÖÖ
187-1283

douanerecht(ECU/t)
eieren

Ï995

2ÖÖÖ

broedeieren

55-164

35-105

0

andere
475
304
eieren uit de 551-2223 353-1423
schaal
Bovenstaande douanerechten variëren afhankelijk van de herkomst van het vlees uit een bepaald lichaamsdeel en of het produkt gekoeld
of in bevroren toestand is. Bij pluimveevlees en eieren worden ook de verschillende vogelsoorten(kippen, ganzen , eenden, parelhoenders
en kalkoenen) onderscheiden, bij eieren uit de schaal wordt onderscheid gemaakt tussen eigeel of anders en in gedroogde, vloeibare of
andere toestand. Voor eiprodukten uit de schaal, ongeschikt voor menselijke consumptie is de markttoegang volledig vrij. Bron; Com 1992

Verder blijkt uit tabel 9 en 10 dat er voor de intensieve veehouderij produkten een toename van de
preferentiële invoer op de Europese markt is te verwachten ten gevolge van de afgesloten bilaterale
handelsakkoorden.
5.4.1 Varkensvlees
Duitsland, Frankrijk, Nederland en Denemarken zijn de vier grootste varkensvleesproducenten in de
EU. Hiervan zijn Denemarken en Nederland de enige die daadwerkelijk exportgericht werken
(ongeveer 80% van de produktie wordt geëxporteerd). Nederland heeft een aandeel van 38% in de
totale wereldhandel van varkensvlees en Denemarken heeft een aandeel van 28%. De Nederlandse
export is vrijwel geheel gericht op de Europese markt, terwijl Denemarken ook een belangrijke
exportpositie naar landen buiten de EU (Japan en de V.S.) heeft opgebouwd (Kearny, 1994:82). De
uitvoer van de EG naar derde landen is gestegen van 161.126 ton in 1986 tot 546.881 ton in 1994.
Deze export is aanzienlijk minder dan de intra-regionale export in de EG, die is gestegen van 970.503
ton in 1986 tot 1.788.114 ton in 1994. De export van varkensvlees naar de EU vanuit derde landen is
gedaald van 66.063 ton in 1986 naar 12.740 ton in 1994 en is dus inderdaad van bescheiden omvang
(Exmis). Uit tabel 9 blijkt dat dit de komende jaren zal kunnen stijgen door de afgesloten bilaterale
handelsakkoorden.
5.4.2 Pluimveevlees
De wereldproduktie van slachtpluimvee maakte de afgelopen jaren in de V.S., China, Brazilië en de
EU een ongekende expansie door. De produktie in de EU lag in 1994 zo'n 12% hoger dan in 1990.
In de periode 1983-1990 steeg de produktie jaarlijks met 150.000 ton en het jaarlijkse verbruik steeg
met 148.000 ton. In de periode 1991 tot 1993 steeg de produktie jaarlijks met 128.000 ton, terwijl het
verbruik slechts toenam met 51.500 ton (Huyghe et al, 1994). Hierdoor kon de export van de EU
groeien van 320.862 ton in 1986 naar 662.935 ton in 1994, vooral naar Saoedi-Arabië, Hong-Kong en
Rusland. De invoer uit derde landen nam in dezelfde periode toe van 60.893 ton tot 140.991 ton. De
belangrijkste herkomstlanden zijn Hongarije, Brazilië, Thailand, China en Polen. Hiervan hebben
Polen en Hongarije een preferentiële invoerregeling, zie tabel 9. Vergeleken met de intraregionale
invoer die is gestegen van 398.785 ton in 1986 naar 878.062 ton in 1994, stelt dit maar weinig voor
(Exmis).
5.4.3 Eieren
De invoer van eieren in de schaal in de EU uit derde landen is gestegen van 13.988 ton in 1986 tot
18.334 ton in 1994. De grootste eierexporteurs naar de EU waren Israël, de V.S. en Canada. De export
van eieren naar derde landen is gestegen van 84.745 ton in 1986 naar 99.166 ton in 1994. De grootste
afnemers zijn Zwitserland en Hong Kong. De export van eiprodukten uit de schaal is gestegen van
11.760 ton in 1986 naar 14062 ton in 1994. De belangrijkste afnemer is Zwitserland. De invoer van
eiprodukten uit de schaal was in 1986 en 1994 ongeveer 1500 ton, waarvan het meeste uit
Tsjechoslowakije afkomstig was (Exmis). Ten gevolge van de bilaterale handelsakkoorden bestaan
een aantal preferentiële invoerregelingen die in tabel 10 zijn weergegeven.
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Tabel 9: Preferentiële invoerregelingen voor varkensvlees en pluimveevlees (ton).
gem. invoerinvoer
land
douanerecht cont.
cont.
1986-1994 1994
1995
2000
varkensvlees
ACP6, LGO6, Andorra,
Turkije
ACP6
Ontwikkelingslanden
Israël
Polen
Hongarije
Slowakije
Tsjechië
Roemenie
Bulgarije
Estland
Letland
Litouwen

douanerecht

cont.
1995

cont.
2000

gem.
invoer
invoer
1994
1986-1994

pluimveevleesi
0'
50% MFN
0[geenl]'
MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
60%MFN
60%MFN
60%MFN

totaal

500

500

9800
30000
2340
4760
12270
200
800
800
1000

12750
38625
2875
6625
15625
375
900
1000
1000

62470

80275

nihil
nihil
nihil
0
2751
15996
40864

nihil
nihil
nihil
0
102
7536
982 5

4637
nihil

27
nihil

„
„
»

„
,,
»

MFN
MFN
MFN
93-339 ECU/t
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
40%MFN
40%MFN
40%MFN

8559

27808

14002
28300
59380
3380
6495
1140
2314
400
400
500

14002
36000
90950
4500
8875
1625
6050
500
500
500

67
52
27050
1265
15329
39568
4913

105
90
47683
1192
13543
47317
4922

1071
1414
nihil

1180
4338
nihil

,,
»

»)
»

103709 150900 89412

118000

betreft andere varkens dan huisdieren,2 uitsluitend kalkoenvlees,3 1988-1994,4Tsjechoslowakije 1986-1992,
5
Tsjechoslowakije 1992, 6 zie bijlage 2 Bron: Boekwerk Heffingen bij Invoer Deel II: Naamlijsten en Tarieven, Com 1996, EU
1995(a),EU 1995(b), EU 1995(c), EU 1995(d), Exmis, Sec 1995 en Van der Valk 1996.
Tabel 10: Preferentiële invoerregelingen voor eieren (ton)
douanerecht cont. cont. gem. invoer
land
1995 2000 1986-1994

invoer douanerecht
1994

cont. gem.
invoer
2000 invoer
1994
1986-1994

eieren uit de schaal

eieren in de schaal
ACP13, LGO13, Andorra,
Turkije
ACP"
Ontwikkelingslanden
Polen
Hongarije
Slowakije
Tsjechië
Roemenië
Bulgarije

cont.
1995

O1
84% MFN2
01
20%MFN
20%MFN
20%MFN
20%MFN
MFN
MFN

60
60
15
43
160
1389

37
nihil
113

1500
1450
2430
4870

1875 197
2625 543
3125 4096
6625
nihil

nihil

MFN
MFN
MFN
MFN
20%MFN6
20%MFN8
20%MFN7
20%MFN7
MFN
20%MFN6

220
290
140
300

375
625
250
375

290

750

0
0
0
462
381 9
1000"
11194

0
0
0
286
54'°
793'
324 5

nihil

nihil

1727
Totaal
10340 14250 4884
1240 2375 2962
1457
andere eieren dan van pluimvee/ broedeieren/ 1988-1994, "* Tsjecho-slowakije 1986-1992, 3 Tsjechoslowakije 1992, ° anders dan
eigeel en geschikt voor menselijke consumptie, 7 eigeel, geschikt voor menselijke consumptie, 8 anders dan eigeel, gedroogd en geschikt
voor menselijke consumptie, 101988-1993, "1993, "1988-1991, 121991, ' 3 zie bijlage 2. Bron: Boekwerk Heffingen bij Invoer Deel II:
Naamlijsten en Tarieven, Com 1996, EU 1995(a),EU 1995(b), EU 1995(c), EU 1995(d), Exmis, Sec 1995 en Van der Valk 1996.

T

5.4.4 Toekomstige ontwikkelingen in de intensieve veehouderij
Uit bovenstaande blijkt dat de markttoegang voor de intensieve veehouderij produkten uit derde
landen tot nu toe beperkt is geweest. De verplichtingen t.a.v. de minimummarkttoegang in WTO
kader zijn dan ook een belangrijk instrument om deze markten te openen.
De verplichte geaggregeerde markttoegang voor vlees is 215.000 ton in het jaar 2000. Door de reeds
bestaande ruime markttoegang voor rundvlees (5,5% van de interne consumptie in de
referentieperiode), is de extra verplichte hoeveelheid voor varkensvlees en pluimveevlees beperkt
(Van Berkum, 1994:p29). De extra minimummarkttoegang verplichting voor varkensvlees loopt op
van 13.500 ton in 1995 tot 75.600 ton in 2000 en voor pluimveevlees loopt dit op van 18.000 ton tot
29.000 ton. Eieren worden als aparte groep beschouwd en daardoor moet de markttoegang voor
eieren (in de schaal en uit de schaal) sterker vergroot worden, namelijk van 112.000 ton in 1995 tot
208.000 ton in 2000. Deze hoeveelheden moeten worden toegekend in tariefcontingenten tegen 32%
van het normale tarief (Van der Valk, 1996).
Indien tot de extra markttoegang verplichtingen ook de hoeveelheden gerekend mogen worden die in
de Europa overeenkomsten aan de Oosteuropese landen zijn toegekend, betekent dit voor
varkensvlees dat de minimum markttoegang in WTO kader voor een groot deel opgevuld wordt door
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bilaterale akkoorden, namelijk ruim 80.000 ton van de totaal verplichte markttoegang van 128.600
ton. Voor pluimveevlees loopt de hoeveelheid die toegekend is in bilaterale akkoorden op tot bijna
150.000 ton, dit is meer dan de totale invoer uit derde landen in 1994. Dit betekent dat de EU in de
Europa akkoorden de verplichte totale markttoegang voor pluimveevlees van 98.000 ton in 2000 met
ruim 50.000 ton vergroot.
Voor eieren in de schaal loopt de minimum market access op tot 180.000 ton in 2000. In dit jaar is de
preferentiële invoermogelijkheid 14.250 ton. Voor eiprodukten is de minimum market access 28.000
ton in 2000 en de preferentiële invoer (geheel ten gevolge van de Europa akkoorden) 2490 ton. Voor
eieren spelen de handelsakkoorden met derde landen dus eigenlijk niet zo'n grote rol.
Behalve de verplichte markttoegang krijgt de intensieve veehouderij ook te maken met
reductieverplichtingen van de gesubsidieëerde export. Zo moet de export van pluimveevlees
teruggebracht worden tot 291.000 ton, wat een vermindering met 200.000 ton inhoudt t.o.v. 1992.
Voor varkensvlees bedraagt dit een vermindering van 135.000 ton tot een hoeveelheid van 402.000
ton (Swinnen, 1994:p5). Voor eieren moet de gesubsidieëerde export worden teruggebracht tot 83.000
ton, wat een vermindering van 29.000 ton inhoudt t.o.v. 1992.
Ook hier is het effect van deze reductieverplichting afhankelijk van de mogelijkheden om zonder
exportsubsidies af te zetten.
5.5 Aardappelen en snijbloemen
Voor aardappelen en snijbloemen zijn geen instrumenten van marktordening. Voor deze produkten
gelden slechts kwaliteitsnormen en het beleid t.a.v. derde landen.
5.5.1 Aardappelen
Voor aardappelen bestaat geen EU marktordening. Een uitzondering hierop vormen de aardappelen
die bestemd zijn voor de verwerking tot zetmeel (zogenaamde fabrieksaardappelen), hiervoor is een
minimumprijsregeling vastgesteld. De bescherming aan de grens bestaat uit een douaneheffing. Deze
wordt de komende jaren als volgt afgebouwd
Tabel 11: MFN douanerechten voor aardappelen
tijdvak
douanerechten
1995

douanerechten
2000

pootaardappelen

jaarrond

7%

4.5%

zetmeelaardappelen

jaarrond

9%

5.8%

nieuwe aardappelen

01-01-15-05

15%

9.6%

16-05-30-06

21%

13.4%

jaarrond

18%

11.5%

andere
Bron: (Com, 1992)

Van de totale EU-produktie (van consumptie- en industrieaardappelen ) van 42,2 miljoen ton, wordt
ruim 20% voortgebracht in Duitsland. Andere grote aardappelproducenten zijn Nederland, Frankrijk
en Groot Brittannië (Kearney, 1994). Nederland is de grootste exporteur van pootaardappelen en niet
nieuwe consumptieaardappelen in de EU. De EU handel in fabrieksaardappelen met derde landen
heeft nauwelijks een betekenis.
De export van pootaardappelen uit de EU naar derde landen is gestegen van 315.721 ton in 1986 naar
397.358 ton in 1994 en de invoer van pootaardappelen uit derde landen, vooral Canada, Zwitserland
en Oostenrijk, is gedaald van 24.858 ton in 1986 naar 19.568 ton in 1994(Exmis).
De export van nieuwe aardappelen lijkt met 23.662 ton in 1986 en 24.578 ton in 1994 stabiel, maar
hiervan is de uitvoer in het tijdvak 1-1 tot 15-5 met 22% gedaald en die in het tijdvak 16-5 tot 30-6
is gestegen met 98%. De invoer van nieuwe aardappelen uit derde landen is gestegen van 270.818
Berekend op basis van de gemiddelde invoer uit derde landen in de EU in de periode 1986-1988 die 53.000 Ion bedraagt. Hierbij
opgeteld de extra markttoegangverplichting van 75.600 ton geeft een totaal van 128.600 ton.
Berekend op basis van de gemiddelde invoer uit derde landen in de EU in de periode 1986-1988 die 69.000 bedraagt. Hierbij opgeteld
de extra verplichte hoeveelheid van 29.000 ton geeft 98.000 ton als totaal.
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ton in 1986 naar 319.683 ton in 1994. De belangrijkste leveranciers zijn Egypte, Marokko, Cyprus en
Israël (Exmis).
Voor andere consumptie aardappelen is de uitvoer gestegen van 332.172 ton in 1986 tot 450.323 ton
in 1994. De belangrijkste afnemers zijn Zweden, Noorwegen en Polen. De import is gestegen van
21.841 ton in 1986 naar 87.102 ton in 1994, vooral uit Turkije en Cyprus (Exmis). Een aantal van
bovengenoemde leveranciers aan de Europese markt genieten een preferentiële behandeling. Zie tabel
12.
Tabel 12: Preferentiële invoerregelingen voor aardappelen (ton)
soort
tijdvak
land
ACP1, LGO' Andorra
en D groep APS1
Turkije

Malta
Tunesië
Egypte
Marokko
Israël
Cyprus
Polen
Bulgarije

alle
pootaardappelen
zetmeel aard.
primeurs
andere cons. aard.
primeurs
primeurs
primeurs
primeurs

jaarrond
jaarrond
jaarrond
01-01 -31-03
jaarrond
01-01-31-05
01-01-31-03
01-01-31-03
01-01-31-03

primeurs en
andere cons. aard.

01-01-31-03
jaarrond

primeurs
primeurs
pootaardappelen
and. cons. aard.
primeurs

01-01-31-03
16-05 - 30-06
jaarrond
jaarrond
01-01-31-03
16-05-30-06

douanerecht contingent
1995

contingent
2000

0
0
0
0
0
0
0
60% MFN
0
40% MFN

15000
boven
98000
boven

16883
contingent
98000
contingent

0
60% MFN
0
0
0
20%MFN

120000
boven
20000
100000
400
4000

120000
contingent
22510
110000
500
5000

0

740

6250

gem. invoer
1986-1994

invoer
1994

187
nihil
nihil
5742
78762'3
18062
59472'3

80
nihil
nihil
2215
68974
4469
623

1116902'3

99501

810092'3
14122

81157
4462

283782'3
737592'4
206
21382
nihil2'3
8202'4

24578
40828
25
1570
nihil
356

Totaal
358.140
379.143
328.838
315.802
waarvan: primeurs
353.740
373.643
303.983
253.727
pootaard.
400
500
206
25
zetmeelaard.
andere
4000
5000
11426
75006
' zie bijlage 2, i 1988-1994/ in de in exmis voorkomende periode januari-mei.'in de door LEI_DLO gebruikte periode mei-juni, Bron:
Boekwerk Heffingen bij invoer deel II, Com 1995, EU 1995(d), EU 1995(e), Exmis, Raad 1988(a), Raad 1988(b) en Com, 1996.

De EU exporteert dus vooral pootaardappelen en importeert vooral consumptieaardappelen. Van deze
invoer is voor primeurs een groot gedeelte preferentieel, namelijk 80% in 1994. Voor andere
consumptieaardappelen is dit 17%.
5.5.2 Snijbloemen
Nederland heeft met een marktaandeel van ruim 60% een dominante positie op de wereldmarkt voor
snijbloemen en hieraan gemeten zijn snijbloemen dan ook Nederlands beste exportprodukt. De laatste
jaren ondervindt de sector steeds meer concurrentie van de opkomende snijbloementeelt in Israël,
Spanje, Kenya, Zambia en Columbia. De laatste twee zijn vooral concurrent op de Amerikaanse
markt (Jacobse et al, 1990). De invoer van snijbloemen uit derde landen in de EU is geliberaliseerd.
Al sinds 1968 geldt het gemeenschappelijk douanetarief en is een heffing, anders dan het
douanetarief, verboden. (CBS/LEI-DLO, 1995(a)). Deze douanerechten zullen zich als volgt
ontwikkelen.(Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit in de WTO gestelde maximum plafonds zijn
en dat de EU tarieven in 1995 in werkelijkheid al iets lager waren dan in tabel 13 is vermeld)
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Tabel 13: Douanerechten voor snijbloemen
tijdvak

douanerecht
1995

douanerecht
2000

snijbloemen
vers
droogbloemen

01-06-31-10

24%

12%

01-11 -31-05

17%

8,50%

jaarrond

20%

10%

Bron: Com 1992

De invoer van snijbloemen uit derde landen in de EU is de afgelopen 10 jaar met 141% gegroeid,
namelijk van 42.548 ton in 1986 naar 102.425 ton in 1994. De belangrijkste herkomstlanden zijn
Israël, Columbia en Kenia. Mede door deze toegenomen concurrentie is de uitvoer van Nederland
naar de EU markt gedaald van 328.284 ton in 1991 naar 290.516 ton in 1994. De uitvoer naar derde
landen is daarentegen in dezelfde periode gestegen van 32.926 naar 54.193 ton in 1994 (Exmis).
Deze opkomende concurrentie is mede het gevolg van onderstaande preferentiële invoerregelingen.
Tabel 14: Preferentiële invoerrechten voor snijbloemen (ton)
land

tijdvak

soort

douanerecht cont.
1995
0
0
30% MFN
0
15%
7% MFN
0
0
0
0
0

01-06-31-10
01-11-31-05
jaarrond
jaarrond

alle
alle, vers
droogbloemen
alle
orchidee, anthurium
droogbloemen
alle, vers
alle, vers
alle, vers, waarvan
andere
droogbloemen
Roos, Gladiool,
Anjer en Chrysant.
Orchidee en andere.
Anjer en in ander tijdvak
roos, anjer, orchidee
alle, vers
alle, vers

jaarrond

droogbloemen

ACP 6 , Andorra, LGO 6 /Turkije jaarrond
Malta
jaarrond
jaarrond
Lijst D en E van APS 6
jaarrond
Lijst A en C van APS 6
01-06-31-10
jaarrond
Cyprus
jaarrond
Jordanië
jaarrond
Israël
jaarrond
01-11-15-04
jaarrond
Marokko
15-10-14-05

Bulgarije
Slowakije
Tsjechië
Polen, Hongarije:, Slowakije,
Roemenie,Bulgarije,Tsjechië

cont.
2000

gcm. invoer invoer
1986-1994 1994
22805
54
0
149121
15262'3
6162
nihil
nihil
22050
582

38508
1
0
237941
15313
902
nihil
nihil
27888
140374'5
73

1468"
nihil
nihil
nihil
nihil
nihil

1908"
nihil
nihil
nihil
nihil
nihil

75
56
19500
5000
100

19500
5000
100

20%MFN
20%MFN
20%MFN

2000
1600
totaal
170
70
130

3000
2000
totaal
250
125
250

35%MFN

onbeperkt onbeperkt 2692

0
0

99552.4,5

361

Totaal
28.701
30.225
63.758
94.965
' excl. de ACS landen die in deze groep vallen, ' 1988-1994, 'excl. de ACS en LGO landen die in deze groep vallen, * in de door LEIDLO gebruikte periode 01-11 - 31-05, deze zijn onderdeel van de 27888 ton verse snijbloemen, zie bijla ge 2. Bron Boekwerk

Heffingen bij invoer deel II, Com 1995, EU 1995(d), EU 1995(e), Exmis, Raad 1988(a), Raad 1988(b) en Com 1996.

Uit deze tabel blijkt dat de totale invoer in 1994 grotendeels zijn grondslag vindt in preferentiële
invoerregelingen. Als de onbeperkte preferentiële invoer in 1994 en de tariefcontingenten van 1995
bij elkaar opgeteld worden, blijkt de mogelijke preferentiële invoer 93.437 ton te zijn. Dit is 91%
van de totale invoer in 1994.
5.5.3 Toekomstige ontwikkelingen voor aardappelen en snijbloemen.
Aardappelen en snijbloemen zijn geen marktordeningsprodukten. Hierdoor hoeven er geen
maatregelen genomen te worden met betrekking tot de minimum markttoegang en vermindering van
gesubsidieëerde export. Wel zal de bescherming tegen invoer uit derde landen afnemen door
verlaging van de invoertarieven. Hier staat tegenover dat de markttoegang tot derde landen kan
verbeteren door tariefverlaging en het verdwijnen van fytosanitaire maatregelen.
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5.6 samenvatting, conclusies en aanbevelingen
5.6.1 Terugblik
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de gevolgen van de handelsliberalisatie van een aantal
voor Nederland belangrijke agrarische produkten. Gekeken is naar de gevolgen van de bilaterale
handelsakkoorden van de EU in samenhang met de multilaterale liberalisatie ten gevolge van de
Uruguay Ronde.
Voor tomaten, appelen, peren, aardappelen en snijbloemen bestaan geen extra invoerverplichtingen in
WTO kader omdat voor deze produkten de markttoegang al voldoende is. De gesubsidieerde uitvoer
van groenten en fruit moet wel worden verminderd, maar hoe dit precies doorwerkt voor de individuele produkten is nog onduidelijk. Voor aardappelen en snijbloemen geldt geen reduktieverplichting,
omdat dit produkten zonder exportsubsidies zijn.
Gebleken is dat vooral voor tomaten, pluimveevlees, nieuwe aardappelen (primeurs) en snijbloemen
de bilaterale handelsakkoorden grote invloed hebben. Voor tomaten, nieuwe aardappelen en
snijbloemen vindt de invoer in de EU grotendeels plaats onder preferentiële invoerregelingen. Vooral
voor tomaten zal deze preferentiële invoermogelijkheid nog stijgen tot het jaar 2000, namelijk van
106.000 ton in 1995 naar 187.000 ton in 2000. Dit kan nog verder toenemen indien er nog meer
preferenties worden gegeven in nieuwe, nog af te sluiten vrijhandelsovereenkomsten.
Voor nieuwe aardappelen en bloemen zal de omvang van de tariefcontingenten niet veel verder meer
toenemen, namelijk met respectievelijk 5,6% en 5,3% tussen 1995 en 2000, mits er geen nieuwe
akkoorden worden afgesloten. Hierbij moet echter bedacht worden dat een groot aantal
ontwikkelingslanden en Turkije een onbeperkte vrije markttoegang hebben (zie tabel 12 en 14) en als
in deze landen de produktie sterk toeneemt, kan ook de uitvoer naar de EU nog stijgen.
De huidige invoer van pluimveevlees is niet zo omvangrijk, namelijk 141.000 ton in 1994, maar
door de recent afgesloten bilaterale akkoorden en de minimum markttoegang in WTO kader kan deze
invoer de komende jaren flink stijgen, namelijk in het jaar 2000 tot 98.000 ton verplichte
invoermogelijkheid in WTO kader en 150.000 ton invoermogelijkheid in de bilaterale akkoorden. De
beslissing of de invoer in de bilaterale akkoorden additioneel is of niet t.o.v. de WTO contingenten is
hier dus zeker van belang. Hier komt nog bij dat ook de gesubsidieerde export flink zal moeten dalen.
Voor eieren zijn vooral de gevolgen van de Uruguay Ronde merkbaar door de in- en
uitvoerverplichtingen en wat zuivelprodukten en varkensvlees betreft, is de invloed van de bilaterale
akkoorden afhankelijk van het feit of deze hoeveelheden additioneel zijn op de WTO contingenten of
juist niet. Bovenstaande ontwikkelingen zijn in tabel 15 nog eens overzichtelijk weergegeven. Ook is
in tabel 15 het exportsaldo8 voor 1994 berekend.
Tabel 15: mogelijke in- en uitvoer ontwikkeling (ton)
Produkt
invoer
totale pref. invoer verplichte"
pref. invoer Export
export
markttoegang 2000
1986-1988 invoer in 1994
1986-1990 1994(B)
in 2000
1994(A)

Exportsaldo
1994
B-A

max. gesubs.
export in 2000

128.541 19.825
215.000
20.425
386.986
111.000
427.000 515.527
kaas
305.000
6.650
58.085 2.996
90.000
463.000
91.375
80.000
149.460
366.000
boter
18.250
19.950 19.538
71.000
308.000
144.365
124.415
mager melkpoeder 2.000
243.000
12.740 8.559
128.600
80.275
508.600 546.881
534.141
53.000
402.000
varkensvlees
150.900
521.944
140.991 69.927
98.000
470.0002 662.935
69.000
291.000
pluimveevlees
288.913
16.625
112.0002 113.228
93.394
80.913
19.834 3.184
83.000
eieren
5
278.102
186.910
90.743
120.580
tomaten
103.246' 157.522 156.677
n.v.t.
5
47.625
156.546 404.766
-196.655
appelen
594.524 601.421 7.949
„
5
7075
44.361
76.544
-159.427
153.532 235.971 2.460
peren
„
3
24.578
nieuwe aardappeleni 334.120 319.683 253.727
373.643
19.545
-295.105
n.v.t
„
4
61.693
-40.732
46.162
102.425 94.965
34.393
snijbloemen
»
»
Excl. Can. eilanden, ' 1991-1992 omdat de gesubsidieerde uitvoer in deze periode hoger was dan in de referentieperiode 1986-1990.
3
1988-1990,4 De mogelijkheid gebonden aan contingenten loopt op van 28.701 in 1995 naar 30.225 ton in 2000 ,maar een groot aantal
ontwikkelingslanden en Turkije hebben een onbeperkte preferentiële behandeling.5 Dit is nog niet precies bekend,6 Dit is de
gemiddelde markttoegang in 1986-1988 plus de minimum market access, zie bijlage 3.
' Het exportsaldo is de export naar derde landen minus de import uit derde landen.
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5.6.2 Statische effecten en consequenties voor het GLB
Vervolgens kan met behulp van bovenstaande gegevens voor een aantal produkten een schatting
gegeven worden van het exportsaldo in 1995 en 2000. Het gaat hier om de produkten waar een
minimum markttoegangsverplichting en een verplichting tot vermindering van de gesubsidieerde
uitvoer voor geldt. Uitgangspunt hierbij is dat de gesubsidieerde export niet wordt vervangen door
export zonder subsidies en dat de door de EU geboden invoercontingenten in WTO kader en in
bilaterale overeenkomsten geheel gebruikt zullen worden. Bij de berekening is rekening gehouden
met twee mogelijke exportsaldo's in 1995 en 2000, namelijk de situatie in tabel 16a, waarbij de
preferentiële hoeveelheden in de bilaterale akkoorden niet additioneel zijn en de situatie in tabel 16b,
waarin deze wel additioneel zijn. De markttoegangsverplichtingen en exportreductieverplichtingen,
zoals die zijn gebruikt bij berekening van onderstaande exportsaldo's, staan vermeld in bijlage 3.
Tabel 16a: Exportsaldo in 1994 en exportsaldo in 1995 en 2000 , in geval
de bilaterale akkoorden niet additioneel zijn (in ton)
2000
2000 als
feitelijk
1995
1995 als
Exportsaldo
1994
% 1994
%1994
kaas
386.986 277.700 71,8
90.000
23,3
boter
91.375
349.200 401,9
276.000
302,1
mager melkpoeder 124.415 104.287 204,3
172.000
138,2
varkensvlees
534.141 430.800 80,7
273.400
51,2
pluimveevlees
521.944 353.100 67,7
193.000
37,0
eieren
93.394
-85.713 -91,8
-205.913
-220,5
Tabel 16b: Exportsaldo in 1994 en exportsaldo in 1995 en 2000 , in geval
de bilaterale akkoorden wel additioneel zijn (in ton)
feitelijk
2000
2000 als
1995
1995 als
1994
% 1994
% 1994
kaas
386.986 263.200 68,0
69.575
18,0
boter
913.75
361.900 396,1
269.350 294,8
mager melkpoeder 124.415 240.570 193,4
153.750 123,6
varkensvlees
534.141 368.330 69,0
193.125 36,2
pluimveevlees
521.944 249.391 47,8
42.100
8,1
eieren
93.394
-97.293 -104,2
-222.538 -238,3

Uit tabel 16 blijkt dat de pluimveevlees-, varkensvlees-, eier- en kaassector een mogelijk grote daling
van het exportsaldo staat te wachten. Deze wordt veroorzaakt door de in- en uitvoerverplichtingen in
WTO kader en kan versterkt worden door de bilaterale handelsakkoorden. Deze akkoorden kunnen
het grootste nadelige effect hebben bij pluimveevlees, varkensvlees en kaas. Voor eieren zijn vooral
de gevolgen van de Uruguay Ronde merkbaar. De daling van het exportsaldo is zelfs zo groot dat de
EU netto-importerend wordt. Voor boter en mager melkpoeder bestaan nog mogelijkheden om de
uitvoer t.o.v. 1994 te vergroten.
Bovenstaande daling van exportsaldo's zou tot gevolg hebben dat er op de Europese markt een
groeiend aanbod ontstaat, wat leidt tot lagere prijzen. Indien de EU de prijzen op een hoog niveau wil
houden en dus kiest voor de eigen markt, zal door het GLB het (eigen) aanbod beperkt moeten
worden of de vraag worden vergroot.
5.6.3 Dynamische effecten en GLB
Bovenstaande benadering is echter te eenvoudig, er is geen rekening gehouden met dynamische
effecten. De hierboven genoemde produktiebeperkingen zijn de prijs die moet worden betaald voor
een landbouwbeleid dat los van de wereldmarkt opereert. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
efficiënte produktielanden binnen de EU, waartoe Nederland behoort, hiervoor kiezen. Temeer omdat
in zo'n geval de exporterende landen van de Unie wellicht een groter deel van de produktiekorting
voor hun rekening moeten nemen. Daar komt bij dat een dergelijke keuze het onmogelijk maakt te
profiteren van een groeiende wereldmarkt. Uit verschillende analyses blijkt dat deze groei aanzienlijk
kan zijn (LNV, 1996:p21). Het is waarschijnlijker dat de EU het pad van de Mac Sharry
hervormingen zal blijven volgen. Bij deze hervormingen heeft de EU voor bepaalde produkten de
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keuze gemaakt tussen lagere prijzen met daaraan gekoppeld inkomenstoeslagen. Hierdoor wordt de
verbinding met de wereldmarkt aangehouden.
Verder kunnen de lagere prijzen weer tot gevolg hebben dat de mogelijkheid om zonder
exportsubsidies te exporteren toeneemt, het verschil tussen wereldmarktprijs en EU prijs wordt
immers kleiner. Ook kan door beperking van de gesubsidieerde uitvoer uit de EU het aanbod op de
wereldmarkt te klein worden, waardoor de wereldmarktprijs zou kunnen stijgen. Ook dit leidt tot
betere niet gesubsidieerde exportmogelijkheden. Een andere mogelijkheid om de export te verbeteren
is de zogenaamde "nul-nul" optie. In dit geval spreken twee landen met een vergelijkbare hoge
interne prijs af, om enerzijds de exportsubsidies op een bepaald produkt af te schaffen en anderzijds
de invoerheffing aan de grens af te schaffen. Een voorbeeld hiervan is de handel in kaas tussen de EU
en Zwitserland. Verder is ook geen rekening gehouden met het feit dat de afgesloten akkoorden in
meer of mindere mate symmetrisch zijn en dat alle WTO leden een verbeterde markttoegang dienen
te bieden. Hierdoor ontstaan ook betere exportmogelijkheden van de EU naar derde landen. Hierbij
speelt ook de afbraak van fytosanitaire en veterinaire maatregelen een rol. Tenslotte kan ook nog het
vrijwaringsmechanisme van de WTO (zie 3.4.1) ingeschakeld worden en ook bilaterale akkoorden
beschikken vaak over een dergelijk mechanisme. Hierdoor kan de invoer uit derde landen beperkt
worden. Naar deze effecten zal meer onderzoek verricht moeten worden.
5.6.4 Conclusie t.a.v. de Nederlandse situatie
In tabel 17 staan de zelfvoorzieningsgraden van de in dit hoofdstuk behandelde produkten
weergegeven voor de EU en voor Nederland. Ook is het aandeel van Nederland in de export van de
EU naar derde landen gegeven.
Tabel 17: Zelfvoorzieningsgraad in de EU en in Nederland in 1985 en 1992 en export
aandeel van Nederland in de export van de EU naar derde landen in 1992.
EU-12
exportaandeel
zelfvoorz. graad
Nederland
1985
1992
1992
1985 1992
mager melkpoeder

123

153

42

26

24,4%

boter

110

121

444

510

44,1%

kaas

106

107

250

266

21,8%

aardappelen

101

100

146

135

75,2% l

eieren

102

101

327

318

62,6%

varkensvlees

102

104

270

278

4,4%

pluimveevlees

105

105

217

217

10,0%

verse groenten

107

106

204

254

68,5% I

vers fruit

87

85

57

63

11,8%3

pootaardappelen,

tomaten,

appelen en peren, Bron: EC, 1995 en Exmis.

Uit deze tabel blijkt dat voor die produkten waar de gevolgen van de handelsliberalisatie het grootst
zijn, te weten kaas, varkensvlees, pluimveevlees en eieren, Nederland een hoge zelfvoorzieningsgraad
heeft vergeleken met het EU gemiddelde. Verder heeft Nederland voor kaas en eieren een groot
aandeel in de export naar derde landen. Vooral voor deze produkten zullen de gevolgen van de
liberalisatie dan ook relatief hard aankomen.
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6 Conclusies
In dit rapport is gebleken dat met de integratie van de landbouwsector in de GATT in de Uruguay
Ronde een belangrijke liberalisatie van de handel in landbouwprodukten is begonnen en dat de
oorspronkelijk bijzondere (beschermde) positie van de agrarische sector zal veranderen. Hierop zijn
ook de bilaterale handelsakkoorden die de EU heeft afgesloten met derde landen van invloed. Deze
invloeden worden merkbaar in de marktpositie van agrarische produkten op de Europese markt.
Gebleken is dat vooral voor tomaten, pluimveevlees, primeurs en snijbloemen de afgesloten bilaterale
akkoorden een grote invloed hebben. Voor tomaten zal de preferentiële invoermogelijkheid nog
stijgen door het afgesloten vrijhandelsakkoord met Marokko. Voor nieuwe aardappelen en
snijbloemen zal de omvang van de preferentiële invoer uit Turkije en een groot aantal
ontwikkelingslanden nog kunnen stijgen. Daarnaast heeft de pluimveevleessector ook te maken met
de minimummarkttoegangsverplichting in WTO kader. Belangrijk voor het totale effect is of de
hoeveelheid in het kader van bilaterale akkoorden additioneel is of niet op de WTO contingenten.
Van bovengenoemde produkten hebben pluimveevlees en tomaten ook te maken met
exportreductieverplichtingen in WTO kader. Voor tomaten is nog niet precies duidelijk hoe zich dit
zal ontwikkelen, maar de reductie van de gesubsidieerde exportmogelijkheid voor pluimveevlees is
aanzienlijk.
Wat appelen en peren betreft zijn de bilaterale akkoorden niet van grote invloed. Voor deze produkten
is vooral de reductie van de gesubsidieëerde export van belang. Het is nog niet geheel duidelijk hoe
dit zich zal ontwikkelen. Aan de markttoegangsverplichtingen wordt reeds voldaan.
Voor eieren zijn vooral de gevolgen van de Uruguay Ronde merkbaar door de verplichte
markttoegang en de verplichte reductie van de gesubsidieerde export. De bilaterale akkoorden hebben
hier weinig betekenis. Vooral de verplichte markttoegang is hier omvangrijk, namelijk ruim drie maal
de markttoegang , zoals deze gemiddeld tussen 1986 en 1988 bestond. De EU kan hierdoor zelfs
netto-importeur worden.
Voor varkensvlees en zuivelprodukten is de invloed van de bilaterale akkoorden afhankelijk van het
feit of deze hoeveelheden additioneel zijn op de in WTO verplichte hoeveelheden of juist niet. Voor
varkensvlees en kaas kan deze invloed aanzienlijk zijn, voor de overige zuivelprodukten is de invloed
van de bilaterale akkoorden niet zo heel groot. Voor boter en mager melkpoeder zijn nog
mogelijkheden om de gesubsidieerde uitvoer t.o.v. 1994 te vergroten.
Als bovenstaande ontwikkelingen tot uitdrukking worden gebracht in een voorspelling van het
exportsaldo in 2000, blijkt dat vooral voor pluimveevlees, varkensvlees, eieren en kaas een sterke
daling van het exportsaldo t.o.v. 1994 zal optreden. Voor eieren kan de EU zelfs netto-importeur
worden. Aangezien Nederland een hoog exportaandeel heeft voor kaas en eieren zullen de gevolgen
in deze sectoren voor Nederland dan ook relatief hard aankomen. Eén en ander zal tot gevolg hebben
dat de EU te maken krijgt met een groeiend aanbod. Indien de EU de prijzen hoog wil houden zal het
aanbod beperkt moeten worden. Deze benadering is te statisch, er wordt geen rekening gehouden met
dynamische effecten. De efficiënte produktielanden binnen de EU zullen moeilijk met een
produktiereductie akkoord gaan. Verwacht wordt dat de koers van de Mac Sharry hervormingen
voortgezet zal worden. Dit zal leiden tot lagere interne prijzen en betere exportmogelijkheden.
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Bijlage 1: AMS ( Aggregate Measurement of Support)
Onder de AMS vallen prijsondersteuning, direkte inkomenssteun en inputsubsidies. De berekening
valt in twee delen uiteen. In het eerste deel wordt de ondersteuning via de markt berekend en in het
tweede deel de ondersteuning d.m.v. directe subsidies.
De ondersteuning via de markt wordt berekend als het verschil tussen de prijs in de EU en de prijs op
de wereldmarkt, vermenigvuldigt met het produktievolume in de EU. De AMS wordt verkregen door
bij het bedrag dat hieruit voortvloeit de directe subsidies op te tellen. Voor de meeste produkten
waarvoor een AMS is berekend geldt dat de ondersteuning via de markt het grootste deel van de AMS
vormt. Daarom zal in het vervolg van deze bijlage de AMS gelijkgesteld worden aan de
marktondersteuning.
Van cruciaal belang bij de berekening van de AMS is welke prijzen daarin worden gebruikt. Is de
EU-prijs de gemiddelde marktprijs, de interventieprijs of de richtprijs of de drempelprijs. De
Commissie gebruikt verschillende definities die verschillen per produkt. En wat is de
wereldmarktprijs? De AMS methode is onafhankelijk gemaakt van de ontwikkelingen van de
wereldmarktprijs doordat een vaste "externe referentieprijs " wordt gebruikt. Deze referentieprijs is
de gemiddelde wereldmarktprijs in de periode 1986-1988.
De AMS kan verlaagd worden d.m.v. een aanpassing van de interne prijs, een reductie van het
produktievolume of door een combinatie van beide. In tabel BI is de berekening en de reductie van de
AMS toegelicht aan de hand van een fictief produkt X.
Tabel B1: Berekening van de AMS
Produkt X

beginsituatie

prijsdaling

volumedaling

combinatie

Externe
referentieprijs
EU-prijs

50

50

50

50

100

85

100

88,9

EU-produktievolume

10

10

7

9

AMS

(100-50)*10 = 500

(85-50)*10 = 350

350

350

Bron: Rutten et al, 1990
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Bijlage 2: Landengroepen en afkortingen.
ACP Staten (African Caribean en Pacific):
Angola
Guinee
Guinee-Bissau
Antigua en Barbuda
Guyana
Bahamas
Haïti
Barbados
Ivoorkust
Belize
Jamaica
Benin
Kaapverdië
Boeroendi
Kameroen
Botswana
Kenia
Burkina-Faso
Kiribati
Centraalafrikaanse
Kongo
Republiek
Comoren
Lesotho
Liberia
Djibouti
Madagascar
Dominica
Malawi
Dominicaanse Republiek
Equatoriaal-Guinee
Mali
Mauretanie
Eritrea
Mozambique
Ethiopië
Fidji-eilanden
Namibië
Niger
Gabon
Nigeria
Gambia
Oeganda
Ghana
Papoea Nieuw Guinea
Grenada
Andes Pact:
Bolivia
Columbia

Ecuador
Peru

Rwanda
Salomonseilanden
Sao Tomé en Principe
Senegal
Seychellen en onderhorigen
Sierra Leone
Soedan
Somalia
St. Christopher en Nevis
St. Lucia
St. Vincent
Suriname
Swaziland
Tanzania
Togo
Trinidad en Tobago ,
Tsjaad
Tuvalu
Vanuatu
West-Samoa
Zaïre
Zambia
Zimbabwe
Venezuela

APS: Algemeen Preferentieel Systeem:
Onderdeel A: Onafhankelijke landen
Albanië
Indonesië
Irak
Algerije
Iran
Angola
Ivoorkust
Antigua en Barbuda
Argentinië
Jamaica
Jordanië
Armenië
Kameroen
Azerbeidzjan
Kazachstan
Bahamas
Kenia
Bahrein
Kirgizië
Barbados
Koeweit
Belize
Kongo
Bosnië-Herzegovina
Kroatië
Brazilië
Libanon
Brunei
Libië
Chili
St. Lucia
China
Maleisië
St Christopher en Nevis
Marokko
Cuba
Marshall eilanden
Cyprus
Mauritius
Dominica

Oman
Pakistan
Papoea Nieuw-Guinea
Paraguay
Quatar
Rusland
Saoedi Arabië
Senegal
Seychellen en onderhorigheden
Singapore
Slovenië
Sri-Lanka
Suriname
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Thailand
Trinidad en Tobago
Tunesië
Turkmenistan
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Dominicaanse Republiek
Egypte
Fiji-Eilanden
Filippijen
Gabon
Georgië
Ghana
Grenada
Guyana
India

Mexico
Federatie van Micronesische Staten
(Yap, Kosrae, Truk, Pohmpei)
Moldavië'
Mongolië
Namibië
Nauroe
Nigeria
Oekraïne
Oezbekistan

Uruguay
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Macedonië
St. Vincent
Wit Rusland
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Korea

Onderdeel C: landen en gebieden afhankelijk van of beheerd door of waarvan de buitenlandse betrekkingen
geheel of gedeeltelijk worden waargenomen door Lidstaten van de Gemeenschap of derde landen.
Anguilla
Nieuw Caledonie en onderhorigheden
Frans Polynesië
Aruba
Nieuw-Zeelands Oceanië
Gibraltar
Australisch Oceanië
Pitcairn eilanden
Groenland
Bermuda
Poolgebieden
Hong-Kong
Brits gebied in de
Sint-Helena en onderhorigheden
Maagdeneilanden van de V.S.
Indische Oceaan
Turks-en Caicos-eilanden
Macao
Britse Maagdeneilanden
Wallis- en Fortuna-eilanden
Mayotte
Caymaneilanden
St Pierre en Miquelon
Montserrat
Onderdeel D: Landen ten aanzien
zal worden gewijzigd
Bangladesh
Benin
Bhoetan
Birma
Boeroendi
Bolivia
Botswana
Burkino Faso
Centraalafrikaanse
Republiek
Colombia
Comoren
Djibouti
Ecuador
Equatoriaal-Guinee
Eritrea
Ethiopië
Gambia

waarvan voor bepaalde goederen de preferentie in de loop van het jaar niet
Guinee-Bissau
Haïti
Jemen
Kaapverdische Republiek
Kampoetsja
Kiribati
Laos
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Mali
Mauretanie
Mozambique
Nepal

Rwanda
Salomonseilanden
Sao Tomé en Principe
Sierra Leone
Soedan
Somalia
Tanzania
Togo
Tonga
Tsjaad
Tuvalu
Vanuatu
Venezuela
West-Samoa
Zaïre
Zambia

Niger
Oeganda

Onderdeel E: Landen ten aanzien waarvan preferenties worden verleend voor bepaalde goederen.
Costa Rica
Guatamala
Nicaragua
El Salvador
Honduras
Panama
ASEAN: Association of South East Asian Nations:
Brunei
Maleisië
Indonesië
de Filippijnen

Singapore
Thailand

CACM: Central American Common Market:
Costa Rica
Guatamala
El Salvador
Honduras

Nicaragua
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EER: Europese Economische Ruimte:
EU-12
Noorwegen
Zweden
Oostenrijk
Finland
IJsland
EU: Europese Unie
Nederland
Denemarken
Duitsland
Groot-Brittannië

Liechtenstein

Ierland
Spanje
Portugal
Griekenland

België
Luxemburg
Frankrijk
Italië

EVA: Europese Vrijhandels Associatie:
Zweden
Zwitserland
Finland
Noorwegen
Oostenrijk
Liechtenstein

IJsland

GCC: Gulf Cooperation Council:
Bahrein
Quatar
Koeweit
Saoedi Arabië

Oman
Verenigde Arabische Emiraten

LGO's: Landen en Gebieden Overzee:
Overzeese landen die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden:
Aruba
Nederlandse Antillen (Bonaire, Curacao, st. Maarten, Saba en St. Eustatius)
Overzeese gebieden van de Franse Republiek^
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden
Nieuw-Caledonië en onderhorigheden
Wallis- en Futuna eilanden

Mayotte
St. Pierre en Miquelon

Landen en gebieden overzee die onder Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen:
Anguilla
Falklandeilanden
Brits Antarctica
Montserrat
Britse gebied in de Indische Oceaan
Pitcairn
Britse Maagden-eilanden
St. Helena en onderhorigheden
Cayman-eilanden
Turks- en Caicoseilanden
Landen en gebieden overzee die onder het Koninkrijk Denemarken vallen:
Groenland
LMOE: Landen Midden en Oost Europa:
Roemenië
Hongarije
Bulgarije
Slovenië
Tsjechië
Polen
Slowakije

Estland
Letland
Litouwen

Machreb landen
Algerije

Marokko

Tunesië

Machrek landen
Egypte
Jordanië

Syrië
Libanon

Mercosur
Brazilië
Argentinië

Uruguay
Paraguay

'in dit rapport wordt met de EU nog de EU-12 bedoeld. Sinds 1995 bestaat de EU echter uit 15 lidstaten, omdat ook Zweden, Oostenrijk
en Finland zijn toegetreden.
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W.T.O. World Trade Organization
ledenlijst per 22 mei 1996
Antigua en Barbuda
Argentinië
Australië'
Bahrein
Bangladesh
Barbados
België
Belize
Benin
Bolivia
Botswana
Brazilië
Brunei
Burkina Faso
Boeroendi
Kameroen
Canada
Centraalafrikaanse Republiek
Chili
Colombia
Costa Rica
Cuba
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Ecuador
Egypte
El Salvador
Europese Unie
Fiji
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Gabon
Duitsland
Ghana
Grenada
Guatamala
Guinee

Guinee Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongarije
IJsland
India
Indonesië
Ierland
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Kenya
Korea
Koeweit
Lesotho
Liechtenstein
Luxemburg
Macau
Madagascar
Malawi
Maleisië
Maldiven
Mali
Malta
Mauretanie
Mauritius
Mexico
Marokko
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nederland
Nederlandse Antillen
Nieuw zeeland
Nicaragua
Nigeria
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Noorwegen
Oeganda
Oostenrijk
Pakistan
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Quatar
Roemenië
Rwanda
St. Christopher en Nevis
St. Lucia
St. Vincent
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Slowakije
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Tanzania
Thailand
Togo
Trinidad en Tobago
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland

Bijlage 3: Markttoegangs- en exportreductieverplichtingen voor de EU
B3.1 Minimummarkttoegang en exportreductieverplichtingen
Verplichtingen voor de EU-12 in ton
varkensvlees

minimum
1995
7000

markttoegang
2000
75.600

exportred.
1995
490.800

verplichting
2000
401.800

pluimveevlees

18.000

29.000

440.100

290.600

eieren

112.000

208.000

107.200

83.300

mager melkpoeder

41.000

69.000

297.200

243.300

boter

0

10.000

447.200

366.100

kaas

18.000

104.000

406.700

305.100

verse groenten en fruit

n.v.t.

n.v.t.

1.107.800

906.900

Elf-12

Bron: Van der Valk, 1996
Verplichtingen voor de EU-15 in ton
EU-15
varkensvlees

minimum
1995
13.500

markttoegang
2000
70.105

exportred.
1995
541.800

verplichting
2000
443.500

pluimveevlees

19.120

29.900

434.500

286.000

eieren

84.131

157.500

126.100

98.800

mager melkpoeder

40.401

68.000

335.000

272.500

boter

0

10.000

487.800

399.300

kaas

15.273

83.400

426.500

321.300

n.v.t

n.v.t.

920.300

753.400

verse groenten en fruit

Bron: Van der Valk, 1996
B3.2 Totale markttoegang
De minimum markttoegang is de hoeveelheid die extra ingevoerd dient te worden vergeleken met de
markttoegang in 1986-1988 om aan de 3% eis in 1995 en aan de 5% eis in 2000 te kunnen voldoen. Voor de
EU-12 kan dan de totale markttoegang in 1995 en 2000 berekend worden door deze minimum markttoegang op
te tellen bij de gemiddelde markttoegang in 1986-1988.
Totale markttoegang voor de EU-12 in 1995 en 2000
Produkt

invoer
1986-1988

min. market
acces 1995

totale markttoegang 1995

pref. invoer min. markt1995
toegang 2000

Totale markttoegang 2000

pref. invoer
2000

kaas

111000

18000

129000

14500

104000

240000

20425

boter

80000

0

80000

5300

10000

160000

6650

mager melkpoeder

2000

41000

43000

13630

69000

45000

18250

varkensvlees

53000

7000

60000

62470

75600

113000

80275

pluimveevlees

69000

18000

87000

103709

29000

156000

150900

eieren

80913

112000

192913

10340

208000

273826

14250

Bron: Exmis, Van der Valk, 1996 en eigen berekeningen.
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