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VOORWOORD

Met terugwerkende kracht tot 1 april 198A is de 'Beschikking Superheffing'
ingesteld. De EG wil met de superheffing de overproduktie beperken om
zo de zuiveluitgaven te verlagen. De maatregel gaat gepaard met verlaging
van de melkprijs en een verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing
met

1 procent. Deze maatregelen hebben konsekwenties voor de bedrijfs-

overname, de inkomens en de bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij.
In de gesprekken over de Brusselse besluiten die overal in het land
worden gevoerd, komen veel vragen en onduidelijkheden naar voren.
Het NAJK vindt het belangrijk hierover meer duidelijkheid te verschaffen.
Hiermee kan de diskussie over de zuivelbesluiten een stap verder worden
gebracht. Het NAJK wil zo komen tot een aktieve stellingname van haar
leden. Daarom is in samenwerking met IMGO Landbouw een onderzoek gedaan.

Het onderzoek, waarvan de resultaten in dit rapport staan, is uitgevoerd
door Jeen Akkerman, Bert Kingma en Nico Verhagen, als onderdeel van hun
doktoraalstudie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
De samenwerking met het NAJK vond plaats in de voor dit onderzoek
ingestelde begeleidingsgroep. In deze groep werden regelmatig de voortgang en de resultaten van het onderzoek besproken.

In deze begeleidings-

groep zaten de volgende leden van het NAJK: Jan Koldewee (Overijssel),
Jan Keijzers (Noord-Brabant), Johan van Dommelen (Noord-Brabant), Nico

Bijman (Noord-Holland), Sjoerd Schaap (Friesland) en Hans Spieker (Gelderland). Daarnaast namen deel: Gerard Titulaer (sekretaris NAJK), Dominique Doedens (student HAS), Albert Olde Daalhuis (IMGO Landbouw) en
Staf Depla (IMGO Landbouw).
Hiernaast zijn de studenten vanuit de Landbouwhogeschool begeleid door:
Huib Silvis (vakgroep Algemene Agrarische Ekonomie) en Henk de Haan

(vakgroep Sociologie).

Het onderzoek geeft antwoord op een aantal vragen en onduidelijkheden
rond de zuivelbesluiten. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het
NAJK ook een diaserie gemaakt over de zuivelbesluiten, om de diskussie
onder haar leden te ondersteunen.

Dit rapport dient als achtergrondsstuk en naslagwerk. Het geeft bouwstenen voor een vruchtbare diskussie.

wageningen, oktober 198lI

Henk Bielderman (voorzitter NAJK)
Staf Depla (medewerker IMGO Landbouw)
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1.INLEIDING

In dit rapport wordt nagegaan wat de gevolgen van de in april 198A
genomen zuivelbesluiten zijn. Het gaat daarbij om de gevolgen voor de
mensen in de Nederlandse melkveehouderij.
Als in dit verhaal gesproken wordt over boeren, worden hiermee ook
boerinnen bedoeld.
Dit verhaal is geschreven voor jonge boeren in Nederland. Daarom zijn

de centrale thema's: inkomen, bedrijfsstruktuur en bedrijfsovername.

Het rapport is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van het
zuivelbeleid in de afgelopen 30 jaar. Het bevat informatie over de grote
lijn in de zuivelpolitiek, die noodzakelijk is voor een beoordeling van

de effekten van de huidige zuivelpolitiek.
Hetzelfde geldt voor hoofdstuk 3, waarin de ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij in de afgelopen 30 jaar in grote lijnen beschre-

ven wordt. Voor mensen die zich al wat langer in het zuivelbeleid
verdiepen, zullen de hoofdstukken 2 en 3 weinig nieuws bevatten. Zij
kunnen rustig beginnen te lezen bij hoofdstuk A.
In hoofdstuk U worden de in 198A genomen besluiten voor de zuivel kort
beschreven.

Daarna volgen drie hoofdstukken waarin de gevolgen van deze besluiten
aan de orde komen. Allereerst de gevolgen voor het inkomen in hoofd-

stuk 5.
Vervolgens in hoofdstuk 6 de effekten op de bedrijfsstruktuur.
En tenslotte de gevolgen voor de bedrijfsovername in hoofdstuk 7.
Omdat de gevolgen van de zuivelbesluiten ingrijpend zullen zijn voor de
boerengezinnen in de melkveehouderij, wordt in de hoofdstukken 8 en 9
enige informatie aangedragen die belangrijk kan zijn bij diskussies over
het zuivelbeleid. Eerst wordt in hoofdstuk 8 aandacht besteed aan andere
maatregelen op Europees niveau.
In hoofdstuk 9 komt een ander struktuurbeleid voor de melkveehouderij
aan de orde. In deze hoofdstukken worden geen uitgewerkte alternatieven
beschreven, maar verschillende thema's uit de zuiveldiskussie behandeld.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 een samenvatting van het rapport gegeven.
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We hopen dat de informatie in dit rapport bijdraagt aan het antwoord

op de vraag "liilie melkt er voort?" en uitnodigt tot nadenken over de
vraag "Kan dat ook anders?".
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2 HET

ZUIVELBELEID NA

DE TWEEDE

WERELDOORLOG

IN

VOGELVLUCHT

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van het zuivelbeleid
tot nu toe. De meeste aandacht wordt daarbij geschonken aan het Europese
zuivelbeleid.
Bij het EG-zuivelbeleid zal vooral gelet worden op de ontwikkeling van
produktie en konsumptie, en op het verschil daartussen, het zuiveloverschot. De reden hiervoor is dat de stijgende zuiveluitgaven voor Brussel,
als gevolg van het groeiende overschot, de belangrijkste achtergrond
vormen van de in april 198A genomen zuivelbesluiten.

2.L De periode vóór de

EG:

nationaal

zuivelbeleid

Na 19M5 was het Nederlandse overheidsbeleid erop gericht een exporterende industrie van de grond te krijgen. Onder andere met behulp van een
goedkoop voedselpakket konden de lonen in de industrie laag gehouden
worden. Lage lonen zorgden voor een versterking van de konkurrentiepositie van de industrie. Om lage prijzen voor zuivelprodukten te
realiseren moesten maximumprijzen vastgesteld worden; op de krappe
wereldmarkt lagen de prijzen veel hoger dan in Nederland wenselijk
geacht werd.
Behalve maximumprijzen had men ook minimumprijzen vastgesteld voor
zuivelprodukten. Deze werden zelden bereikt vanwege de grote vraag
naar zuivelprodukten.
In die tijd werden de kleine landbouwbedrijven gesteund om de produktie te intensiveren. Op die manier kon de arbeidsproduktiviteit op de
kleine landbouwbedrijven stijgen.
Daarnaast werd de export van zuivelprodukten gestimuleerd. Omdat de
wereldmarktprijzen boven de prijzen op de Nederlandse markt lagen,
bracht de exportheffing geld op voor de Nederlandse overheid.

Na verloop van tijd waren de wereldmarktprijzen echter zover gedaald,
dat ze onder de vastgestelde minimumprijzen kwamen te liggen. De afzet

buiten Nederland kostte toen geld in plaats van dat het geld opleverde
voor de overheid. Het werd voor de overheid steeds minder interessant
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om de export van zuivelprodukten te stimuleren. In plaats van het
ontvangen van exportheffingen, moesten nu subsidies uit de schatkist
bijgepast worden om de export mogelijk te maken. De melkprijs in
Nederland daalde steeds verder naar het minimumniveau.
Ondanks de dalende prijzen bleef de Nederlandse zuivelproduktie toenemen, zodat de afzet met steeds grotere kosten gepaard ging. Dit was
voor de overheid de reden om in de periode van 1957 tot 1962 het
garantiebeleid steeds verder te beperken.
In deze periode bleven de melkprijzen steeds verder achter bij de

kostprijzen. De inkomensverslechtering die hiervan het gevolg was,
werd voor een deel opgevangen door de vervanging van arbeid door kapitaal. Deze ontwikkeling werd door het Nederlandse overheidsbeleid
(ruilverkaveling, voorlichting, enz.) gestimuleerd. De vervanging van
arbeid door kapitaal kon het beste plaatsvinden op de grote bedrijven
met loonarbeid. Gevolg was dat deze periode vooral gekenmerkt werd door
afvloeiing van landarbeiders en meewerkende zoons naar de industrie.

2.2.Het EG-zuivelbeleid

In 1959 werd de EG opgericht. Het nationale landbouwbeleid is in de
daarop volgende jaren grotendeels vervangen door het EG-landbouwbe-

leid. De twee belangrijkste doelstellingen van dat beleid werden in
de verdragstekst als volgt geformuleerd:
"1. De produktiviteit van de landbouw te doen toenemen door technische
vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling
van de landbouwproduktie als een optimaal gebruik van de produktiefaktoren, met name arbeid, te verzekeren.

2. Aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van
hen die in de landbouw werkzaam zijn".
Door middel van produktiviteitsverhoging moesten de inkomens van de
boerenbevolking op een redelijk peil gebracht worden.
Als voorwaarde voor het voeren van een gemeenschappelijk landbouwbeleid
werd gezien de totstandkoming van één gemeenschappelijke markt voor
landbouwprodukten. De Europese Commissie richtte zich in de beginjaren
dan ook vooral op het markt- en prijsbeleid. Het Europese struktuur-
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beleid was van ondergeschikt belang.

In 196A werd de EG-verordening voor melk- en zuivelprodukten van kracht.
Het markt- en prijsbeleid voor de zuivel zit als volgt in elkaar
(figuur 1). Ieder jaar wordt de zogenaamde richtprijs vastgesteld.
Deze prijs zouden de boerengezinnen moeten krijgen om 'kostendekkend'
te kunnen produceren. Het is een streefprijs. Aan de hand van de richtprijs wordt de interventieprijs vastgesteld. Zodra de marktprijs beneden de interventieprijs daalt, is de overheid verplicht de melk (in
de vorm van boter en magere melkpoeder) uit de markt te nemen. Deze
twee produkten worden tegen de vastgestelde interventieprijzen door
de interventiebureau's uit de markt genomen. Deze interventieprijzen
zijn garantieprijzen voor de zuivelindustrie. Ze leggen een bodem in
de markt. Als er sprake is van overproduktie zal de marktprijs weinig
of niet boven het interventieprijsniveau uitkomen. In die situatie
zal een verhoging van de interventieprijzen leiden tot een verhoging
van de uitbetalingsprijs voor de boer, en omgekeerd.
Op de wereldmarkt heerst een veel lager prijsniveau dan op de EGmarkt. 0m export toch aantrekkelijk te maken, geeft de EG een exportsubsidie (exportrestitutie). Deze bedraagt het verschil tussen de
wereldmarktprijs en de interventieprijs. Om import zoveel mogelijk
tegen te gaan, wordt een invoerheffing geheven die hoger is dan het
verschil tussen wereldmarktprijs en interventieprijs; aan de hand van
de richtprijs wordt een drempelprijs vastgesteld die hoger ligt dan
de richtprijs. De invoerheffing bedraagt dan het verschil tussen
wereldmarktprijs en drempelprijs.

Figuur 1: Principe van het EG markt- en prijsbeleid voor zuivel

drem el ri`s

richtprijs

interventieprijs

invoerheffing

exportrestitutie
wereldmarktprijs
-

T
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In de beginperiode van het markt- en prijsbeleid werden de prijzen
de EG-landen langzaam aan elkaar aangepast. Door de jarenlange gerichtheid op de export lag Nederland bij de invoering van het EG-zuivelgingen de
beleid onder het gemiddelde prijsniveau in de EG. Daarom
mogelijkzuivelprijzen in Nederland omhoog. Verder ontstonden er nieuwe
heden voor de export.
Van
De Nederlandse melkveehouderij heeft van dit beleid geprofiteerd.
snel
196H tot en met 1969 stegen de inkomens in de melkveehouderij even
echter op
als in de overige sektoren van de maatschappij. Ze bleven

een lager niveau. De afvloeiing van arbeid uit de melkveehouderij bleef
was
doorgaan. Onder invloed van het overheidsbeleid, dat erop gericht
en onder invloed
de konkurrentiepositie van de landbouw te versterken,

van de grote vraag naar arbeid buiten de landbouw, nam het aantal
werkers in de melkveehouderij sterk af. Nu waren het vooral de bedrijfshoofden van de kleine bedrijven die afvloeiden. Die bedrijven waren
was.
vaak te klein om voort te zetten, zodat er geen opvolger aanwezig
tussen de 'wijkers'
In die jaren ontstond steeds sterker een scheiding
en de 'blijvers'. Met premies werden de 'wijkers' gestimuleerd de
produktie te beëindigen.

Achterliggende drijfveer van dit Nederlandse struktuurbeleid was het
verder versterken van de konkurrentiepositie van de melkveehouderij
door middel van het verlagen van de kostprijs.

2.3.0verproduktie

de boerenDoor het EG-zuivelbeleid wilde men de produktiviteit verhogen,
stabiele
bevolking een redelijk inkomen laten verdienen en zorgen voor
dat het
markten en een goede voedselvoorziening. Het bleek al snel
doelstellingen
markt- en prijsbeleid aléén onvoldoende was om al deze
overprotegelijkertijd te kunnen verwezenlijken. Naast het feit dat
en
duktie dreigde, bleek het ook niet mogelijk de inkomensachterstand
De Europese
de inkomensongelijkheid binnen de landbouw te verminderen.
inkomensachterCommissie zocht de oplossingen voor het opheffen van de
Voor
stand vooral in het stimuleren van de produktiviteitsverhoging.
de bedrijven met zeer lage inkomens werden af en toe inkomensondervoorkomen moeten
steunende maatregelen getroffen. De overproduktie zou
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worden door een vermindering van de hoeveelheid aangewende grond en

arbeid.
Deze ideeën zijn vooral neergelegd in het 'Plan Hanenelt' dat in 1@nä
verscheen. ln dit rapport werd gesteld dat het markt- en prijsbeleid
alleen dan de hierboven aangegeven doelstellingen verwezenlijken kon,
als ook U6 struktuur van de melkveehouderij aangepast werd. ln die
tijd ging men er nog van uit dat rationalieatie van de bedrijfsstrattunr en het markt- en prijsbeleid voldoende waren om overproduktie
te voorkomen. Op de lange termijn zouden dan zeer grote 'produktieeenheden' tegen wereldmarktprijzen moeten kunnen produceren.

Sinds 1968 bleef het verbruik van zuivelprodukten in de EG steeds
verder achter bij de groeiende produktie (grafiek 1). Daardoor namen
de EG-zuiveluitgaven voor de afzet van het overschot toe.

Grafiek 1: Melkleveringen aan zuivelfabrieken en menselijke zuivelkonsumptie in de EG

(miljoen ton)/•
100/•/
·‘_____•////
MELHLEVERIHGEN AAN
ZUIVELFAEFIEKEN

•,«*’//

90
/

en

•··*"'°

MRNJELIJKM
IUI\/ELM»1~1:;,u1·-1P‘ï‘l15
_,.dO’

o- uu

-°__.·‘°""¤___,.-o---

__
-

¤

-o’

70

1973

7M

75

76

77

78

79

80

81

82

Bronnen: zie tabel 1, blz.12.

53

-3-

In 1968 probeerde men de produktie af te remmen door gedurende een
periode van drie jaar de melkprijs te bevriezen. Daarna liet men de
prijs slechts zeer langzaam stijgen. De achterliggende reden was het
beperken van de zuiveluitgaven.
Verder trachtte men het aantal melkkoeien te verminderen door het
invoeren van slacht- en omschakelingspremies. Het effekt van deze
maatregelen is geweest, dat de melkproduktie verminderde in gebieden
waar de produktie stagneerde en waar men om kon schakelen naar andere
teelten. Op de resterende bedrijven nam de veestapel echter toe.
Deze maatregelen zorgden zo voor een verbetering van de melkveestapel
zonder dat het aantal koeien daadwerkelijk verminderde.
De middelen die eind jaren zestig en begin jaren zeventig aangewend
werden om de overproduktie te beteugelen, namelijk rationalisatie van
de bedrijfsstruktuur, lage melkprijzen en slacht- en omschakelingspremies, bleken allemaal onvoldoende te werken.
De melkproduktie in de EG bleef toenemen (grafiek 1). Hoewel door
lagere prijzen de afvloeiing van minder rendabele bedrijven versterkt
werd, nam de produktie niet af. Door het terughoudende prijsbeleid
waren de boerengezinnen die hun bedrijf wilden voortzetten genoodzaakt
hun melkproduktie sterk te verhogen. Per saldo was de produktieafname
door afvloeiing kleiner dan de produktietoename door uitbreiding en
intensivering.

De melkprijsjaren 1973/7M tot en met 1976/77 waren in vergelijking
met de voorgaande jaren gunstig, omdat de melkprijs steeds de achteruitgang door inflatie ongeveer kompenseerde. In deze jaren werd een
steeds groter deel van de produktie geëxporteerd naar landen buiten
de EG. Men was gedwongen andere afzetmogelijkheden te zoeken voor de
steeds stijgende produktie. Export was echter onvoldoende; steeds
grotere hoeveelheden moesten door de interventiebureau's uit de markt
genomen worden. Voor deze interventieprodukten moesten vervolgens
afzetmogelijkheden gezocht worden. Zowel de toenemende export als de
gesubsidieerde afzet in de EG zorgden voor steeds hogere zuiveluitgaven
(tabel1, blz.

12).

Bij export zijn de kosten sterk afhankelijk van de hoogte van de
wereldmarktprijs. De EG is de grootste aanbieder op de wereldzuivel-
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in zuivelprodukten),
markt ( in 1980 60 procent van de totale wereldhandel
op de wereldzodat bij een sterke stijging van de EG-export de prijs
( hogere exportrestimarkt daalt. Daardoor stijgen de kosten voor de EG

tutles) .
alleen mogelijk als
De afzet van interventieprodukten op de EG-markt is
op
deze
wijze verwerkt in
wordt
Boter
deze afzet gesubsidieerd wordt.
Magere melkkerstboter.
als
bakkerijprodukten en ijs, of wordt verkocht
van kalvermelkpoeder wordt als grondstof gebruikt voor de produktie
geldt
poeder en varkensvoer. Ook voor de afzet van interventieprodukten
de omvang van deze
dat de kosten per eenheid produkt stijgen, naarmate
goedkope
vorm van afzet toeneemt. Door middel van subsidie worden
melkpoeder
grondstoffen in bepaalde produkten door dure boter en magere
steeds
moet
men
raken,
uitgeput
vervangen. Naarmate deze mogelijkheden
levensmiddelenindustrieën
meer subsidie geven om het voor veevoeder- en
aantrekkelijk te maken grondstoffen te vervangen.

wel stemmen
Hoewel er in de loop van de jaren zeventig ook in Brussel
Commissie
opgingen om andere maatregelen te nemen, bleef de Europese
werd in
Daardoor
prijsbeleid.
terughoudend
de oplossing zoeken in een
de melkveehouderij
de tweede helft van de jaren zeventig het inkomen in
mede gericht op
werd
steeds meer onder druk gezet. Het struktuurbeleid
'Bergboerenregeling'
ondersteuning van zwakke regio's. Zo trad in 1975 de
men door middel van
in werking. Vanaf 1975 werd dus de gedachte dat
oplossen, losgelaten.
een struktuurbeleid het overschottenprobleem kon

om de produktiegroei
In 1977 werd een nieuwe maatregel geintroduceerd
De belangrijkste
medeverantwoordelijkheidsheffing.
af te remmen; de
van de zuivelhoogte
de
heffing
was
reden voor de invoering van deze
een bepaald
uitgaven. Door middel van een heffing moeten de boeren
om
zo mee te betalen
percentage van de richtprijs betalen aan Brussel,
overschotten. De invoering
aan de steeds duurder wordende afzet van de
sprake geweest. Dat bleek
van een dergelijke heffing was al eerder ter
op de zuivelmarkt sterk
situatie
de
1977
in
toen
echter pas mogelijk
verslechterde

1, blz. 12).
en de uitgaven voor zuivel sterk stegen (tabel

op 1,5
Voor het melkprijsjaar 1977/78 werd deze heffing vastgesteld
deze medeverantprocent van de richtprijs. Voor de boeren betekende
als het
woordelijkheidsheffing een extra prijsdaling die net zo min
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terughoudende prijsbeleid de produktiegroei afremde.
In de jaren 1978/79 en 1979/80 werd de richtprijs met respektievelijk
slechts 2 procent en 0 procent verhoogd. Voor beide jaren gold een
medeverantwoordelijkheidsheffing van 0,5 procent.
Ondanks de medeverantwoordelijkheidsheffing en de achterblijvende
melkprijzen bleef de produktie stijgen.

Voor het prijsjaar 1980/81 kwam de Europese Commissie met een nieuw
voorstel. Naast een verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing
tot 3 procent zou de zuivelfabriek een extra heffing moeten betalen
(toen ook 'superheffing' genoemd) van 3 procent over de melk die boven
99 procent van de hoeveelheid in 1979 geleverd zou worden. Dat voorstel
werd niet aangenomen. De gunstige afzetmogelijkheden op de wereldmarkt
zorgden ervoor dat deze heffing nog niet ingevoerd werd. In plaats hiervan verhoogde men de medeverantwoordelijkheidsheffing tot 2 procent.
In

1981 liet men het idee van de onbeperkte garantie los. Er kwam een

zogenaamde garantiedrempel. De kosten van de produktiegroei moesten
volledig aan de melkveehouders doorberekend worden. Als in 1982 de
produktie met meer dan 0,5 procent zou groeien, zouden de interventieprijzen zoveel verlaagd worden, dat de uitgaven niet zouden stijgen.

De melkproduktie groeide echter door. Daardoor namen ook de zuiveluitgaven toe. Die uitgaven konden eerst nog vooruitgeschoven worden, door
extra interventievoorraden te vormen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in

de jaren 1975-1977. De stijgende overproduktie kwam in die jaren nog
niet tot uiting in sterk stijgende zuiveluitgaven, maar werd opgeslagen
als interventievoorraad. Toen in 1978 de voorraden geruimd moesten
)_
worden, stegen de zuiveluitgaven snel (tabel 1, blz.12
Een vergelijkbare situatie deed zich in 1983 voor. De zuiveluitgaven
stegen licht, maar de interventievoorraden liepen snel op. Deze situatie

was ernstiger dan in 1975-1977, omdat de voorraden groter waren, en
omdat een verdere stijging van de zuiveluitgaven door de nationale
overheden niet geaccepteerd werd.

Gedwongen door deze financiële krisis heeft men in april 198A maatregelen genomen, die slechts de prijs garanderen voor een vastgestelde
hoeveelheid melk per bedrijf. Over het meer geproduceerde moet een
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heffing van ongeveer 56 cent per liter betaald worden: de superheffing.
Het terughoudende prijsbeleid blijft van kracht: in 1989/85 gaat de
melkprijs zelfs omlaag.

Tabel 1: EG-zuivelmarkt; produktie, konsumptie, overschot, zuiveluitgaven
en interventievoorraden.

Jaar

Produktiell

Konsumptieêl

Interventievoorraden5)

Overschot3)EG-zuivel-

( x 1000 ton)

gavenu)

(miljoen

(miljoen

(miljoen

ton)

ton)

ton)

(miljard
ECU)

boter

mager melkpoeder

1973

80,2

70,2

10,0

1,58

295

56

1979

80,9

71,1

9,8

1,26

97

123

1975

81,8

72,7

9,1

1,19

71

1112

1976

89,0

71,0

13,0

2,28

176

1135

86,7

71,9

19,8

2,95

117

965

1978

90,7

71,9

18,8

11,17

231

679

1979

93,0

79,2

18,8

9,62

271

227

1980
1981

95,3
95,7

73,7
111,1 6)

21,6
21,6

11,98
9,16

128
111

230
279

1977

7

1982

99,2

79,9

29,8

9,39

112

576

1983

102,9

79,8

28,1

9,90

866

1006

19811

5,817)

1) De aan zuivelfabrieken geleverde hoeveelheid melk in de EG.
2) De menselijke konsumptie van zuivelprodukten in de EG.
3) we verstaan hier onder overschot het verschil tussen de aan zuivelfabrieken geleverde hoeveelheid melk en de menselijke konsumptie van
zuivelprodukten.
9) Zuiveluitgaven exclusief de medeverantwoordelijkheidsheffing;
1 ECU is ongeveer f 2,76.
5) Voorraden per 31 december van de aangegeven jaren. Voor de jaren
1973 en 1979 de voorraden per 1 april. Voor 1983 de voorraden per

7

10 december.

6) Voor de jaren 1981 t/m 1983 is een schatting gemaakt voor de konsumptie, uitgaande van een groei van 0,5 procent per jaar.
7) Schatting van een EG-ambtenaar.
Bronnen: - Eurostat, 77
nummer 2719
- PZ-Marktbericht,
Gemeenschap,
- De toestand van de landbouw in de Europese

1982
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3 ONTWIKKELINGEN IN DE NEDERLANDSE MELKVEEHOUDERIJ

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de Nederlandse melkveehouderij
zich ontwikkeld heeft onder het gevoerde zuivelbeleid, dat in het vorige

hoofdstuk besproken is. Achtereenvolgens wordt gekeken naar het inkomen,
de bedrijfsstruktuur en de bedrijfsovername.
Telkens worden daarbij in het kort de NAJK-standpunten weergegeven.

3.L Het inkomen

In deze paragraaf behandelen we drie aspekten die voor een goed begrip
van de inkomensontwikkeling in de melkveehouderij van belang zijn. Dit

zijn achtereenvolgens:
- de beloning van arbeid en kapitaal op de bedrijven; de rentabiliteit;
- het besteedbare inkomen, de gezinsbestedingen en de besparingen;
- het bruto en netto inkomen per gewerkt uur in vergelijking met het
gemiddelde in heel Nederland.

Het inkomen in de melkveehouderij wordt voor het grootste deel bepaald
door het verschil tussen kosten en opbrengsten per liter melk en het
aantal geproduceerde liters. Het terughoudende prijsbeleid zorgde ervoor
dat de verhouding tussen opbrengsten en kosten verlechterde. Omdat op
veel bedrijven de melkproduktie verhoogd werd, kon het inkomen op die
bedrijven op peil worden gehouden. Toch werd de ingezette arbeid en
kapitaal op de bedrijven steeds onvollediger beloond. Dit wordt geïllustreerd door grafiek 2. De grootte van het negatieve netto-overschot
geeft het bedrag weer, dat de bedrijven gemiddeld tekort komen om arbeid
en kapitaal volledig te belonen.

Grafiek 2: Ontwikkeling van het netto-overschot vanaf 1970/71 op het
gemiddelde rundveehouderijbedrijf in Nederland

6

Y
-0umo

netto-overschot

-amo6
.J...L..L..J...L..J...L..L..J...L..4..J...L. Bron: LEI/CBS
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In procenten uitgedrukt werden arbeid en kapitaal van 1970 tot en met

1979 gemiddeld voor 83 procent beloond. Van 1979 tot en met 1983 was
dat nog maar 62 procent. In dezelfde periode realiseerde de melkveehouderij een enorme verhoging van de arbeidsproduktiviteit.

Omdat arbeid en kapitaal voor een steeds kleiner deel beloond worden,
vallen de voordelen van de stijgende arbeidsproduktiviteit toe aan andere
groepen in de samenleving, zoals industrie en konsumenten.

Het netto-overschot is echter geen maat voor wat boerengezinnen over-

houden. Daarvoor moeten we naar het 'besteedbaar inkomen'. Het 'besteedbaar inkomen' in de landbouw is iets anders dan buiten de landbouw.
Het is gelijk aan het totale gezinsinkomen minus belastingen en sociale
verzekeringspremies. Dit bedrag kan echter door het gezin niet vrij
besteed worden, omdat er ook bespaard moet worden.
Besparingen zijn nodig voor de financiering van bedrijfsovername en
nieuwe investeringen om de kontinuiteit van het bedrijf te verzekeren.
Als de besparingen negatief zijn, wordt er ingeteerd op het bedrijfsvermogen. De besparingen werken als een buffer: in goede jaren wordt er

meer bespaard, in slechte jaren minder.
'Besteedbaar inkomen' minus besparingen geeft uiteindelijk het bedrag
weer dat door het gezin vrij te besteden is: de gezinsbestedingen.
Grafiek 3 geeft een beeld van de ontwikkeling van het uiteindelijk
gerealiseerde inkomen in de melkveehouderij en de opbouw van dat inkomen.

Grafiek 3: Ontwikkeling van het 'besteedbaar inkomen', de besparingen en
de gezinsbestedingen vanaf 1970/71 op het gemiddelde
met 60 procent of meer melkveehouderij
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De gezinsbestedingen zijn vanaf 1970, ondanks de dalende rentabiliteit,
regelmatig omhoog gegaan. Als we met de inflatie rekening houden zijn
ze veel minder gestegen. In 1970 waren de gezinsbestedingen in de
melkveehouderij lager dan in het gemiddelde Nederlandse gezin; anno
1981 zijn ze hogerï)Op het eerste gezicht is dat geen slecht resultaat. Daar zijn echter een aantal kanttekeningen bij te maken.
Ten eerste zijn deze gezinsbestedingen alleen mogelijk door ruim 9000
arbeidsuren per jaar en de inzet van veel eigen kapitaal.

Ten tweede wordt een fors gedeelte van het 'besteedbaar inkomen' niet
op het bedrijf verdiend. In 1983 werd er gemiddeld f 12.900,- van buiten
het bedrijf aan het 'besteedbaar inkomen'

toegevoegd.

Ten derde zijn in de LEI-berekeningen bijna 8000 hoofdberoepsbedrijven
onder de 76 sbe niet opgenomen. Op deze bedrijven ligt het 'besteedbaar
inkomen' ver onder de gemiddelde LEI-cijfers die wij hier gebruiken.
Verder is de spreiding van het gemiddelde 'besteedbaar inkomen' aanzienlijk. In 1982/83 was het 'besteedbaar inkomen', inklusief besparingen,
gemiddeld f 72.000,-. Op 39 procent van de bedrijven lag dit hoger dan
f 80.000,-. Op 33 procent van de bedrijven lag het onder de f 50.000,-.
Daarvan moeten de besparingen dan nog afgetrokken worden. Als het
'besteedbaar inkomen' beneden de f 30.000,- ligt wordt er volgens het
LEI gemiddeld ontspaard. In 1982/83, een goed jaar, was dat op 8 procent
van de melkveehouderijbedrijven het geval. Daar komt het grootste deel
van de bedrijven onder de 76 sbe nog bij. Dit betekent dat ondanks de
reële stijging van de gemiddelde gezinsbestedingen een groot deel van
de bedrijven een laag inkomen verdient.
De besparingen zijn als percentage van het totale bedrijfsvermogen
teruggelopen. Vooral voor de bedrijfsovername heeft dit gevolgen; het
bedrijf kan zich zelf minder snel terugverdienen. Van 1970 tot 1975
bedroegen de besparingen ten opzichte van het totale bedrijfsvermogen
gemiddeld 3,9 procent per jaar in de
houderij is dit in de periode

hele landbouw. Voor de melkvee-

1978 tot en met 1983 nog maar 1,9 procent

per jaar. Het LEI acht 2 a 3 procent noodzakelijk om de kontinuiteit
op langere termijn te handhaven.

Samenvattend kunnen we zeggen dat ondanks de lage rentabiliteit op het
gemiddelde melkveehouderijbedrijf de gezinsbestedingen op het oog
redelijk zijn. Dat kan echter alleen door lange werktijden bij een lage
landbouw, zijn de bestedingen per gezinslid in de landbouw nog steeds
lager dan in de rest van de maatschappij.
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beloning van eigen arbeid en kapitaal.
Dat blijkt als we een vergelijking maken met de bruto en netto inkomens

per uur van werknemers in verschillende sektoren. Daartoe beschouwen
we de gezinsleden als werknemers op het eigen bedrijf. Het totale gezinsinkomen ('besteedbaar inkomen' plus belastingen en premies) nemen we
als uitgangspunt om het brutoloon te berekenen dat met alle inspanningen
op het bedrijf verdiend is. De besparingen trekken we van het totale
gezinsinkomen af, omdat die nodig zijn om de kontinuiteit van het
bedrijf te verzekeren. Verder trekken we de inkomsten van buiten het
bedrijf er af, omdat die niet op het bedrijf verdiend zijn. wat overblijft is een bruto loon dat in principe te vergelijken is met de bruto
lonen van werknemers buiten de landbouw.
Het netto loon krijgen we door de belastingen en premies voor sociale
verzekeringen in mindering te brengen. Dit bedrag kunnen we vergelijken
met het netto inkomen minus kinderbijslag van werknemers buiten de land`

bouw.

Het aantal arbeidsuren op het gemiddelde melkveehouderijbedrijf stellen
we op 9000. Volgens verschillende LEI-gegevens is dat zeker niet te
ruim.
Het resultaat van deze vergelijking staat in tabel 2.

Tabel 2: Gemiddelde bruto en netto beloning per uur in de Nederlandse

melkveehouderij en daarbuiten
Gezinsleden melkveehouderijbedrijven per uur over 1982/83 (9000 uur per jaar)
totaal gezinsinkomen

f 20,30

herleid bruto inkomen

f 10,58

herleid netto inkomen

f

8,33

bruto loon werknemers in melkveehouderij, 21-69 jaar

f

19,89

bruto loon alle werknemers in voedingsmiddelenindustrie

f 16,70

bruto loon alle werknemers in industrie

f

bruto loon alle werknemers in Nederland

f 18,75

Werknemers per uur, oktober 1982 (ongeveer 2000 uur per jaar)

17,93

netto loon mannelijke werknemers in industrie minus
kinderbijslag, 21 jaar en ouder

f 11,25

LEI/CBS
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Zowel bruto als netto wordt er per uur op de melkveehouderijbedrijven
minder verdiend dan in andere sektoren van de ekonomie. Het verschil

tussen de bruto en netto lonen in de melkveehouderij is kleiner dan bij
werknemers. Dat komt omdat zelfstandigen niet deelnemen aan bijvoorbeeld
de ziektewet en de W.W. Werknemers verschaffen zich daarmee en door het

deel dat de werkgever betaalt, zekerheid via hun bruto loon. Zelfstandigen
moeten die zekerheid uit het netto loon opbrengen. Het werkelijke verschil
tussen de berekende netto inkomens is daarom groter dan uit deze cijfers blijkt.
Dit geldt nog sterker omdat 1982/83 in de melkveehouderij een goed jaar was.

NAJK-standpunt
De dalende rentabiliteitscijfers,
geven aan dat de

financieel-ekonomische

en tuinbouwbedrijf de
Daardoor

is

evenals de slechte inkomens,
basis van het

afgelopen jaren sterk

de financiële

weerstand

van

de

land-

is verslechterd.
land-

en tuinbouw

ernstig uitgehold.
De EG-landbouwprijzen moeten worden

afgestemd

ontwikkeling op een bedrijf met

zodanige

omvang per

volwaardige arbeidskracht,

omstandigheden
baar

een

in

dat

de kosten-

onder aanvaardbare

een redelijke arbeidstijd

inkomen met andere

op

produktie-

een vergelijk-

sektoren kan worden verdiend.

3.2.De bedrijfsstruktuur

Sinds 1960 is het aantal bedrijven met melkvee drastisch gedaald. Daarentegen is het aantal koeien per bedrijf sterk gestegen, evenals de
produktie per koe. Dit had een sterke toename van het aantal geproduceerde liters per bedrijf tot gevolg. Er trad schaalvergroting, mechanisatie en afvloeiing van arbeid uit de landbouw op (tabel 3, blz. 18

).

Het totaal aantal bedrijven is sterk afgenomen. Dat geldt echter niet

voor alle bedrijfsgroottes even sterk. In grafiek 9 (blz. 18

) is te

zien, dat het aantal bedrijven met meer dan 50 melkkoeien sterk toegenomen is,

terwijl het aantal

kleinebedrijven sterk afgenomen is.

Het LEI berekende dat het aantal bedrijven met 50 tot 70 koeien inmiddels
niet meer toeneemt. Alleen bedrijven met meer dan 70 koeien nemen nog

-18-

in aantal toe. Door deze ontwikkeling zijn de verschillen in omvang
tussen de grootste en kleinste bedrijven gegroeid.

Tabel 3: Ontwikkeling van de bedrijfsstruktuur en produktie

Jaar

Aantal bedrijven

Aantal koeien

Melkproduktie in

Totale produktie

met melkvee

per bedrijf

kg per bedrijf

in Nederland
( x 1000 ton)

1960

1970

185.095

116.332

1980

67.167

1983

61.1118

6.721

8,8

35.790

16,3

71.560

8.253

35,1

178.310

11.899

111,3

209.328

12.800

Bron: LEI/CBS

Grafiek 9: Aantal bedrijven in Nederland met melkkoeien naar omvang van
de melkveestapel
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De produktiviteit per arbeidskracht is sterk vergroot. Maar ook dat
verschilt sterk per bedrijfsgrootteklasse. Dat wordt duidelijk geillustreerd door te kijken naar de groei van de arbeidsproduktiviteit per
vaste mannelijke arbeidskracht op grote en kleine bedrijven.Het blijkt
dat de mogelijkheden om de arbeidsproduktiviteit te verhogen groter zijn op de
grote bedrijven. Bauwens en Van Driel van het LEI konstateren dat tussen
1971 en 1980 de arbeidsproduktiviteit op de kleine bedrijven met 15 tot
23 koeien met gemiddeld 6,3 procent is gestegen. Op grote bedrijven met
95 tot 63 koeien was dat 39,5 procent. De grootste bedrijven met meer
dan 63 koeien kwamen zelfs tot een gemiddelde stijging van 69,3 procent.

Op grote bedrijven wordt in het algemeen meer verdiend dan op kleine
bedrijven. Er kan daarom ook meer bespaard worden, zodat de kontinuiteit
van grote bedrijven zekerder is. Op basis van het niveau van besparingen
maakt het LEI een indeling van landbouwbedrijven in drie kategorieën:
grote bedrijven, bedrijven in de middengroep en kleine bedrijven. Binnen
deze drie groepen bestaan natuurlijk grote verschillen in besparingsniveau. De drie kategorieën onderscheiden zich als volgt van elkaar:
Grote bedrijven
In het algemeen een redelijk goede kans op kontinuiteit, omdat er
zoveel bespaard wordt dat er nieuwe investeringen gedaan kunnen worden
en het bedrijf na overname voortgezet kan worden. Melkveehouderijbedrijven groter dan 190 sbe voldoen meestal aan dit kriterium. Daar
wordt jaarlijks gemiddeld meer dan 2 procent van het eigen vermogen
gespaard. Dat is voldoende om de kontinuiteit te verzekeren. Gemiddeld
zijn er 98 of meer melkkoeien op deze bedrijven.
Bedrijven in de middengroep
Er wordt wel bespaard, echter minder dan 2 procent van het eigen
vermogen per jaar. Daarom is op deze bedrijven de kontinuiteit op
langere termijn onzeker. Melkveehouderijbedrijven van 110 tot 190 sbe
vallen meestal in deze kategorie. Gemiddeld zijn er 28 tot 98 koeien
op deze bedrijven.
Kleine bedrijven
Hier is de beloning van arbeid en kapitaal zodanig laag, dat er
gemiddeld genomen net genoeg overblijft voor de gezinsuitgaven. Daarom
wordt er meestal niet bespaard, of zelfs ontspaard. De kans op kontinuiteit is voor deze bedrijven bij het huidige beleid vrijwel afwezig.
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Overname is meestal onmogelijk. Melkveehouderijbedrijven onder de 110
sbe vallen meestal in deze kategorie. Dat betekent dat er gemiddeld
minder dan 28 koeien zijn.
De verdeling van de melkveehouderijbedrijven over deze kategorieën staat
in tabel U.

Tabel U: Hoofdberoepsbedrijven met meer dan 60 procent melkveehouderij
naar aantal sbe

kategorie

aantal sbe

kleine bedrijven

aantal melkkoeien

aantal bedrijven

10-110

3-28

1M.100

bedrijven in de middengroep

110-190

28-M8

15.MOO

grote bedrijven

190-350

M8-88

17.600

grootste bedrijven

350 en meer

88 en meer

3.MOO

totaal

50.500
Bron: LEI/CBS

In tabel M hebben we nog een kategorie grootste bedrijven onderscheiden,
om te laten zien dat er een aantal zeer grote bedrijven bestaat. De tabel
geeft een idee van de grootte van de vier groepen, hoewel grenzen niet
scherp te trekken zijn.
In de volgende hoofdstukken zullen we onder andere nagaan wat de gevolgen van de superheffing en andere beleidsmogelijkheden zijn voor de
grote, middengroep- en kleine bedrijven.

NAJK-standpunt
Het

struktuurbeleid moet gericht worden

kontinuiteit

van zoveel mogelijk

op

behoud

bedrijven.

van de

Bedrijven

die

al een voldoende omvang hebben moeten hun bedrijfsontwikkeling richten

op kostenverlaging,

matiger produktie binnen

arbeidsverlichting en doel-

de bestaande

De vrijkomende produktieruimte

produktieomvang.

door afvloeiing of ruimte

op

de markt moet vooral terecht komen bij de kleine bedrijven
die uit

willen groeien

een gericht

tot

overheidsbeleid

een middenbedrijf.
nodig.

Daarvoor

is
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3.3.De

bedrijfsovername

Bedrijfsovername is in de landbouw altijd al een probleem geweest,
omdat bij elke generatiewisseling een deel van het vermogen opnieuw
gefinancierd moet worden. Op vrijwel alle gezinsbedrijven in de Westeuropese landbouw is een groot deel van het bedrijfsvermogen in eigendom
van het boerengezin. Degene die het bedrijf overneemt moet ook het
bedrijfsvermogen overnemen en broers en zussen uitkopen. Voor jonge

mensen is het moeilijk het eigen vermogen te vormen dat daarvoor nodig
is. Het bezitten van weinig eigen vermogen kan bij de overname tot
problemen leiden bij kredietverlening door de bank. Voor bedrijven met
een lage rentabiliteit en weinig ontwikkelingsmogelijkheden is het
lenen van geld extra moeilijk.

De laatste 25 jaar is de bedrijfsovername moeilijker geworden, doordat
het totale bedrijfsvermogen sterk is toegenomen. Achtergronden hiervan
zijn:
Kapitaalsintensiever produktie
Door de ontwikkeling van de technische mogelijkheden in de landbouw
kon in de loop der jaren steeds meer geproduceerd worden per arbeidskracht. Daarbij was het noodzakelijk om onder andere steeds meer en

steeds grotere machines en gebouwen per arbeidskracht te gebruiken.
Voor de meeste bedrijven was het noodzakelijk deze uitbreidingen te
doen om het inkomen op peil te houden. In de melkveehouderij is

bijvoorbeeld in de jaren zeventig de vermogensbehoefte sterk gestegen
door de introduktie van ligboxenstallen op de bedrijven.
Oppervlaktevergroting
De technische ontwikkeling bracht ook met zich mee dat per mens, met
behulp van machines, een steeds grotere oppervlakte bewerkt kon
worden. Per bedrijf ging daardoor de minimale oppervlakte omhoog.
De benodigde grond moest vaak gekocht worden. Hierdoor steeg de
vermogensbehoefte. Daar komt bij dat in de jaren zeventig de prijs
van de grond enorm gestegen is.

Zakelijker instelling van de familie
Vroeger kon de opvolger het bedrijf vaak overnemen tegen een bedrag
dat veel lager was dan de marktwaarde. Broers en zussen kregen daardoor
veel minder. Daarmee nemen broers en zussen tegenwoordig steeds minder
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genoegen. Het te financieren vermogen voor de opvolger is ook hierdoor

toegenomen.

Door deze ontwikkelingen is het bedrijfsvermogen op het gemiddelde
weidebedrijf de laatste 10 jaar gestegen van f 250.000,- naar bijna

f 1.000.000,-.
Naast de toenemende vermogensbehoefte is van belang hoe die behoefte
gedekt kan worden. Het deel dat men niet zelf bezit, wordt onder andere
geleend bij de bank. De rente die de banken rekenen is in de loop van
de jaren zeventig opgelopen tot meer dan 10 procent. De laatste jaren
ligt de rente iets lager, op 8 à 9 procent.

Om op termijn na bedrijfsovername een redelijk inkomen uit het bedrijf
te halen, moet in de meeste gevallen het bedrijf uitgebreid worden.
Dat kan meestal niet in één klap opgebracht worden door de opvolger.
Daarom is steeds meer de gefaseerde bedrijfsovername naar voren gekomen.
Daarbij wordt gedurende een aantal jaren door de opvolger al op het
bedrijf gewerkt en eigen vermogen gevormd. De meest gangbare vorm
hiervoor is de maatschap; ook loondienst komt voor.
Naast het feit dat het over te nemen vermogen niet in één keer is op te
brengen door de opvolger, is er nog een andere reden voor een gefaseerde
bedrijfsovername. Meestal dient de opvolger zich aan als de ouders nog
een tijd op het bedrijf willen blijven werken. Gedurende deze tijd moet
het bedrijf twee inkomens opleveren. Dat kan in principe door flink uit
te breiden. Na een aantal jaren kan het bedrijf dan definitief overgenomen worden. De produktie blijft dan meestal op hetzelfde peil.
Ook bij de gefaseerde bedrijfsovername zijn de problemen voor de jonge
boer groot. Zo is het aantal bedrijfsovernames in 10 jaar tijd met 50
procent teruggelopen (tussen 1973 en 1982). Het Landbouwschap signaleerde
in 1975 de verscherping van de overnameproblematiek in de nota 'De jonge
agrariër'. De beleidsvoorstellen van het Landbouwschap ter verlichting
van de overname lagen alleen op het juridisch-fiskale vlak.

Het NAJK benadrukte juist het belang van een ander landbouwbeleid: een
middenbedrijvenbeleid dat onder andere de rentabiliteit van middenbedrijven verzekerd, zodat bedrijfsovername vergemakkelijkt wordt. Als werkelijke oorzaak van het probleem zag het NAJK het achterblijven van de
prijzen van landbouwprodukten bij de kosten.
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In vergelijking met andere landen is door de Nederlandse overheid
weinig gedaan om de bedrijfsovername te verlichten. De nota 'De jonge
agrariër' vermeldde in 1975 dat nog te veel jongeren een bedrijf van te
kleine omvang over wilden nemen. Verlichting van de bedrijfsovername
wordt in die visie niet als wenselijk ervaren, omdat dit de afvloeiing
uit de landbouw afremt. Deze visie kan de houding van de overheid
verklaren, die steeds zeer terughoudend was in het toestaan van regelingen
die de bedrijfsovername zouden kunnen verlichten.
In een tijd van grote werkloosheid, zoals nu, begint de overheid daar
anders over te denken. Tot nu toe uit zich dat niet in een politiek ter
verlichting van de bedrijfsovername. Door de overheid wordt de afvloeiing
de
de laatste jaren minder gestimuleerd. Dat blijkt onder andere uit
volgende uitspraak van de minister van Landbouw en Visserij uit 1979:
"In de laatste jaren houdt het bedrijfsontwikkelingsbeleid dan ook met
geringer
name rekening met het feit, dat de algemeen economische groei
de
buiten
is en er geringere mogelijkheden zijn voor werkgelegenheid
gericht
landbouw. Om deze reden is het bedrijfsontwikkelingsbeleid mede
de
tussen
op vermindering van de verschillen in inkomenscapaciteit
bedrijven, op ondersteuning van de bedrijven in de zg. tussenzone en
daardoor op vermindering van de noodzaak tot opheffing van een aantal
van deze bedrijven".
op. Er blijft nu
Maar dat levert niet vanzelf een ander landbouwbeleid
is de
Daarover
alleen meer onbetaalde arbeid in de landbouw hangen.
minister duidelijk:
de moge"De ongunstige algemene werkgelegenheidssituatie vermindert
verborgen
van
de
lijkheden buiten de landbouw. Dit leidt tot stijging
werkloosheid in de landbouw, die deze bedrijfstak zelf moet dragen en
uit eigen inkomen moet financieren" (Memorie van Toelichting op de
Landbouwbegroting,

1982).

NAJK-standpunt
Op korte

termijn moeten drie punten ter

verlichting van de

bedrijfsovername verwezenlijkt worden door de nationale overheid:
-

financiele regelingen
lening met

-

overname

bestaande uit

een achtergestelde

lagere rente;

tegen agrarische

waarde tijdens

de hele fiskale
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afwikkeling van de
Op

bedrijfsopvolging;

toepassing van de WIR
langere

in alle gevallen.

termijn kan de

door een grotere marge
hogere melkprijs.

overname alleen verlicht worden

tussen kosten en opbrengsten via een
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9. DE

ZUIVELBESLUITEN

1989

In dit hoofdstuk worden de zuivelbesluiten 1989 uiteengezet.
Eerst komen de EG-zuivelbesluiten aan de orde (9.1.).
In 9.2. wordt de invulling in Nederland besproken.

9.L De EG-zuivelbesluiten

De zuivelbesluiten op EG-niveau omvatten naast een produktiebeperking
een aantal maatregelen die een verlaging van de melkprijs veroorzaken.

De produktiebeperking houdt in, dat er door de EG een quotum vastgesteld
wordt waarvoor de prijs wordt gegarandeerd. Voor de EG is dit quotum
vastgesteld op de in 1981 geproduceerde hoeveelheid plus 1 procent.
Dit is 99,7 miljoen ton.
De hoeveelheid die de Nederlandse melkveehouders toegewezen krijgen

bedraagt 12,1 miljoen ton

voor 1989/85.

Ieder bedrijf krijgt een quotum toegewezen. Het bedrijf dat zijn quotum
overschrijdt, moet een heffing van 75 procent van de richtprijs over
de te veel geproduceerde melk betalen. Deze superheffing bedraagt dus
56 cent per liter.
Door de EG zijn in principe twee mogelijkheden voor de toepassing van
de superheffing in de lidstaten aangegeven.
De eerste mogelijkheid, die in Nederland toegepast wordt, is het innen
van de superheffing per bedrijf. Elk bedrijf dat meer dan het toegewezen quotum produceert betaalt 75 procent superheffing over de te veel
geproduceerde liters.
De tweede mogelijkheid, die bijvoorbeeld in Frankrijk en Denemarken
wordt toegepast, is de inning van de superheffing per zuivelfabriek.

Daarbij is het mogelijk om de leveringen boven het bedrijfsquotum van
de ene boer, te kompenseren met de leveringen onder het bedrijfsquotum
van een andere boer. Als de leverantie aan de fabriek toch boven de
som van alle bedrijfsquota komt, moet de fabriek over die overschrijding
100 procent boete betalen. Die boete mag niet via een mengprijs over

alle melk uitgesmeerd worden. De boete moet doorberekend worden aan die

.
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bedrijven, die boven hun quotum leveren.
Een mengprijs per fabriek of land is dus niet mogelijk volgens de nu
genomen besluiten. wel kan in Nederland de komende jaren alsnog besloten worden tot de tweede uitvoeringsmogelijkheid van de superheffing,
namelijk inning per zuivelfabriek.

De verlaging van de uitbetalingsprijs van de melk ontstaat door de
volgende maatregelen:

1. Door een andere verhouding in de interventieprijzen voor boter en
magere melkpoeder daalt de gemiddelde interventieprijs. De interventieprijs voor boter is gedaald met 10,7 procent. Die voor magere melkpoeder is gestegen met 10,9 procent. Omdat er meer vet (boter) dan
eiwit (magere melkpoeder) in melk zit, betekent deze verschuiving in
de interventieprijzen uiteindelijk een lagere interventieprijs per
liter.
2. De exportrestituties worden door de EG na 130 dagen, in plaats van
na 90 dagen, aan de zuivelfabrieken uitbetaald. Dit leidt tot renteverlies voor de zuivelfabrieken.
3. Voor de opgeslagen produkten kregen de zuivelfabrieken een Eggäêf
vergoeding van de EG van 10 procent, het gemiddelde rentepercentage
in de EG. Nederland had hierbij een voordeel vanwege de lage rente
in Nederland. Nu worden voor deze vergoedingen door de EG echter de
nationale rentepercentages gehanteerd.

9. De medeverantwoordelijkheidsheffing gaat van 2 naar 3 procent.

In paragraaf 5.1. wordt becijferd wat dit betekent voor de uitbetalingsprijs.

9.2.Invulling in Nederland

In Nederland is de superheffing verder ingevuld. Er is een 'Beschikking

Superheffing' gemaakt door het ministerie van Landbouw en Visserij.
In Nederland is 1983 als referentiejaar genomen voor de bepaling van
de quota voor de bedrijven. Dit betekent dat in principe ieder bedrijf
zijn produktie terug moet brengen tot de hoeveelheid van 1983 minus

6,6 procent.
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Een belangrijk punt uit de beschikking is de zogenaamde 'hardheidsklausule'. Om tegemoet te komen aan bedrijven die door de superheffing

onevenredig zwaar getroffen worden, de hardheidsgevallen, heeft men de
heffingsvrije hoeveelheid vastgesteld op de produktie van 1983 min 8,65
procent. Zodoende is er dit jaar 2,05 procent van de totale heffings-

vrije hoeveelheid beschikbaar voor hardheidsgevallon. Dat wordt als
volgt verdeeld:
- Ongeveer 1,25 procent zal gaan naar bedrijven die tussen 1 januari
1982 en 1 maart 1989 investeringsverplichtingen·zijn aangegaan.

Daarbij worden twee groepen onderscheiden:
1) Een uitbreiding met meer dan 20 procent en minstens 5 standplaatsen tot een maximum van 60 standplaatsen, waarbij minimaal
f 50.000,- geinvesteerd moet zijn.
2) Een uitbreiding van meer dan 25 procent tot een aantal groter
dan 60 standplaatsen, waarbij minimaal f 100.000,- geinvesteerd

moet zijn.
- Ongeveer 0,2 procent zal gaan naar bedrijven die door natuurrampen,
ziektes, vernielingen enz. in 1983 minder dan 90 procent produceerden dan in 1981 of 1982. In dat geval kan men verzoeken 1981 of
1982 als referentiejaar te nemen.
- Vast staat dat maximaal 0,3 procent bestemd is voor bedrijven die
in 1982 en 1983 nauwelijks zijn gegroeid. Die bedrijven leveren
5,65 procent produktie in, in plaats van 8,65 procent. Als de veehouder ouder is dan 55 jaar, moet hij een opvolger hebben om in
aanmerking te komen. Verder moet hij 60 procent van het totale
aantal sbe's in de melkveehouderij hebben. Men wil deze regeling
alleen laten gelden voor bedrijven met 95 koeien en minder. Verder
mag de melkproduktie in 1983 met niet meer dan 3 procent gegroeid
zijn ten opzichte van de produktie in 1981.
- Ongeveer 0,3 procent is bestemd voor bedrijven die verplaatst worden
naar de Flevopolder en bedrijven die verplaatst worden in het kader
van ruilverkavelingen en herinrichtingen.
- De 0,3 procent die vrijkomt omdat melkveehouders al opgehouden
zijn te produceren en dus geen recht hebben op quota,

is bestemd

voor 'overige probleemgevallen'.
Deze regelingen gelden bij de invoering van de superheffing, dus alleen
dit jaar.
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De quota zijn gebonden aan grond. Bij overdracht van een bedrijf of
een deel van de grond kan een koper of pachter een evenredig deel van
het quotum in bezit of gebruik krijgen. Door middel van het indienen
van een verzoek aan de distriktsbureauhouder kan de overdracht van het
quotum bekrachtigd worden.

In september 1989 is een premieregeling van kracht geworden. De overheid
heeft voor een periode van drie jaar 50 miljoen gulden per jaar vrijgemaakt die voor een groot deel gebruikt gaat worden voor het opkopen van
quota. Voor iedere kg die de overheid opkoopt wordt f 0,65 uitbetaald.
Maximaal komt 250.000 kg per bedrijf voor deze regeling in aanmerking.
In totaal kan de minister met dit bedrag in drie jaar tijd maximaal
230.000 ton melk opkopen.
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5. GEVOLGEN VAN DE ZUIVELBESLUITEN

1989

VOOR

HET

INKOMEN

De zuivelbesluiten 1989 zullen de komende jaren een verstrekkende
invloed hebben op de inkomensontwikkeling in de Nederlandse melkveehouderij.

Het inkomen in de melkveehouderij wordt bepaald door de opbrengsten
en de kosten. De zuivelbesluiten 1989 hebben invloed op de opbrengsten
in de melkveehouderij. Door het vaststellen van de interventieprijzen
voor boter en magere melkpoeder wordt de melkprijs voor een groot deel
bepaald. Door het instellen van quota per bedrijf wordt de hoeveelheid
melk die min of meer rendabel geproduceerd kan worden beperkt. De
inkomensgevolgen van de ingrepen aan de opbrengstenkant worden beschreven
in 5.1.
Aan de kostenkant wordt niet ingegrepen door Brussel. De kostenontwikkeling is dan ook moeilijk te voorspellen. Wat dat betreft hebben we alleen de ervaring uit het verleden. Met name wat betreft de kosten zijn
er grote verschillen tussen de bedrijven. Mede hierdoor verschilt het

inkomenseffekt van de zuivelbesluiten 1989 ook per bedrijf. Dit komt
aan de orde in 5.2.
De inkomensdaling als gevolg van de zuivelbesluiten 1989 zal het eerste
jaar door een aantal faktoren nog meevallen. Een bespreking van die
faktoren vindt plaats in 5.3.
De inkomensgevolgen en de sociale gevolgen voor de melkveehoudersgezinnen op wat langere termijn komen aan de orde in 5.9.

5.L Inkomensdaling door

lagere melkprijs,

produktiebeperking

en

hogere medeverantwoordelijkheidsheffing

Door een lagere melkprijs en een beperking van de melkproduktie dalen
de opbrengsten op het melkveehouderijbedrijf. We gaan hier eerst na
hoeveel de melkprijs ongeveer zal dalen. Daarna komt de opbrengstdaling
als gevolg van de superheffing aan de orde. Tenslotte maken we een
schatting van de gemiddelde inkomensdaling afhankelijk van de leverantiegrootte per bedrijf.
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De melkprijs
Door Brussel is de interventieprijs verlaagd. Het gaat voor een boerengezin echter niet om de interventieprijs, maar om de uitbetalingsprijs
die van de zuivelfabriek ontvangen wordt.
De genomen zuivelbesluiten beinvloeden indirekt de uitbetalingsprijs.
De volgende faktoren zijn daarbij van belang:
termijn voor de uitbetaling van subsidies
- In de loop van 1983 is de
(bijvoorbeeld exportrestituties) door Brussel verlengd. Daardoor treedt
renteverlies op bij de zuivelfabrieken.
interventieprijzen voor boter en magere melk- In april 1989 werden de
waardoor
de opbrengst van een liter melk, die voor
poeder veranderd,
de interventie geproduceerd wordt, lager wordt.
`- Door Brussel is verder de rentevergoeding voor opslag van interventieprodukten aangepast aan de nationale rente. Er werd altijd uitgegaan van 10 procent rente. In Nederland ligt de rente op 8 procent.
De vergoeding wordt nu gebaseerd op die 8 procent, zodat er in vergelijking met de oude situatie een renteverlies van 2 procent op-

treedt bij de opslag van interventieprodukten door de Nederlandse
zuivelindustrie.
produktiebeperking daalt de melkaanvoer bij de zuivelfabriek.
- Door de
Daardoor ontstaan onderbezettingsverliezen, waardoor de uitbetalingsprijs gedrukt wordt.

Een redelijke indikatie voor de uitbetalingsprijs bij de Nederlandse
zuivelindustrie is de zogenaamde 'netto-opbrengst' die door het Produktschap voor Zuivel berekend wordt. Die 'netto-opbrengst' lag in september 1989 f 0,25 per 100 kg onder die in 1983. Deze daling is klein in
vergelijking met de genomen maatregelen. Dat is vooral een gevolg van
invoede gunstige marktontwikkeling van een aantal produkten. Door de
ring van de superheffing ontstaat voor een aantal produkten (bijvoorbeeld kaas) tijdelijk krapte op de markt, waardoor de prijzen aantrekken.
dan
Misschien daalt de uitbetaalde prijs in 1989 daardoor niet verder
hij in september 1989 gedaald was. Maar omdat de onderbezettingsverliezen bij de zuivelfabrieken waarschijnlijk nog zullen stijgen, kan
de uitbetaalde melkprijs verder dalen.

Ne gaan er hier van uit dat voor het melkprijsjaar 1989/85 de uitbe-
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talingsprijs gemiddeld f 0,25 per 100 kg lager zal zijn dan in 1983.

Voor de langere termijn is een schatting van de uitbetalingsprijs
moeilijker. Er zijn nog enorme interventievoorraden, waardoor de
prijzen op de zuivelmarkt onder druk staan. Zeker als de kosten voor
de afzet van deze voorraden door Brussel doorberekend worden via
een
lagere interventieprijs of een verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing, zal de uitbetaalde melkprijs nog fors dalen de komende

jaren.
Omdat de melkaanvoer lager wordt, zal er minder voor de interventie
geproduceerd worden. De opbrengstprijzen liggen voor de niet-interventieprodukten hoger dan voor boter en magere melkpoeder. Door deze ontwik-

keling kan een daling van de uitbetalingsprijs verminderd worden.
Bovenop de daling van de uitbetalingsprijs met 0,25 cent per kg komt
de verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing met 1 procent.
Daardoor gaat er nog ongeveer 0,75 cent per kg van de opbrengst af.

In totaal dus een daling van 1,00 cent per kg in het melkprijsjaar

1989/85.

De superheffing
Door de invoering van de superheffing mag in Nederland de produktie
in 1983 min 6,6 procent vrij van superheffing geproduceerd worden.
Per melkveehouderijbedrijf is een quotum toegewezen. Produceert een
melkveehouder boven het quotum, dan moet hij over de te veel geproduceerde liters 56 cent per liter heffing betalen. veer de
liters beven
het quotum worden de kosten dus zeker niet gedekt door de opbrengsten

van ongeveer 20 cent per liter.
Als hij niet in aanmerking komt voor extra quotum, zal een melkveehouder in 1989 ongeveer 8,65 procent minder leveren dan in 1983.
Dat levert 8,65 procent minder melkgeld op. Tegenover deze lagere
opbrengsten staan ook lagere kosten.
Bij de inkomensteruggang door de superheffing gaat het dus om hoeveel
er verdiend werd aan de laatste liters, die nu afgestoten worden. Als
we ervan uitgaan dat de melkproduktie verminderd wordt door het afstoten van koeien, kunnen we de volgende schatting maken:
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Door het Proefstation voor de Rundveehouderij (PR) wordt het inkomenseffekt berekent bij het afstoten van 10 procent van de koeien. De
inkomensteruggang per liter zal bij 8,65 procent produktievermindering
niet veel afwijken van de situatie waarin 10 procent van de veestapel
afgestoten wordt.
Bij het afstoten van 10 procent van de koeien op een bedrijf met 60
melkkoeien, berekent het PR een inkomensteruggang per minder geproduceerde liter variërend van 27,3 cent bij intensieve produktie (2,6
koeien per ha) tot 33,5 cent bij extensieve produktie (1,9 koeien per
ha). Wij gaan hier voor de Nederlandse melkveehouderij uit van het
gemiddelde en ronden dat af op 30 cent per liter.
Het netto-opbrengstverlies per liter door produktiebeperking verschilt
echter sterk per bedrijf (zie 5.2.).
Om de produktie te verminderen zal op de meeste bedrijven een deel van
de veestapel worden afgestoten. Door de grote uitstoot van vee dalen
de prijzen voor slacht- en gebruiksvee. Daardoor neemt gemiddeld de
post ogget en aanwas per koe af. Dit is echter een tijdelijk effekt.
Na de uitstoot van melkkoeien zal de prijs zich waarschijnlijk weer
herstellen. Een blijvend effekt is, dat er minder koeien op het bedrijf
zijn. Daardoor zal de totale post omzet en aanwas op het bedrijf lager
zijn. we gaan er hier van uit dat de daling van omzet en aanwas op een
bedrijf gemiddeld f 800,- per afgestoten koe bedraagt.

Het effekt van melkprijsdaling en produktiebeperking kan als volgt
worden samengevat:
Door de superheffing moet de melkproduktie ingekrompen worden. Voor de
liters die nog wel geproduceerd mogen worden wordt een lagere melkprijs
ontvangen. Voor het inkrimpen van de produktie zullen koeien afgestoten
worden, waardoor de opbrengsten voor omzet en aanwas dalen.

Inkomensdaling afhankelijk van leverantiegrootte
Hoeveel zal het inkomen van de melkveehouderijgezinnen dalen?
Als we de kostenontwikkeling buiten beschouwing laten, is het effekt
van een lagere melkprijs duidelijk: alles wat van de melkprijs afgaat,
is minder inkomen. Het precieze effekt van de inkrimping van de produktie op het inkomen is niet op voorhand te bepalen. Het verschilt sterk
per bedrijf. Ne kunnen hier slechts een zeer globale schatting geven,
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ervan uitgaande dat een liter minder melken gemiddeld 30 cent aan
inkomen scheelt.
Op basis van deze gegevens is een schatting te maken van het inkomens-

effekt voor de Nederlandse melkveehouderij. Er werd in 1983 ongeveer
12,8 miljoen ton gemolken. Daarvan wordt 6,6 procent, ofwel 0,895
miljoen ton ingeleverd. Bij een inkomensdaling van 30 cent per ingeleverde liter, betekent dit in totaal 259 miljoen gulden minder.
De prijs voor de ongeveer 12 miljoen ton die nog wel geproduceerd mag
worden gaat 1,0 cent per kg omlaag. Dat betekent ongeveer 120 miljoen
gulden minder inkomen.
Als we ervan uitgaan dat de produktievermindering van 0,895 miljoen
ton voor 3/9 deel gerealiseerd wordt door uitstoot van koeien, zullen
in totaal ongeveer 169.000 melkkoeien worden afgestoten. Dat betekent
een verlies aan omzet en aanwas van circa 135 miljoen gulden.
259 + 120 +
Door de Nederlandse melkveehouderij wordt dan in totaal
60.000
135 = 509 miljoen gulden ingeleverd. Gemiddeld over de ongeveer
bedrijf.
per
8.500,minder
bedrijven met melkvee is dat ongeveer f

Het inkomenseffekt is natuurlijk afhankelijk van de leverantiegrootte.

De schatting van de inkomenseffekten bij verschillende jaarleverantie
staat in tabel 5 (blz.37 ). Daarbij is er van uitgegaan dat de 8,65
procent produktiebeperking gerealiseerd wordt door de uitstoot van
9 procent van de koeien.

5.2.Verschillende

inkomensgevolgen

per bedrijf

In paragraaf 5.1. kwam al naar voren, dat de inkomensgevolgen van de
zuivelbesluiten 1989 sterk zullen verschillen per bedrijf. Dat gaan we

hier na aan de hand van drie voorbeelden. we nemen daarvoor de denkbeeldige bedrijven van drie jonge boeren: Henk, Peter en Gerard.
I: Henk (90 jaar) heeft een intensief bedrijf: 20 hektare met 70
melkkoeien en jongvee. Hij heeft het bedrijf 15 jaar geleden
overgenomen. Er is een ligboxenstal.
II: Peter (26 jaar) zit in maatschap met zijn vader. Ze hebben een
bedrijf van 35 hektare en 70 koeien. De ligboxenstal is nog maar
net klaar en staat nog niet vol.

1
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Tabel 5: Schatting van de inkomensgevolgen van superheffing en melkprijsdaling bij gelijkblijvende kosten.

Jaarleverantie 1983
(kg)

50.000

100.000

200.000

500.000

1.000.000

95.675

91.350

182.700

956.750

913.500

900

- 1.800

- 9.600

- 9.100

-2.600

- 5.200

-13.000

-26.000

Jaarleverantie 1989

(kg)
Inkomenseffekt prijsdaling van 1,0 cent

per kg (f)

-

500

-

Inkomenseffekt pro-

duktiedaling met 8,65
procent, bij opbrengst
min kosten van
30 ct/kg (f)
-1.300
Inkomenseffekt lagere
omzet en aanwas, bij
uitstoot van 9 procent
van de veestapel en
omzet en aanwas van

f 800,- per koe (f)

-

700

-1.900

-2.900

- 7.200

-19.900

Totale
inkomenseffekt (f)

-2.500

-9.900

- 9.900

-29.800

-99.500

III: Gerard (20 jaar) zou het ouderlijk bedrijf wel willen overnemen.

Het bedrijf is 25 hektare groot en er zijn 90 koeien. Een extensief bedrijf, zonder ligboxenstal.

Voor deze voorbeeldbedrijven wordt hier globaal, bij gelijkblijvende
kosten, de inkomensteruggang als gevolg van de zuivelbesluiten 1989
berekend. Bij die berekening zijn de volgende aannames gemaakt:
melkprijs

75 cent per liter

omzet en aanwas per koe:
op intensief bedrijf

f 875,-

op extensief bedrijf

f 933,-

melkprijsdaling

1,0 cent per kg

voerkosten voor de laatste koe:
op intensief bedrijf

f 2860,-

op extensief bedrijf

f 1333,-
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overige variabele kosten per koe:
op intensief bedrijf

f 1000,-

op extensief bedrijf

f

I Intensief bedrijf,

620,-

15 jaar geleden overgenomen

Henk heeft vlak na de overname, in 1972, een ligboxenstal gezet. Een

deel van zijn schulden heeft hij afbetaald.
Om op 20 hektare 70 koeien te kunnen houden moest hij veel kosten maken
voor de produktie van vooral de laatste liters. Die laatste liters mag
hij

nu niet meer produceren. Hij moet 8,65 procent terug. Dat betekent

in plaats van 920.000 kg nog maar een dikke 380.000 kg. Henk besluit
de minst produktieve koeien op te ruimen en in de overblijvende koeien
meer gras en mais van zijn eigen land te stoppen. Ze blijven zo veel
melk geven, en Henk bespaart op dure voeraankopen.
De berekening van de inkomensgevolgen voor Henk wordt dan als volgt:

Produktie was

: 920.000 kg

Produktie wordt: 380.000 kg

90.000 kg minder, dat scheelt aan melkgeld

- f 30.000,-

7 koeien gaan de deur uit, zodat de omzet en aanwas
verminderd met

- f

6.100,-

- f

3.800,-

Verder daalt de melkprijs voor de 380.000 kg die hij nog
wel levert, met ongeveer 1,0 cent per kg. Dat is een
achteruitgang van
Tegenover deze minposten staan de besparingen.
Op voerkosten kan Henk 7 x f 2860,- besparen, dat is

+ f 20.000,-

Daarnaast vervallen de overige variabele kosten van de

7.000,-

7 afgestoten koeien

+ f

Het totale inkomenseffekt wordt zo:

12.900,- f

Henks inkomen gaat fors omlaag. Maar hij heeft een modern bedrijf en
hoeft niet uit te breiden om een inkomen te halen. Hij heeft ook een

paar goede jaren achter de rug. De afgelopen twee jaar is de melkprijs
goed geweest. Henk hoeft niet zo veel meer naar de bank te brengen.
In zijn hart is hij wel blij dat hij wat minder intensief kan gaan

boeren, maar zijn inkomen moet niet verder omlaag, vindt hij.
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II Maatschap, pas geinvesteerd
Peter is nog maar een paar jaar boer. Hij is in 1982 een maatschap
met zijn vader aangegaan. In datzelfde jaar is de ligboxenstal klaargekomen. Daar is plaats voor 80 melkkoeien. Ze hadden in 1981 al 10
hektare grond van de buurman gekocht.

Vóór 1981 molken ze op 25 hektare grond 50 koeien. Beste koeien, de
totale produktie lag rond de 330.000 kg. De afgelopen jaren is Peter
druk bezig geweest de stal vol te krijgen. De produktie is gestegen
van 330.000 kg in 1981 tot 930.000 kg in 1983. In de stal staan inmiddels (juni 1989) een kleine 70 koeien.
Door de superheffing zou Peter 8,65 procent terug moeten. Hij heeft
echter een aanvraag ingediend via de distriktsbureauhouder om een extra
quotum. Hij is een 'hardheidsgeval'. Peter valt in de kategorie ’recente
uitbreidihgen'. Hij is één van de mensen die met meer dan 25 procent
hebben uitgebreid en voor minstens f 100.000,- hebben geinvesteerd,

Dat bedrag is voor Peter inmiddels een lachertje, als hij denkt aan
de gekochte grond en de gebouwde stal. Peter had gepland de produktie
nog op te voeren tot 970.000 kg. Door de superheffing wordt daar echter
een streep door getrokken. We gaan er hier van uit dat Peter inderdaad
extra quotum krijgt.
De berekening van het quotum dat het bedrijf dan toegewezen krijgt,

is als volgt:
De produktie was in het jaar vóór de uitbreiding(1981):
Daar wordt eerst 8,65 procent van afgetrokken

330.000 kg.
-

Er blijft dan over:

28.500 kg.
301.500 kg.

Het extra quotum dat Peter krijgt vanwege de recente uitbreiding wordt
als volgt berekend:
80 procent van het aantal nieuwe standplaatsen x
gemiddeld 5500 kg per koe. Voor Peter wordt dat
0,8 x 30 x 5500

Z

Daarvan wordt ook 8,65 procent afgetrokken
Het extra toegewezen quotum wordt dan

In totaal mag Peter dus vrij van superheffing leveren:
120.500 : 922.000 kg melk.

132.000 kg.
-

11.500 kg.
120.500 kg.

310.500 +
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De berekening van de inkomensgevolgen voor Peter wordt dan:
Geraamde produktie

: 970.000 kg

Toegestane produktie

: 922.000 kg

Minder melken

:

98.000 kg, dat scheelt aan melkgeld - f 36.000,-

Ook de omzet en aanwas wordt minder dan gepland; ongeveer

8 koeien minder

- f

7.000,-

- f

9.200,-

De melkprijs daalt met 1,0 cent per kg, dat is een

inkomensteruggang van
De besparing op de voerkosten in vergelijking met de
geraamde produktie bedraagt ongeveer

+ f 22.900,-

De overige variabele kosten dalen met

+ f

Het totale inkomenseffekt in vergelijking met de planning:

16.300,- f

8.000,-

Op de planning van 970.000 kg is de financiering door de bank berekend.
In totaal is voor de 10 hektare land en voor de ligboxenstal f 500.000,-

geleend. Er moet de komende jaren ongeveer f 50.000,- per jaar naar de
bank gebracht worden.

Voor een liter melk maken ze gemiddeld f 0,50 kosten zonder arbeid en
bankaanspraken te rekenen. Bij een melkprijs van 79 cent per kg blijft
er dan f 101.300,- over. Daarvan gaat f 50.000,- naar de bank. Ze
houden zelf f 51.300,- over. Per gezin is dat dus ongeveer f 25.600,bruto.
Peter had zich de toekomst rooskleuriger voorgesteld. Maar hij hoopt
dat na een aantal slechte jaren er betere jaren zullen komen. Met de
bedrijfsopzet zoals die nu is, kunnen ze hun quotum wel volmaken op

minder grond. De overblijvende hektares kunnen ze dan verhuren aan een
akkerbouwer in de buurt. Misschien is het op den duur wel aantrekkelijk om zelf verder te gaan in de akkerbouw. Hun grond is daarvoor wel
geschikt.

III Wil wel overnemen, nog niet geinvesteerd
Gerard zit nog op de Middelbare Agrarische School. Hij is 20 jaar en
doet dit jaar eindexamen. Hij heeft eerst een paar jaar LTS gedaan,
maar omdat er voor hem als automonteur waarschijnlijk geen werk zou

zijn, heeft hij drie jaar geleden besloten het bedrijf van zijn ouders
over te nemen. Hij werkte toch al vaak mee, en hij hoefde zo niet bang
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te zijn dat er voor hem geen werk was.
Het bedrijf van zijn ouders is 25 hektare groot. Ze melken daarop 90
koeien. Dat levert voor zijn ouders een redelijk inkomen op, want ze
hebben vrijwel geen schulden bij de bank. Er is niet veel geinvesteerd
in gebouwen en machines, waardoor de kosten laag zijn.
In 1983 werd ongeveer 220.000 kg melk geleverd. Door de superheffing
moet dat ongeveer 5,65 procent minder worden; ze komen namelijk in
aanmerking voor de regeling 'niet groeiers'. Om de produktie te verminderen tot 208.000 kg gaan drie koeien de deur uit. Omdat de kosten op
dit extensieve bedrijf al laag zijn, zijn er weinig mogelijkheden om de
inkomensteruggang te verkleinen door kostenbesparing. Het inkomen van
Gerards ouders wordt flink lager:

12.000 kg minder melken betekent minder melkgeld

- f 9.000,-

De omzet en aanwas van drie koeien valt weg

- f 2.800,-

De lagere melkprijs voor de 208.000 kg betekent

- f 2.100,-

Op de voerkosten kan bespaard worden

+ f 9.000,-

De overige variabele kosten gaan omlaag

+ f 1.900,-

Het totale inkomenseffekt:

- f 8.000,-

Om het bedrijf over te kunnen nemen had Gerard gedacht om in maatschap
te gaan met zijn vader. Het plan was om het bedrijf eerst flink te
intensiveren en misschien over een paar jaar wat grond bij te kopen
(de buurman houdt er over een paar jaar waarschijnlijk mee op). Het
intensiveren van de produktie is nu niet meer mogelijk. Daardoor
kunnen er geen twee inkomens uit

het bedrijf komen.

Gerard kan het bedrijf nog wel overnemen door het een aantal jaren te
pachten. Dan kan hij vermogen vormen om het daarna over te nemen.
Maar zijn vader is 99 jaar. Die wil er nog niet mee ophouden.
De produktie kan alleen omhoog door grond met daaraan gebonden quota
te kopen. Dan zou er tegelijk een ligboxenstal moeten komen. Die
investering is te groot in één keer.
Gerard kan het bedrijf nu dus niet overnemen. Er blijven in principe
voor hem twee mogelijkheden over:
- Uitbreiden in een andere tak op het bedrijf. Dat zou in Gerards

geval de intensieve veehouderij zijn;
- Gerard kan proberen op een andere manier geld te sparen om over een
tijdje genoeg vermogen te hebben om het bedrijf over te nemen. Hij
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zou dan een baantje moeten zien te vinden.

Gerard houdt niet zo van varkens en dat baantje dient zich niet zo hard
aah. Hij gaat eerst maar examen doen op school en ziet dan wel verder.

Uit deze drie verzonnen voorbeelden blijkt dat de inkomensgevolgen
van een lagere melkprijs en vooral van de superheffing, zeer verschillend uitpakken per bedrijf:
1. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat boeren en boerinnen die al
wat langer een bedrijf hebben en niet meer hoeven uit te breiden,
minder slecht af zijn dan zij die pas zijn begonnen. Veel moeilijker
is het als je nog moet beginnen, zeker als je ouders een vrij klein

bedrijf hebben.
2. De mogelijkheden om de inkomensteruggang als gevolg van het inleveren
van produktie op te vangen, zijn veel groter voor een intensief
bedrijf, zoals dat van Henk, dan voor een extensief bedrijf, zoals
dat van Gerard. Op een intensief bedrijf liggen de kosten, met name
de voerkosten, hoog, zeker voor de laatste liters. Als die wegvallen

daalt het inkomen relatief weinig. Op een zeer intensief bedrijf
met veel aangekocht ruwvoer kost

een liter minder melken ongeveer

f 0,10; op een extensief bedrijf kan het oplopen tot f 0,90, zoals
in voorbeeld III.
3. Inleveren van produktie en daling van de melkprijs verlagen het
inkomen op de grote bedrijven meer dan op de kleine. Nu liggen in
het algemeen de inkomens op de kleine bedrijven onder die op de

grote bedrijven. Verder moet een deel van de kleine bedrijven nog
fors uitgebreid worden om voortgezet te kunnen worden (zie voorbeeld
III). Dat geldt minder sterk voor de grote bedrijven met een ligboxenstal.

9. Als het in de melkveehouderij heel moeilijk wordt, kun je er een
andere tak bij gaan doen op je bedrijf. De mogelijkheden hiervoor

zijn vooral afhankelijk van de grond, en daarmee verschillend per
streek. Als je een bedrijf hebt op de Groninger klei zijn er in
principe mogelijkheden om akkerbouw te gaan doen. Op veengrond in

Utrecht is het slecht akkerbouwen en daar ben je vrijwel volledig
aangewezen op intensieve veehouderij. Ook de mogelijkheden om een
deel van de grond te verhuren verschillen enorm. Zo wordt voor
geschikte tuinbouwgrond in Noord-Holland ongeveer f 5000,- per
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hektare per jaar betaald. Een melkveehouder in de Achterhoek moet
met veel minder genoegen nemen als hij land verhuurt.
Omdat veel kleine melkveehouderijbedrijven zullen proberen de inkomenskapaciteit op peil te houden door uit te breiden in de intensieve veehouderij,

zal de markt voor die produkten nog instabieler

worden. Bij grotere overschotten en dus lagere prijzen in de intensieve veehouderij, zal dat voor slechts weinigen een uitweg zijn.

5.3.

Inkomensdaling in eerste

jaar minder

fors

Door de zuivelbesluiten 1989 dalen de opbrengsten op de melkveehouderijbedrijven. Die lagere opbrengsten zullen zich het eerste jaar nog niet
volledig in een lager inkomen uiten. De inkomensdaling kan gekompenseerd worden door de volgende faktoren:
1. Op de kostenontwikkeling in de melkveehouderij hebben de zuivelbesluiten 1989 weinig invloed. Waarschijnlijk zullen de meeste
kosten licht blijven stijgen de komende jaren. Een uitzondering
daarop vormen, zeker het eerste jaar, de voerkosten. Onder meer
als gevolg van het lagere verbruik van krachtvoer door de produktiebeperking, dalen de krachtvoerprijzen dit jaar. Een andere faktor
hierbij is de overvloedige oogst in de Verenigde Staten. Als de
daling van de krachtvoerprijzen standhoudt, kan een groot deel van
de inkomensteruggang hierdoor opgevangen worden. Dat is echter
zeer onzeker.
2. Om de produktie te verlagen is het op veel bedrijven ekonomisch
om een aantal koeien af te stoten. Die koeien worden verkocht.
Ekonomisch gezien is de opbrengst van die koeien geen inkomen,
maar het te gelde maken van produktiemiddelen (vermogen). Met het
verkopen van die koeien gaat een deel van de produktie- en daarmee
van de inkomenskapaciteit verloren. Toch zal in de praktijk het
geld dat de afgestoten koeien opbrengen opgevat en gebruikt worden
als inkomen.

Bijvoorbeeld: Een bedrijf met 37 koeien moet, om de produktie omlaag te krijgen, 3 koeien verkopen. Die drie koeien brengen minder
op, want de prijzen staan onder druk omdat bijna iedereen koeien
moet verkopen. De drie koeien brengen toch nog f 9500,- op. Het
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inkomen gaat op dit bedrijf door de zuivelbesluiten ongeveer
voor de koeien ontvangen
f 10.HOO,- terug. Als de f M.500,- die
het eerste
inkomensteruggang
is, opgevat wordt als inkomen, zal de

jaar slechts voor de helft zo ervaren worden.
3. Door de produktiebeperking krijgt de zuivelindustrie te maken met
overkapaciteit. Bij de zuivelkoöperaties komen de hogere verwerkingskosten per liter melk, die hiervan het gevolg zijn, op zijn vroegst
tot uiting in de nabetaling van het eerste jaar van de produktiebeperking. Dat is in het voorjaar van 1985. Hierdoor worden de

direkte inkomensgevolgen enigszins uitgesteld.
U. Dat wordt nog versterkt door de waarschijnlijk hogere uitbetalingsprijs voor wintermelk. Omdat veel boeren hun produktie in de zomer
'

weinig beperken (de produktiekosten liggen dan immers laag), kan in
de winter een melktekort bij de industrie ontstaan. De zuivelindustrie zal door hogere toeslagen voor wintermelk proberen de aanvoer
toch enigszins gelijkmatig te houden. Zo heeft Melkunie-Holland
al besloten haar herfstmelktoeslag te verhogen voor de melk die in
de periode van 23 september tot 15 december 198ü boven het quotum
gemolken wordt.
5. Vier maal per jaar wordt een voorlopige heffing opgelegd. De eind;
afrekening van de superheffing vindt aan het eind van het boekjaar
plaats. De eerste keer zal dus in juni 1985 zijn. De boeren die
boven hun quotum produceren zullen voor het eerst de gevolgen
merken aan het eind van 19BH, maar het uiteindelijke effekt wordt
pas zichtbaar in de loop van 1985.

Door deze faktoren zal de inkomensdaling als gevolg van de superheffing
en de melkprijsdaling het eerste jaar getemperd worden. Door het LEI
wordt in het Landbouw Ekonomisch Bericht 198M deze voorzichtige uitspraak gedaan: "Vanwege de nog moeilijk overzienbare gevolgen van de
superheffing kunnen over de melkveehouderij in 1983/85 nauwelijks
uitspraken worden gedaan. De kansen op beperkte verdere daling (van

het inkomen, red.) lijken groter dan die op herstel".

`
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5.M.

Inkomensgevolgen

en sociale gevolgen op

langere

termijn

Bij de invoering van de superheffing kunnen op intensieve bedrijven
de kosten fors teruggedrongen worden. De inkomensteruggang is voor

dit deel van de bedrijven kleiner door het afstoten van dure liters.
Maar de komende jaren, na deze aanpassing, moet het quotu

volgemol-

ken worden. De enige mogelijkheid om dan het inkomen op peil te houden
is verder besparen op de kosten. De mogelijkheden hiervoor zijn maar
klein. Ook de afgelopen jaren zijn de kosten op de meeste bedrijven
scherp in de gaten gehouden. Het bleek vaak toch noodzakelijk de
produktie uit te breiden om het inkomen op peil te houden. Daar komt
bij, dat het verlagen van de kosten per liter voor een groot deel
juist kon door méér te gaan produceren.
De komende jaren zullen de prijzen van diverse kostenfaktoren eerder
stijgen dan dalen (kunstmest, rente, elektriciteit, gasolie enz.).
Zoals het er nu naar uitziet, zal er volgend jaar misschien nog
1 procent produktie ingeleverd moeten worden. En de melkprijs zal
waarschijnlijk niet stijgen, eerder nog verder dalen.

Hierdoor zal het inkomen in de melkveehouderij de komende jaren, door
superheffing en prijsdaling, op vrijwel alle bedrijven verder dalen.
Aan de andere kant zijn er steeds meer mensen, die wel aan de slag
willen in de landbouw. Een baan buiten de landbouw zit er voor velen

op korte termijn niet in.

Wat betekent een langdurig lager inkomen in de melkveehouderij voor
de mensen op de bedrijven?
Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, wordt er in goede jaren meer, in slechte
jaren minder bespaard. Als de besparingen een groot aantal jaren laag
zijn, komt de kontinuiteit van het bedrijf in gevaar. Meestal zal men
dat willen voorkomen door de gezinsbestedingen te beperken, zodat er
toch voldoende bespaard kan worden.
Dat geldt het sterkste voor de kleine bedrijven. Daar is de afgelopen
jaren gemiddeld niet bespaard, maar ontspaard. Die bedrijven hebben
weinig weerstand.
Op de bedrijven in de middengroep is de weerstand iets groter. Die
hebben de afgelopen jaren vaak nog wel kunnen besparen, waardoor er
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enige reserves zijn.
De grote bedrijven die al langer geleden overgenomen zijn, zullen
over het algemeen niet direkt in financiële problemen komen. Op die
bedrijven is de afgelopen jaren voldoende bespaard. De grote bedrijven
gefinancierd
die pas zijn overgenomen en met veel vreemd vermogen zijn
zullen vrij snel in financiële problemen komen. Het jaarlijks opbrengen
van rente en aflossing wordt hier snel een moeilijke zaak.

Als de kontinuiteit van een bedrijf gevaar loopt, omdat er weinig
of niet bespaard kan worden, zullen de gezinsbestedingen omlaag
moeten gaan, als men het bedrijf op langere termijn voort wil zetten.
Zo kan wellicht toch nog voldoende bespaard worden. Maar daardoor
neemt de druk op met name de boerin en kinderen toe.
zij
Omdat de boerin in vrijwel alle gevallen de huishouding doet, is
het die mogelijkheden moet zoeken om de uitgaven hiervoor te beperken.
op
Door bijvoorbeeld meer groente uit de eigen moestuin te halen kan
de kosten voor het eten bespaard worden. Zelf maken van kleren is

goedkoper dan in de winkel kopen. De wasmachine of het bankstel zal
niet meer nieuw gekocht worden:

'Eerst de machines, over een paar

jaar kan het vóór misschien wel'.
Als de besparingen terug blijven lopen, kunnen ook de noodzakelijke
investeringen op het bedrijf niet meer gedaan worden. Dat kan dan
alleen door extra geld te lenen, waardoor de invloed van de banken
groter wordt.

De kans bestaat dat door het struktureel verlagen van prijs en
terechtkomt.
produktie een aantal bedrijven in een neerwaartse spiraal
om
Op die bedrijven zullen de mensen steeds meer moeite moeten doen
de touwtjes aan elkaar te knopen. En minder tijd hebben om dingen
bedrijf
buiten het bedrijf te doen. Ze zijn nog meer gebonden aan hun
dan vóór de zuivelbesluiten 198M.
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6.GEVOLGEN

VAN DE ZUIVELBESLUITEN198ü

VOOR DE

BEDRIJFSSTRUKTUUR

In dit hoofdstuk bespreken we de gevolgen van de zuivelbesluiten 198A
voor de bedrijfsstruktuur. In 6.1. behandelen we de posities van verschillende groepen bedrijven op de vrije markt voor grond en quota.

In 6.2. gaan we in op de ontwikkeling van de grondprijs en gevolgen van
een eventuele stijging van de prijs van grond met quota. In 6.3. bekijken

we het struktuurbeleid dat de overheid wil voeren bij de superheffing.
wat verandert er in dit beleid? Komen er regelingen voor jonge boeren?

6.L De

vrije markt

voor grond

Zoals al in hoofdstuk drie

en

quota

naar voren kwam heeft de bedrijfsstruktuur

zich in de jaren zestig en zeventig in stormachtig tempo ontwikkeld.
Veel bedrijven,

'de wijkers', zijn verdwenen. Sommige bedrijven hebben de

vrijkomende grond gekocht en hun produktiviteit sterk verhoogd, andere
hebben dat minder gedaan. De bedrijven zijn onder te verdelen grote en
kleine bedrijven en bedrijven in

de middengroep.

Een voorwaarde voor deze ontwikkeling tot nu toe, was dat de totale
produktie steeds uitgebreid kon worden. Door de zuivelbesluiten 198M,
met name de superheffing, kan dat de komende jaren niet meer. Daardoor
hebben de zuivelbesluiten 198U, en vooral de invulling van de superheffing op nationaal niveau, een grote invloed op de ontwikkeling van de
bedrijfsstruktuur in de melkveehouderij. De manier waarop de overdracht
van quota geregeld wordt, bepaalt sterk de kans op kontinuiteit in de
toekomst voor de drie groepen bedrijven.

In Nederland zijn de quota aan de grond gebonden, zoals vastgelegd in de
EG-richtlijnen. Alle bedrijven mogen grond met quota kopen. Grond inklusief een evenredig deel van het bedrijfsquotum van het bijbehorende be-

drijf zijn daarom vrij verhandelbaar, net als grond vóór het invoeren van
de superheffing. Toen was grond een belangrijke rem op de uitbreiding van
een bedrijf. Door intensiveren kon de produktie op kleine bedrijven en
bedrijven in de middengroep vaak toch nog uitgebreid worden. Nu kan dat
alleen nog maar door aankoop van grond met quota. Daarom zijn melkveehou-

derijbedrijven die uit willen breiden sterker dan voorheen aangewezen op
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de grondmarkt. Alleen via die weg kan een bedrijf aan extra quota komen.
Wat voor gevolgen zal dit hebben voor de drie groepen bedrijven die we
in hoofdstuk drie hebben onderscheiden?

Grote bedrijven
Op deze bedrijven werd over het algemeen vóór de superheffing voldoende bespaard om de kontinuiteit op langere termijn te verzekeren.
Die zekerheid zal door de dalende melkprijs afnemen. Dat zal vooral
die bedrijven treffen die net overgenomen of uitgebreid zijn en nog
zwaar in de schulden zitten. Zij zullen over het algemeen te weinig
financiële reserves hebben om dure grond met quota te kopen.
Dit in tegenstelling tot grote bedrijven die al langer geleden overgenomen en uitgebreid zijn. Hier wordt meestal voldoende verdiend en
bespaard. Deze bedrijven zullen, net als voor de superheffing, op de
grondmarkt het sterkste staan omdat zij het meeste kunnen bieden.
Ook kunnen belastingvoordelen meespelen. Omdat er minder afgelost hoeft

te worden moet er meer belasting worden betaald. Een nieuwe investering in grond met quota kan dat voorkomen.
Bedrijven in de middengroep
Over het algemeen waren op deze bedrijven de besparingen vóór de
superheffing niet hoog genoeg om kontinuiteit op langere termijn te
verzekeren. Door de lagere melkprijs en de produktiebeperking wordt die
onzekerheid nog groter. Sommige bedrijven hebben misschien genoeg bespaard om extra grond met quota te kunnen kopen. Over het algemeen
zal het echter zo zijn dat bedrijven in de middengroep minder financiële reserves en mogelijkheden tot krediet bij de bank hebben dan grote

bedrijven.
Kleine bedrijven
Op kleine bedrijven werd gemiddeld genomen vóór de superheffing niet
bespaard,of zelfs ontspaard. Door de lagere opbrengsten zal er verder

ontspaard worden. Deze bedrijven zullen daarom vrijwel geen financiële
reserves hebben om grond met quota te kopen.

Uit het voorgaande kunnen we de konklusie trekken dat vooral grote bedrij-

ven die al langer draaien sterk zullen staan op de markt voor grond en
Euotê. Door aankoop daarvan kan deze groep bedrijven zich in de komende
jaren ontwikkelen tot een nieuwe kopgroep met een grotere bedrijfsomvang dan op dit moment. Het aantal zeer grote bedrijven kan daardoor
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toenemen.
Een nieuwe middengroep kan ontstaan uit de grote bedrijven die nog
zware lasten hebben en geen financiële reserves om grond met quota aan te
kopen. Een deel van de huidige middengroep kan misschien voldoende grond
met quota aankopen om zich daarmee bij de nieuwe middengroep aan te sluiten. Deze nieuwe middengroep zal zich bij een terughoudend prijsbeleid
kenmerken door een nivo van besparingen dat te laag is om

kontinuiteit

op langere termijn te verzekeren. De toekomstige bedrijven in de middengroep zullen zich wat dat bedreft in dezelfde situatie bevinden als de

huidige middengroep, alleen zullen de bedrijven groter zijn.
De kleine bedrijven en de rest van de huidige nidkngixp zBlsn<x>den¤rkt
voor grond en quota weinig kansen hebben omdat ze weinig of geen financiële rederves hebben. De kans op kontinuiteit op langere termijn wordt
voor deze bedrijven bij een terughoudend prijsbeleid vrijwel nihil. Op
de langere termijn rest hen niets anders dan grond en quota te verkopen.

De situatie is als volgt samen te vatten. Vóór invoering van de superheffing waren de ontwikkelingskansen van de drie groepen bedrijven ongelijk door verschillende niveau's van besparingen. In de nieuwe situatie kan bedrijfsuitbreiding alleen nog maar plaatsvinden door aankoop

van grond met quota en niet meer door intensiveren. De kansen op de
vrije markt voor grond en quota worden sterk bepaald door de financiële
reserves op het bedrijf. Grote bedrijven die al langer geleden overge-

nomen zijn hebben meer reserves dan andere bedrijven. In de nieuwe
situatie zal de gemiddelde bedrijfsgrootte toenemen en het totaal aantal
bedrijven afnemen. De groep grote bedrijven zal in omvang toenemen; de
grenzen van de besproken indeling schuiven op naar boven. Het lijkt

waarschijnlijk dat de verschillen tussen bedrijven, net als vóór de
superheffing, toe zullen blijven nemen.

6.2.De grondprijs

De quota zijn gebonden aan de grond. Daardoor is het al of niet aanwezig
zijn van een quotum bij de grond een faktor die de grondprijs mede zal
bepalen. Ook de hoogte van het quotum zal invloed hebben op de grond-
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prijs. Hierdoor zal de variatie in grondprijzen waarschijnlijk groter
worden.
Het prijsverschil tussen grond met en zonder quota is ook afhankelijk
van de alternatieve gebruiksmogelijkheden. Veengrond is bijvoorbeeld
vrijwel alleen geschikt voor grasland. Als op die grond geen quotum zit,
zal de prijs veel lager zijn dan met quotum. In de echte weidegebieden
trad in september 198M al een verschil op van f 10.000,- per hektare.
Dat ligt anders voor bijvoorbeeld zandgrond die geschikt is voor tuinbouw. Voor die grond wordt door een tuinder ook een flinke prijs betaald
als er geen quotum op zit.
Er zullen verschillen optreden per regio. Maar zal de prijs van grond
met quota gemiddeld hoger worden dan de prijs van deze grond vóór
invoering van de superheffing?

De ontwikkeling van de grondprijs in de melkveehouderij is afhankelijk
van vraag en aanbod. De vraag is onder andere afhankelijk van het

inkomen dat een melkveehouder denkt te kunnen verdienen op één hektare
grasland.
Door de superheffing moeten alle melkveehouders gemiddeld 6,6 procent
in produktie terug. Grote bedrijven moeten meer koeien inleveren dan
kleine bedrijven en zullen dus met grotere overkapaciteit in stalruimte
komen te zitten. Vraag naar grond met quota zal waarschijnlijk vooral
komen vanuit grotere bedrijven die al eerder overgenomen zijn. Zij
kunnen het meeste bieden omdat ze meer financiële reserves hebben dan
andere bedrijven. Ze zullen alleen de variabele kosten meerekenen in
de overweging hoeveel zij zullen bieden voor de grond. De vaste kosten
voor de ligboxenstal zijn toch al gemaakt. Deze vraag zal weer afnemen
als de overkapaciteit opgevuld wordt.
Kleine bedrijven en bedrijven in de middengroep komen ook met overkapaciteit te zitten,

echter minder per bedrijf. Als deze bedrijven over-

genomen worden zal uitbreiding ekonomisch noodzakelijk blijven. Dat kan
alleen nog maar door aankoop van grond met quota. Daarom zal de vraag
naar grond met quota door bedrijfsopvolgers op kleine bedrijven en
bedrijven in de middengroep toenemen. Ter illustratie:

in 1983 waren er

5000 bedrijven met minder dan 36 koeien waar een opvolger aanwezig was.

De vraag naar grond met quota zal dus vooral komen van grote bedrijven
met financiële reserves, kleine bedrijven en bedrijven in de middengroep
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met een opvolger. Die vraag zal groot zijn omdat uitbreiding alleen nog
maar plaats kan vinden door aankoop van grond met quota. Toch is daarmee
niet gezegd dat dan de prijs van grond met quota veel hoger zal worden
dan de grondprijs vóór de invoering van de superheffing, Dat hangt ook
af van de inkomsten die van één hektare grond te halen zijn. Die verwachting is nogal somber. Banken zullen daarom minder bereid zijn
krediet te geven. Dat zal vooral kleine bedrijven en bedrijven in de
middengroep treffen die minder financiële reserves hebben. Het ziet er
niet naar uit dat opvolgers op deze bedrijven de financiële middelen
zullen hebben om de prijs van grond met quota op te drijven. Slechts

grote bedrijven met reserves zullen daar eventueel toe in staat zijn.
Zij zullen waarschijnlijk de prijs gaan bepalen. Of die prijs nu hoger
of lager zal worden dan voorheen, hij zal waarschijnlijk te hoog zijn
voor jongeren die bij bedrijfsovername uit moeten breiden.

6.3.Het struktuurbeleid van de

overheid

In ruilverkavelingen zal het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) grond
met quota op blijven kopen. Die grond met quota zullen gebruikt worden
bij toedeling in ruilverkavelingen.
Daarnaast zal de overheid door blijven gaan met grondaankopen buiten
ruilverkavelingsgebieden (natuurgebieden enz,). Daardoor zal een gering
aantal quota in handen van de overheid komen. Die quota moeten in de
visie van het Ministerie van Landbouw en Visserij gebruikt worden om
bedrijfsverplaatsingen naar de Flevopolders mogelijk te maken. In een
nota uit maart 1983 over de superheffing schrijft het ministerie daarover: "Met de aldus verworven leveringsrechten kan wellicht enig struktuurbeleid gevoerd worden. In ieder geval kunnen met deze leveringsrechten verplaatsingen naar de Elevopolders mogelijk gemaakt worden".
In de huidige situatie met grondgebonden quota kan op twee manieren een
struktuurbeleid gevoerd worden:
Grondverkeer kunnen bepaalde bedrijven
- met behulp van de Wet Agrarisch
uitgesloten worden van aankoop van grond met quota;
kunnen bepaalde bedrijven
- met behulp van de 'Beschikking Superheffing'
bijbehorend
quotum als
van
verkrijgen
het
uitgesloten worden van
grond aangekocht wordt.
In beide gevallen is het echter niet mogelijk om de prijs van grond
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met quota rechtstreeks in de hand te houden. Alleen door afname van het
aantal vragers kan de prijs indirekt dalen,
Het ziet er niet naar uit dat de overheid stappen wil ondernemen om via
het grondverkeer dequüaroverdrachten

te beinvloeden en zo een struk-

tuurbeleid te voeren. Na politieke druk is het ministerie er toe overgegaan door middel van een premieregeling quota op te kopen. Met 150
miljoen gulden wil de minister in drie jaar proberen rond de 230.000 ton
aan quota op te kopen voor 65 cent per kg. Vooral kleine bedrijven die
hun ontwikkelingsmogelijkheden door de superheffing voorgoed geblokkeerd
zien, zullen van deze regeling gebruik willen maken. Het is nog de vraag
of zij veel aan de premieregeling zullen verdienen omdat vooral in de
echte weidegebieden de prijs van één hektare grond zonder quotum
f 10.000,-

lager kan komen te liggen dan van grond met quotum.

Een boer die 11.000 liter op één hektare melkt ontvangt voor zijn quotum f 7.150,- uit de premieregeling, terwijl de grond wel f 10.000,in prijs kan zakken omdat er geen quotum meer op rust.

Het grootste deel van de quota uit de premieregeling zal gaan naar
bedrijven die net geinvesteerd hebben. Tot nu toe was al 1,25 procent
van de 2,05 procent quota voor deze hardheidsgevallen gereserveerd.
Zij zijn op korte termijn

kwetsbaar omdat ze met zware vaste

lasten zitten. Ook banken hebben er financieel belang bij dat de investeerders niet failliet gaan omdat zij er veel kapitaal in hebben gestoken. Kleine bedrijven en bedrijven in de middengroep zijn op korte
termijn minder kwetsbaar omdat ze minder geinvesteerd hebben. Daarentegen
is juist hun kontinuiteit op langere termijn onzekerder. Het is nog zeer
de vraag of de premieregeling de komende jaren van kracht blijft.
Als de regeling van kracht blijft is het nog onzeker of die gebruikt
gaat worden om jongeren te helpen die een klein bedrijf of een bedrijf
in de middengroep over willen nemen. Een delegatie van het NAJK kreeg
afgelopen zomer van een hoge ambtenaar van het ministerie van Landbouw

en Visserij te horen dat er niet gedacht wordt aan een middenbedrijvenbeleid bij de superheffing. Jongeren die zo'n bedrijf over willen nemen
zullen zich daarom voor extra produktieruimte moeten richten tot de markt
voor grond en quota.
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7-GEVOLGEN VAN DE

ZUIVELBESLUITEN

1983

VOOR

DE BEDRIJFS-

OVERNAME

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de bedrijfsovername beinvloed wordt
door de zuivelbesluiten 198M, Eerst wordt de bedrijfsovername vóór
de zuivelbesluiten 198M bekeken. Daarna komt de overname met superheffing en de lagere melkprijs aan de orde.

7.L De

bedrijfsvoorbeelden

We gaan hier uit van vier gespecialiseerde melkveebedrijven:
- Twee grote kapitaalsintensieve bedrijven waarvan het ene bedrijf een
eigendomsbedrijf

is ('groot-eigendom') en het andere een pachtbedrijf

('groot-pacht').
- Twee kleine bedrijven waarvan het ene een eigendomsbedrijf ('kleineigendom') en het andere een pachtbedrijf ('klein-pacht').
Van deze vier bedrijven worden in tabel 6 de belangrijkste kentallen gege-

ven. De cijfers zijn gemiddelden voor het jaar 1982/83 van twee groepen
melkveebedrijven op klei- en veengronden, die door het LEI onderzocht
zijn.

Tabel 6: Kentallen van de vier bedrijfsvoorbeelden

aantal melkkoeien
melkproduktie/koe(kg)

'Groot-

'Groot-

'Klein-

'Klein-

eigendom'

pacht'

eigendom'

pacht'

7M

7A

30

30

5630

5630

5170

5170

12

grond waarvan
- gepacht(ha)

7

18

5

- in eigendom(ha)

18

7

12

5

grond totaal(ha)

25

25

17

17

De twee grote bedrijven hebben beide een 10 jaar oude ligboxenstal in
eigendom. De eigendomsbedrijven hebben alle gebouwen in eigendom. Op
de pachtbedrijven is alleen de ligboxenstal in eigendom.
De twee kleine bedrijven hebben een grupstal. Op het kleine pachtbedrijf
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worden alle gebouwen gepacht terwijl op het kleine eigendomsbedrijf
alle gebouwen in eigendom zijn. De melkprijs bedraagt voor alle bedrijven f 0,75 per liter.

In tabel 7 geven we de opbrengsten- en kostenstruktuur van de voorbeeldbedrijven. De hoogte van kosten en opbrengsten is berekend als gemidbedelde van de jaren 1978/79 tot en met 1982/83. Daarom sluiten de
schreven kosten en opbrengsten niet exakt aan bij de kentallen uit
tabel 6, die de situatie in 1982/83 weergeven.

De gegevens voel deze voorbeelden komen uit de LEI-publikatie 'Bedrijfsuitkomsten in de landbouw',

1983 en 198U.

Tabel 7: Exploitatierekening van de vier voorbeeldbedrijven
'Groot-

'Groot- 'Klein-

eigendom' pacht'

eigendom'

'Kleinpacht'

oramavosïzv (J)
259.600

melk

M3.600

omzet en aanwas

259.600

102.U00

102.M00

M3.600

21.000

21,000

5.600

5.600

7.900

7.900

308.800

308.800

131.300

131.300

3M.800

3ä.800

15.700

15.700

7.000

7.000

3.800

3.800

bijkomende voerkosten

96.800

96.800

38.600

38,600

meststoffen

18.000

18.000

7.200

7.200

gebouwen en grond*)

27.600

36.100

5.900

13.A00

overige kosten

M2.200

H2.20O

23.000

23.000

226.M00

23M.900

9M,200

101.700

82.MOO

73.900

37.100

29.600

overige opbrengsten
totaal

KOSTEN

werktuigen
werk door derden

totaal

'OPBRENGSTEN - KOSTEN'

(f)**)

*)Werkelijk betaalde kosten voor grond en gebouwen (exklusief woonhuis):
pacht, onderhoud en afschrijving. Daarbij is er van uit gegaan dat de
toegerekende pacht voor de grond in eigendom geen werkelijk betaalde
kosten zijn. Voor de verouderde gebouwen op het 'grote eigendomsbedrijf' zijn geen kosten gerekend, voor de ligboxenstal en nieuwe bijgebouwen

wel. Op het ’grote pachtbedrijf' wordt voor de verouderde
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gebouwen ook geen pacht gerekend. Er worden wel kosten gerekend voor
de eigen nieuwe ligboxenstal en bijgebouwen. Voor de gebouwen op het
'kleine eigendomsbedrijf' zijn wel kosten gerekend. Op het 'kleine
pachtbedrijf' wordt ook pacht gerekend voor de gebouwen.
**)'Opbrengsten-kosten' is geen maat voor het inkomen. Hieruit moet
namelijk nog de beloning voor eigen arbeid, arbeid van gezinsleden en
voor eigen kapitaal gedekt worden, 'Opbrengsten-kosten' geeft wel een
indruk van de mogelijkheden om deze posten te belonen.

We zijn hier uit gegaan van bedrijven die schuldenvrij zijn vlak voor
overname. In veel gevallen zijn er echter op de bedrijven wel schulden.
Dan wordt overname moeilijker omdat er minder eigen vermogen toevalt aan
de opvolger.
Bij de bedrijfsovername moet het vermogen gefinancierd

worden. We schat-

ten hier eerst het totale over te nemen vermogen op de verschillende bedrijven (tabel 8). Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens uit de RABOpublikatie 'Bedrijfsopvolging in land- en tuinbouw'. De genoemde bedragen
zijn niet gebaseerd op normen, maar op de praktische overnamesituatie.
Naast gegevens uit de bovengenoemde publikatie is gebruik gemaakt van

mededelingen van sociaal-ekonomische voorlichters en kredietadviseurs
van de Rabobank.

Tabel 8: Het over te nemen vermogen van de vier bedrijven(f)

gebouwen

'Groot-

'Groot-

'Klein-

'Klein-

eigendom'

pacht'

eigendom'

pacht'

75.000u)

50.000

50.000

ligboxenstal1>

200.000

200.000

melkkoeien + jongveeê)

185.000

185.000

75.000

75.000

50.000

50.000

25.000

25,000

dode inventaris

-

-

-

bedrijfskapitaal en
60.000

60.000

25.000

25.000

grondj)

overnamekosten

375.000

120.000

180.000

75.000

woning

150.000

-

100.000

totaal

1.070.000

665.000

A80.000

200.000

1)gedeeltelijk afgeschreven
2) f 2.500,- per melkkoe plus jongvee
3) tegen f 15.000,- per hektare overnameprijs (agrarische waarde, laag
ingeschat)
U) inklusief grupstal voor melkvee
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7.2.0vername vóór de

superheffing

Voor de vier bedrijven gaan we na hoe de overname zou zijn verlopen

vóór de superheffing.
Daarbij gaan we er van uit dat de rentabiliteit en het benodigde be-

drijfsvermogen van de bedrijven de komende jaren hetzelfde is als in de
afgelopen vijf jaar. De ontwikkeling van de rentabiliteit en het benodigde
vermogen is echter onzeker, omdat dit onder andere afhangt van technische
ontwikkelingen, de melkprijs en de grondprijs. we bekijken vier overnamesituaties:

I:'Eerst studeren of buitenshuis werken'
De opvolger werkt tot zijn 25e buitenshuis, studeert of is werkloos.
Deze situatie komt steeds meer voor. In de periode van 1968 tot 1980
is het percentage opvolgers dat op het eigen bedrijf werkt tot aan de
overname gedaald van 85 tot 72 procent. Terwijl het percentage dat op
een ander bedrijf ging werken konstant bleef (ongeveer 6 procent),
nam de kategorie ’niet werkzaam' toe, Deze groep bestaat voor een groot
deel uit studerenden. We gaan er van uit dat op deze wijze weinig eigen
vermogen gevormd wordt, namelijk f 15.000,-. Als de opvolger 25 jaar
is, wordt het bedrijf in één keer overgenomen.
II:

'Eerst pachten van de ouders'

De opvolger pacht het bedrijf van de ouders met als doel het later over te
nemen.

Hij neemt het bedrijf na 17 jaar, op A0-jarige leeftijd over.

Gedurende deze 17 jaar zijn de 'opbrengsten-kosten' gelijk aan de
'opbrengsten-kosten' in de afgelopen vijf jaren verminderd met de extra
te betalen pacht over grond en gebouwen die in eigendom zijn bij de
ouders (tabel 9).

Tabel 9:

’0pbrengsten minus kosten' gedurende de pachtperiode(f)

'groot eigendomsbedrijf'

69.000

'groot pachtbedrijf'

69.900

'klein eigendomsbedrijf'

27,100

'klein pachtbedrijf'

27.100
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We nemen aan dat de vermogensvorming afhangt van de 'opbrengstenkosten'. Verder nemen we aan dat op de twee grote bedrijven f 30.000,per jaar wordt gespaard, zodat na 17 jaar een eigen vermogen van
f 510.000,- gevormd is. Op de kleine bedrijven wordt f 10.000,- per jaar
opzij gelegd, zodat de eigen middelen hier f 170.000,- bedragen op het

tijdstip van de overname.
De ouders moeten zich in deze situatie tevreden stellen met de pacht
die ze uit het bedrijf ontvangen. Voor'groot-eigendom' is dit f 12.500,voor'groot-pacht' f 2.500,- , Het is duidelijk dat dit zeer lage bedragen zijn. Om deze reden zal in de meeste gevallen slechts een deel
van het bedrijf gepacht worden.

III:'Maatschap'
Overname in samenwerkingsverband (maatschap). Stel dat het samenwerkingsverband 17 jaar duurt. Aan de opvolger wordt een vergoeding
toegerekend, waarvan de hoogte afhangt van de 'opbrengsten-kosten',
We gaan er hier van uit dat deze vergoeding 50 procent van de 'opbrengsten-kosten' is. Van deze vergoeding kan de opvolger een deel aan-

wenden voorvermogensvormingzonder dat hij daar belasting over hoeft
te betalen. We zijn er van uit gegaan dat hij f

15.000,- nodig heeft

voor privé-bestedingen. Dit is aan de lage kant. Voor een nettoloon
van f 15.000,- is een bruto-loon nodig van f 23.100,-. We nemen aan dat
hij hiervan ongeveer 35 procent afdraagt aan belastingen en sociale

premies.
In tabel 10 staat voor de verschillende bedrijven hoeveel eigen midde-

len de opvolger op deze manier na 17 jaar gespaard heeft,
Tabel 10: Eigen middelen aan het eind van de maatschaDSD@PiOd@ ( f,äF-

gerond)
50 procent van

eigen middelen

'opbrengsten-kosten'

na 17

jaar*)

'groot eigendomsbedrijf'

M1.200

308.000

'groot

36.950

235.000

pachtbedrijf'

'klein eigendomsbedrijf'

18.550

0

'klein pachtbedrijf'

1M.800

0

*117

maal (50 procent van 'opbrengsten-kosten'

minus f 23.100,-).
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het bedrijf
Het geld dat de opvolger in de maatschap spaart, blijft in
vermogen wordt toeals bedrijfsvermogen. De rente over dit gespaarde
gerekend aan het gezamenlijk inkomen van de maatschap,

IV:'Overname ineens'
vermogen,
De koop ineens. De opvolger heeft in het geheel geen eigen

Als we na willen gaan hoe de 'opbrengsten-kosten' na de overname zullen

zijn, moeten we eerst de financieringslasten voor het vermogen dat
geleend moet worden uitrekenen. Die berekende financieringslasten kunnen
verminderd worden met een deel van de afschrijvingen die jaarlijks
gedaan worden om later vergangingsinvesteringen te kunnen doen. Voor
de twee grote bedrijven bedragen de afschrijvingen jaarlijks ongeveer
ongeveer f 10.000,-.
f 20.000,-. Voor de twee kleine bedrijven is dit
overname
ongeveer 70
na
de
Van deze bedragen kan in de eerste jaren
procent aangewend worden voor aflossingen waardoor de financieringslasten dalen; voor de grote bedrijven met f 1A.000,- en voor de kleine
bedrijven met f 7.000,-.

In het volgende overzicht

wordt aangegeven wat de konsekwenties

zijn voor het inkomen van de opvolger na de overname bij de vier
situaties. Nogmaals willen we benadrukken dat daarbij uitgegaan is van
gelijkblijvende rentabiliteit op de bedrijven.
De hoogte van 'opbrengsten-kosten' na overname is niet gelijk aan het
inkomen van de opvolger na overname. Eerst moet er gereserveerd en geinvesteerd worden. Pas daarna kan er gekonsumeerd worden.

Het'inkomen' is dus lager dan de 'opbrengsten minus kosten' na overname
zoals in overzicht 1 staat (blz 61 en 62).

we kijken naar
Om te beoordelen of bedrijfsovername mogelijk is moeten
de hoogte van het inkomen dat

na overname verdiend wordt. Dit kan

overname.
afgeleid worden van het bedrag 'opbrengsten minus kosten' na de
de beVan de 'opbrengsten minus kosten' moeten nog afgetrokken worden
moet
lastingen, verzekeringspremies en de besparingen die het bedrijf
doen om in de toekomst moderniserings- en uitbreidingsinvesteringen
afschrij(ggen vervangingsinvesteringen; hiervoor wordt door middel van
gegaan dat 'opving gereserveerd) te kunnen doen, We zijn er van uit

brengsten minus kosten' minimaal f 35.000,- moet bedragen.

-51-

Overzicht 1: Overname vóór de zuivelbesluiten 1984

Overname I: 'Eerst studeren of buitenshuis werken'
Bedragen in f

over te nemen vermogen

eigen middelen
te financieren
jaarlijkse financieringslasten*)

[

'groot-

'groot-

'klein-

'klein-

eigendom'

pacht'

eigendom'

pacht'

1.070.000

665,000

480.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.055.000 650.000

465.000

185.000

200.000

111,900

69.000

49,300

19.600

aflossing uit afschrijvingen

14.000

14.000

7.000

7.000

'opbr. - kosten' vóór overname

82.400

73.900

37.100

29.600

-15.500

+18.900

-5.200

+17.000

'opbr. - kosten' na overname

*)Aflossing in 30 jaar. Dat kan vanwege de lage leeftijd bij overname.
Er is met een rente van 10 procent gerekend. Ieder jaar wordt een
gelijk bedrag aan rente en aflossing betaald.

Overname II: 'Eerst pachten van ouders'

Bedragen in f

over te nemen vermogen

'groot-

'groot-

'klein-

'klein-

eigendom'

pacht'

eigendom'

pacht'

1,070.000

665.000

480.000

200.000

eigen middelen

510.000

510.000

170.000

170.000

te financieren

560.000

155.000

310.000

30,000

jaarlijkse financieringslasten*)

65.800

18.200

36,400

3.500

aflossing uit afschrijvingen

14,000

14.000

7.000

7.000

'opbr. - kosten' vóór overname

82.400

73.900

37.100

29.600

+30.600

+69.700

+7.700

+33.000

'opbr. - kosten' na overname

*)Aflossing in 20 jaar. Dat moet vanwege de hoge leeftijd bij overname.
Rente 10 procent. Ieder jaar wordt een gelijk bedrag aan rente en aflossing betaald.
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Overzicht 1: Overname vóór de zuivelbesluiten 1984

Overname III: 'Maatschap'

'groot-

Bedragen in f

'groot-

eigendom'

pacht'

'klein-

'klein-

eigendom'

pacht'

200.000

1.070.000

665.000

480,000

eigen middelen

308.000

235.000

0

0

te financieren

762.000

430.000

480.000

200.000

89.500

50.500

56.400

23,500

over te nemen vermogen

jaarlijkse financieringslasten*)
aflossing uit afschrijvingen

14.000

14.000

7.000

7.000

'opbr. - kosten' vóór overname

82.400

73.900

37.100

29.600

'opbr. - kosten' na overname

+6.900

+37.400

-12.300

+13.100

*)zie bij overname II

Overname IV: 'Overname ineens'

Bedragen in f

'groot-

'groot-

'klein-

'klein-

eigendom'

pacht'

eigendom'

pacht'
1

over te nemen vermogen :

1

1.070.000 665.000

480.000

200.000

113.500

70.600

50.900

21.200

aflossing uit afschrijvingen

14.000

14.000

7.000

7.000

'opbr. - kosten' vóór overname

82.400

[3,900

37.100

29.600

te financieren vermogen

1

x)
jaarlijkse financieringslasten

'opbr. - kosten na overname
*)zie bij overname I

1

I

-17.100

+17.300

-6.800

+15.400

1
1

_______________i_._.._i1

-53We hebben gesteld dat 'opbrengsten- kosten' na overname f 35.000,- moet zbn.
Uit overzicht 1 blijkt dat dan alleen het grote pachtbedrijf door middel van pacht van de ouders of een maatschap overgenomen kan worden.
Het kleine pachtbedrijf en het grote eigendomsbedrijf zitten bij overname
door middel van pacht dicht tegen deze grens aan.

Uit deze vier overnamesituaties blijkt dat pachtbedrijven minder slechte
resultaten boeken na overname dan de eigendomsbedrijven.
Voorts blijken de overnamesituaties 'eerst studeren of werken'

(I) en

'overname ineens'(IV) beduidend slechter uit te komen dan 'pacht van ouders (II) en 'maatschap'

(III). In de praktijk wordt op de wijze I en

IV nauwelijks meer overgenomen. Als het toch gebeurt wordt vaak een deel
van het bedrijf gepacht zodat het op situatie II gaat lijken.

De situaties I en IV worden hier voordelig afgeschilderd. Het is zeer

de vraag of de fiskus bij direkte overname akkoord zal gaan met een grondprijs van f 15.000,- per ha.

Bij de situaties II en III moet nog vermeld worden dat ook de ouders
over voldoende inkomensmogelijkheden moeten kunnen beschikken. Dit is
vooral in situatie II zeer de vraag daar de zoon of dochter al op jonge

leeftijd het hele bedrijf overneemt. De gunstige uitkomst bij 'pacht van
ouders' komt vooral tot stand omdat de ouders in de voorbeelden genoegen
nemen met vrijwel geen inkomen uit het bedrijf.

Hoe is het dan mogelijk

dat tot op heden toch nog zoveel bedrijven over-

genomen worden?
Op een aantal punten bestaan nog 'rekmogelijkheden', waardoor overname
toch nog mogelijk is.
Bijvoorbeeld een aangepaste financiering. In deze voorbeelden is gewerkt
met een annuiteit zoals 'ruilverkavelingsrente'; rente en aflossing
worden zodanig verdeeld dat ieder jaar een gelijk bedrag betaald moet

worden. Tegenwoordig wordt het betalen van rente en aflossing gescheiden
door de bank, De rente moet ieder jaar in ieder geval betaald worden.
De aflossing bedraagt in principe ieder jaar een gelijk deel van de
schuld. Het door de boer betaalde bedrag is in het begin hoger en later

lager dan in deze voorbeelden. De aflossing kan echter vooruit geschoven worden, zodat direkt na de overname enige ruimte ontstaat. Er
moet dan natuurlijk wel meer rente betaald worden.
Verder bestaat de mogelijkheid om meer vermogen door te schuiven naar de
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dalen de financieopvolger dan in deze voorbeelden gebeurt. Zodoende
de
ringslasten. Dit kan gebeuren door regelingen binnen

maatschap;

tegen een nog lagere
schenkingen en overdrachten van grond en gebouwen
tegen lage rente.
worden
geleend
familie
prijs, Ook kan soms geld van de
afhankelijk van de welDit soort regelingen maken de opvolger zeer
ook omdat de familie
willendheid van de familie. Dit is een nadeel,
zich hierbij steeds zakelijker opstelt.
in de melkveehouderij.
Er bestaat een grote variatie in bedrijfsresultaat
Dit betekent dat het er voor
De voorbeelden gaan uit van een gemiddelde.
een aantal bedrijven
een aantal bedrijven gunstiger uitziet en voor
ongunstiger.

verdiend buiten de landbouw.
In veel gevallen wordt er extra inkomen
of zoon krijgt een uitkeDe opvolger werkt buiten het bedrijf of vader
Zelfstandigen, de WAO of
ring in het kader van de Rijksgroepsregeling
de WW.
buiten het bedrijf; de tendens
Vooral echtgenotes van jonge boeren werken
boeren om voor voldoende
bestaat de laatste jaren dat vrouwen van jonge
blijven werken.
inkomen te zorgen steeds langer buitenshuis

7.3.De

bedrijfsovername met

de superheffing

in loondienst) was het
De gefaseerde overname (maatschap, aantal jaren
kan alleen gefaovername
De
vermogensbehoefte.
antwoord op de gestegen
inkomens uit
twee
jaren
aantal
een
seerd plaatsvinden als er gedurende
1984 wordt dat op
het bedrijf te halen zijn. Door de zuivelbesluiten

twee manieren bemoeilijkt:
a) Een lagere melkprijs, waardoor het inkomen daalt.
moeilijk.
b) Door de superheffing wordt bedrijfsuitbreiding zeer

de superheffing wel de
In principe is er bij de huidige invulling van
er echter uitgebreid
Als
breiden.
mogelijkheid om het bedrijf uit te
moet er tegelijkerwordt in stalruimte (bijvoorbeeld een ligboxenstal),
in stalruimte
uitbreiding
tijd grond met quota gekocht worden. Alleen

extra gemolken mag
kan niet, omdat op de grond bij het bedrijf niet
financieringslasten, zijn hoger,
worden. De investering, en daarmee de
omdat alles 'in één klap' moet gebeuren.
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Terwijl bedrijfsuitbreiding voor de minder rendabele bedrijven noodza-

kelijk is om de overname mogelijk te maken, is het juist voor deze bedrijven moeilijk deze investeringen te doen. Deze situatie wordt versterkt

door de inkomensteruggang die de zuivelbesluiten met zich mee brengen.
Bij de superheffing zullen op veel bedrijven geen twee inkomens verdiend kunnen worden. Toch zijn er veel van die bedrijven waar wel een

opvolger aanwezig is.

In het onderstaande gaan we na, wat de zuivelbesluiten 1984 betekenen
voor de vier voorbeeldbedrijven. we nemen aan dm de opvolger op het mo-

ment van invoering van de zuivelbesluiten net 18 jaar geworden is.
Tevens gaan we er hier van uit dat de rentabiliteit op de bedrijven de
komende jaren dezelfde zal zijn als de gemiddelde rentabiliteit in de
afgelopen vijf jaar.

We nemen daarbij aan dat de overnamesituaties I en IV onder deze omstandigheden niet meer voor zullen komen. Daarom kijken we hier alleen naar
de situaties
In tabel 11

'pacht' en 'maatschap'.
(blz. 66)

wordt aangegeven wat

de opbrengsteffekten van

de zuivelbesluiten voor de vier bedrijven zijn. We zijn er daarbij van
uit gegaan dat de netto-opbrengst van 8,65 procent waarmee de produktie

moet worden beperkt, gemiddeld 30 cent per

kg

is. Verder nemen we aan

dat de melkprijs gemiddeld 1,0 cent per kg zal dalen(inklusief verhoging
van de medeverantwoordelijkheidsheffing). De melkprijs lag op 75 cent
per liter en wordt dus 74 cent per liter. Verder nemen we aan dat de produktiebeperking gerealiseerd wordt door uitstoot van 10 procent van de
veestapel. Als gemiddelde opbrengst voor omzet en aanwas nemen we
f 800,- per melkkoe. we komen dan tot de opbrengsteffekten zoals in
tabel 11

(blz. 66) staan weergegeven. Deze opbrengsteffekten zullen

doorwerken in de 'opbrengsten-kosten' na de-overname.
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Tabel 11: Opbrengst-effekten van de zuivelbesluiten 1984 voor de vier

bedrijven
'groot-

€ië€¤dOm°

jaarleverantie(kg)

'groot-

'klein-

'klein-

pacht'

eigendom'

pacht'

416.620

416.620

155-100

155.100

10.800

10.800

4.000

4.000

3.800

3.800

1.400

1.400

5.900

5.900

2.400

2.400

20.500

20.500

7.800

7.800

opbrengstdaling door
produktiebeperking(f)
opbrengstdaling door
prijsdalinä(f)
opbrengstdaling door

lagere omzet en aanwas(f)

totale opbrengstdaling(f)

In tabel 12 wordt het verschil aangegeven tussen de 'opbrengsten-kosten'

vóór en na de zuivelbesluiten 1984.

Tabel 12:

'Opbrengsten-kosten' voor de vier voorbeeldbedrijven
vóór de zuivelbesluiten

na de zuivelbesluiten

61.900

'groot-eigendom'

82.400

'groot-pacht'

73.900

53.400

'klein-eigendom'

37.100

29.300

'klein-pacht'

29.600

21.800

we gaan hier na hoe de bedrijfsovername door deze effekten beinvloed
wordt.
De gevolgen van de zuivelbesluiten 1984 voor de bedrijfsovername door
'pacht van ouders' worden in overzicht 2 (blz. 68) weergegeven. we nemen
daarbij aan dat men ondanks de inkomensverlaging toch hetzelfde probeert
te besparen omdat de periode na de overname ook moeilijker wordt.
Daarom zal 'opbrengsten minus kosten' na overname alleen door de opbrengsteffekten beinvloed worden.
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Bij overname in maatschap gaan we er van uit dat ook in deze situatie
de helft van 'opbrengsten-kosten' als vergoeding voor de opvolger gerekend kan worden. Dat betekent echter wel een grote bezuiniging voor
de ouders, en voor de opvolger. De opvolger verdient weer een bruto loon
van f 23,100,-. In tabel 13 wordt aangegeven hoe de vermogensvorming
verandert onder invloed van de zuivelbesluiten.

Tabel 13: vermogensvorming vóór en na de zuivelbesluiten 1984 bij
'maatschap'

Bedragen in f

eigen middelen na 17 jaar

50 procent van
'opbrengsten-kosten'

vóór

vóór

na

na

'groot-eigendom'

41.200

30.800

308.000

130.900

'groot-pacht'

36.950

26.700

235.000

61.200

'klein-eigendom'

18,550

14.700

O

O

'klein-pacht'

14.800

10.900

0

0

In overzicht 2 (blz. 68) worden de gevolgen van de zuivelbesluiten 1984
voor de bedrijfsovername in maatschap weergegeven.

In alle gevallen daalt het bedrijfsresultaat na overname sterk. Bij de
maatschap loopt ook de vermogensvorming vóór de overname terug, hetgeen
leidt tot hogere financieringslasten na de overname. In 7.2. werd

beschreven hoe de opvolger door

aangepaste financiering, doorschuiven

van vermogen en inkomsten van buiten de landbouw in een aantal gevallen
toch in staat was het bedrijf over te nemen. Op dit moment, na de invoering van de zuivelbesluiten 1984 moet hij een nog sterker beroep doen
op deze mogelijkheden. Dit is voor hem de enige uitweg om het bedrijf
nog over te kunnen nemen. Meer jonge boeren dan vóór de superheffing

zullen hiertoe echter niet in staat zijn, zodat het aantal overnames
waarschijnlijk nog verder terug zal lopen.

Volgens de norm van f 35.000,- is alleen nog 'groot pacht' over te
nemen via 'pacht van ouders'

(overzicht 2, blz, 58). Dat is echter voor

de ouders een zeer nadelige zaak.
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Overzicht 2: Overname na de zuivelbesluiten 1984

Overname II:

'Eerst pachten van ouders'

Bedragen in f

'grooteigendom'

'grootpacht'

'klein-

'klein-

eigendom'

pacht'

'opbr. - kosten' na overname

+10.100

+49.200

-100

+25.200

vóór de zuivelbesluiten was dat

+30.600

+69.700

+7.700

+33.000

Overname III: ‘Maatschap'

Bedragen in f

over te nemen vermogen
eigen middelen

'groot-

'groot-

'klein-

'klein-

eigendom'

pacht'

eigendom'

pacht'

1.070.000

665.000

480.000

61.200

0

0

130.900

200.000

te financieren

939.100

603.800

480.000

200.000

jaarlijkse financieringslasten*)

110.300

70.900

56.400

23.500

aflossing uit afschrijvingen

14.000

14.000

7.000

7.000

'opbr. - kosten' vóór overname

61.900

53.400

29.300

21.800

-34.400

-5.500

-20.100

+5.300

+6.900

+37,400

-12.300

+13.100

'opbr. - kosten' na overname

vóór de zuivelbesluiten was dat

62)
*)zie bij overname III vóór de zuivelbesluiten,overzicht 2 (blz.
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8.

ANDER MARKT-

EN PRIJSBELEID

VOOR DE

ZUIVEL?

Uit de vorige hoofdstukken komt duidelijk naar voren dat de situatie
voor de melkveehouders door de zuivelbesluiten 1984 zal verslechteren.
Ook de verwachtingen voor de komende jaren zijn bij dit beleid niet
rooskleurig. Vooral jonge, beginnende melkveehouders zullen in de knel
komen.
Reden genoeg om na te denken over mogelijkheden om het beleid aan te
passen. In dit hoofdstuk komen een aantal mogelijke aanpassingen aan de
orde. Het is belangrijk in de gaten te houden dat het om aanpassingen
gaat. Het zijn geen elkaar uitsluitende alternatieven. Zo kan
per fabriek'

samengaan met 'melkprijsverhoging'

'mengprijs

enz.

Als belangrijkste struikelblok bij een aanpassing van het beleid zien de
politici in Brussel en Den Haag de gevolgen voor het budget (de hoogte
van de zuiveluitgaven ). Daarom gaan we eerst in op de manier waarop die
zuiveluitgaven tot stand komen (8.1.).

Daarna wordt van drie mogelijke aanpassingen nagegaan wat de waarschijnlijke gevolgen zullen zijn voor de EG-zuiveluitgaven, voor het inkomen,
voor de bedrijfsstruktuur en voor de bedrijfsovername.
Uiteraard kunnen de aanpassingen aan de hand van nog meer kriteria
bekeken worden. Zo kan er gekeken worden naar de wijze waarop er bij de
verschillende voorstellen in de markt en het produktieproces ingegrepen
moet worden om de voorstellen door te kunnen voeren. Bepaalde aanpassing-

en brengen bijv. meer bureaukratie met zich mee dan andere of hebben een
meer 'regelend' karakter.
De volgende aanpassingen komen aan de orde: afschaffen van de superheffing(8.2.), melkprijsverhoging bij de superheffing(8.3.) en mengprijs
per land of per zuivelfabriek(8,4.). Tenslotte wordt kort ingegaan op
de gevolgen van deze aanpassingen voor de konkurrentiepositie van de
Nederlandse melkveehouderij(8.5.).

8.1.

Zuiveluitgaven

door de

EG

Een deel van de melkproduktie in de EG kan niet op normale wijze via de
markt afgezet worden tegen de geldende EG-melkprijs, Dat deel van de
melkproduktie is het overschot.
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Voor de afzet van dit overschot geeft de EG subsidies: Exportrestituties voor de afzet naar landen buiten de EG en subsidies voor de afzet
binnen de EG via speciale programma's, zoals bijvoorbeeld de verwerking
van melkprodukten in kalver- en varkensvoer. De uitgaven die de EG
hiervoor doet zijn de zuiveluitgaven.
In principe zijn er twee mogelijkheden om de zuiveluitgaven in de hand
te houden, namelijk:

a) Verlagen van de intervenëieprijzen of vegggggn van de medeverantwoordelijkheidsheffing. Door een lagere interventieprijs daalt het
verschil tussen de EG-melkprijs en de wereldmarktprijs. Daardoor
kunnen de export-restituties omlaag. Verder wordt de subsidie die
nodig is om het overschot binnen de EG af te zetten dan ook lager.
Bij verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing nemen de inkomsten voor Brussel toe, zodat een groter deel van de zuiveluitgaven direkt door de boeren opgebracht wordt.
b) Beperken van de overproduktie, bijvoorbeeld door een superheffing.
Door een lager overschot dalen de totale kosten die gemoeid zijn met
de afzet van het overschot.

In de jaren zeventig en begin jaren tachtig is een terughoudend prijsbeleid gevoerd. Daardoor namen de kosten aan de ene kant af (a), maar
aan de andere kant veel sneller toe; de overproduktie steeg namelijk
snel. In 1984 zijn in feite beide maatregelen genomen (a en b). Vooral
omdat de Europese regeringen willen bezuinigen op hun uitgaven wordt
nu alles gedaan om de zuiveluitgaven,terug te brengen.

8.2.

Afschaffen van de superheffing

De huidige superheffing is een rem op de ontwikkeling van veel bedrijven.
Een aantal boeren pleit voor afschaffing van de superheffing, "Door de
superheffing verliezen we onze voorsprong", wordt gezegd.
Ook zien sommigen een oplossing in het verhogen van de medeverantwoordelijkheidsheffing, "Als we de laatste jaren geen prijsverhoging hadden
gehad, hadden we dit jaar de problemen op kunnen lossen met een medeverantwoordelijkheidsheffing van 5 à 6 procent".
Veel melkveehouders zullen grote inkomensproblemen krijgen door het
uitblijven van melkprijsverhoging gekombineerd met produktiebeperking.
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Als de superheffing afgeschaft wordt, mag er weer uitgebreid worden,
Is dit een oplossing voor de melkveehouderij?

Zuiveluitgaven
naar
In feite wordt bij het afschaffen van de superheffing_teruggekeerd
het oude zuivelbeleid van de jaren zeventig. Die situatie werd onder andere gekenmerkt door sterk stijgende EG-uitgaven voor zuivel.

Als de superheffing afgeschaft wordt, heeft de EG niet meer de mogelijkdat
heid om de overschotproduktie te beperken. Als we er van uit gaan
produktiebeheersing
de EG de zuiveluitgaven wil beperken, dan is zonder
het enige middel nog besparen op de kosten van het groeiende overschot.
Dat zal dan gebeuren door een forse daling van de

interventieprijzen

of verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing.
Al in 1983 konkludeerde de Europese Commissie:
ver"Volgens de ramingen van de Commissie zou, om de extra uitgaven die

moedelijk uit de overschrijding van de garantiedrempel in 1983 zullen
voortvloeien volledig te compenseren, de melkprijs voor 1984/1985
met 12% moeten worden gekort".
Ook minister Braks laat er geen twijfel over bestaan wat er zou gebeuren als de produktie niet beperkt wordt:
is, zou men
"Bij het groeitempo waarin de EG-melkproduktie geraakt
binnen een paar jaar tot een medeverantwoordelijkheidsheffingspercentage
komen dat in de dubbele cijfers ligt" (Inleiding tijdens algemene
jaarvergadering van de FNZ, 21 september 1983).
Als we uitgaan van het feit dat Brussel op de zuiveluitgaven wil bezuinigen zal afschaffing van de superheffing dus een forse daling van
de melkprijs of verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing
betekenen. Voor de komende jaren zal dat dan minimaal 12% zijn. Het
alternatief is dus niet 'afschaffen van de superheffing', maar 'afschaffen van de superheffing en een veel lagere opbrengstprijs voor de
melk'.

Inkomen
van
De inkomens zullen dan op alle bedrijven fors dalen. Als we uitgaan
een daling van de opbrengstprijs met 12 procent, komt dat ongeveer neer
op de volgende inkomenseffekten (tabel 14, blz.

73).
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Tabel 14: Inkomenseffekten bij melkprijsdaling van 12 procent

Jaarleverantie (kg)

Inkomensdaling (f)

4.500

50.000
100.000

9.000

200.000

18.000

500.000

45.000

1.000.000

90.000

Deze inkomensdaling is groter dan bij het huidige systeem met superheffing (tabel 5, blz. 37).
Daarnaast is er geen enkel uitzicht op vermindering van de overschotten,
omdat elke melkveehouder zal proberen zijn produktie uit te breiden
om de inkomensachteruitgang enigszins te beperken. Bij verder groeiende
overschotten zal een nog lagere melkprijs door Brussel vastgesteld
worden om de zuiveluitgaven te beperken.

Bedrijfsstruktuur
Voor een aantal bedrijven zal de inkomensteruggang bij dit alternatief
niet op te vangen zijn. Die bedrijven zullen beëindigd worden. Veel
bedrijven zullen echter proberen koste wat het kost het hoofd boven water
te houden, omdat de kansen om een bestaan buiten de landbouw op te
bouwen door de hoge werkloosheid minimaal zijn. Op vooral de kleine
bedrijven zijn de mogelijkheden om een inkomen te halen echter klein.
De kapitaalkrachtige bedrijven met de laagste kostprijs zullen hun
produktie het snelst uit kunnen breiden en aldus het inkomen enigszins
op peil kunnen houden.
Door deze ontwikkelingen zullen de verschillen tussen de melkveehouderijbedrijven op het punt van inkomen, kostprijs en grootte toenemen.
Uiteindelijk

zal dat een extra uitstoot van mensen uit de melkveehou-

derij tot gevolg hebben,

Bedrijfsovername
De effekten van het afschaffen van de superheffing en een verdere
melkprijsdaling op de bedrijfsovername worden duidelijk als we de voorbeelden uit hoofdstuk 7.2. erbij halen. Door een inkomensdaling die
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op
groter is dan bij het huidige beleid, zal de bedrijfsovername zeker

langere termijn moeilijker worden.
Op korte termijn kan afschaffen van de superheffing een verlichting van
dan weer
de bedrijfsovername voor een aantal bedrijven betekenen. Er kan
uit
vrij uitgebreid worden, bijvoorbeeld om een tijd lang twee inkomens
het bedrijf te kunnen halen. Maar door de te verwachten melkprijsdaling
zal de uitbreiding

groter moeten zijn. Daardoor zal de vermogensbe-

hoefte bij overname verder stijgen.
de overOok zal de overheid onder deze omstandigheden niet genegen zijn
leiden
name te verlichten met (investerings-) subsidies, omdat dit zal
tot meer overnames en nog meer produktiegroei.

Samenvattend
laat stijgen,
Als we ervan uitgaan dat de EG haar uitgaven niet verder
meer
leidt het afschaffen van de superheffing tot een prijsdaling van
zorgen dat de
dan 10 procent. De sterke inkomensdalingen zullen ervoor

bedrijfsovername veel moeilijker wordt en de afvloeiing uit de melkveehouderij sterk zal toenemen.

8.3.Melkprijsverhoging bij

superheffing

Ook vóór de superheffing hebben vele boeren gevraagd om een kostendekuren in de
kende melkprijs. In de meeste gevallen worden de gewerkte
melkveehouderij onvoldoende beloond. Veel boeren zeggen:"Als ik ververdient,
gelijk wat ik per uur verdien en wat een bouwvakker per uur
kan ik beter meteen ophouden".
de
Veel melkveehouders zullen nog minder per uur verdienen zolang
meer
melkprijs voor hen niet kostendekkend is en ze hun produktie niet
wordt in
uit mogen breiden. Als de melkprijs wel kostendekkend gemaakt
een reaEG-verband, gaat de rentabiliteit per liter melk omhoog. Is dat
listische oplossing voor de problemen in de melkveehouderij?

Zuiveluitgaven
om de
Zoals in 8.1. al naar voren kwam, is het in principe mogelijk
en de
overproduktie af te remmen (door bijvoorbeeld een superheffing)
stijgen.
melkprijs te verhogen, zonder dat de zuiveluitgaven daardoor
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Hoe ligt de verhouding tussen produktiebeperking en prijsverhoging?
Met andere woorden hoeveel kan de melkprijs in principe omhoog bij het
beperken van de produktie?
Om dat te schatten gaan we er van uit dat de zuiveluitgaven konstant
moeten blijven, en dat de gemiddelde kosten voor het opruimen van het
overschot per liter ook konstant zijn,
De schatting ziet er dan als volgt uit:
De melkleverantie aan fabrieken in de EG is

Oïlseveer..........,.....,..100

miljard kg

Het grootste deel hiervan, namelijk 80 procent wordt via de markt zonder subsidies af-

T

gezet; dat is.................

80

miljard kg

Het overschot bedraagt dus ..........

20

miljard kg

De afzet van dit overschot wordt door de EG
gesubsidieerd;

dat kost in 1984 ongeveer .

.

.

16

miljard gulden

Als de produktie met 1 procent verminderd
wordt, daalt het overschot met ongeveer....

1

miljard kg

Dat is 1/20 deel van het overschot. Dat
hoeft niet meer door de EG gesubsidieerd
worden. Dus de uitgaven zullen ook met 1/20
deel afnemen; dat is .........

.

,

.

.

0,8 miljard gulden

Als we de zuiveluitgaven konstant houden, kan deze 0,8 miljard gulden
gebruikt worden om de prijs van het overblijvende overschot (19 ndljard
kg) te verhogen. Die prijsstijging kan 0,8/19:0,042 gulden per kg,
ofwel

4,2 cent per kg bedragen.

Daarmee stijgt natuurlijk ook de prijs van de 80 procent van de produktie die binnen de EG via de markt afgezet wordt. Als de prijs op de
EG-markt stijgt, zal de konsument dus meer voor de melk moeten betalen.
In principe kan dus, bij gelijkblijvende EG-zuiveluitgaven, een beperking van de produktie met 1 procent een prijsverhoging opleveren van
ongeveer

5,6 procent.

Deze berekening is een modelberekening. De praktische situatie ligt
veel ingewikkelder:
a) Tot nu toe groeide het overschot jaarlijks. De melkproduktie in de
EG steeg de afgelopen jaren met 3à 4 procent. Door de superheffing
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Maar het overschot
wordt nu de groei van het zuiveloverschot beperkt.
in 1985 waarzuiveluitgaven
de
Daarom
zullen
neemt nog steeds toe.
schijnlijk hoger uitkomen dan in 1984 (tabel 1, blz.
b)

12).

van het
De superheffing is na veel touwtrekken ingevoerd nu de kosten
zeer
BTW-opbrengst)
totale landbouwbeleid de grens (1 procent van de
verlagen is
dicht genaderd zijn, De politieke druk om de uitgaven te
een verlaging
sterk. Daarom is nu naast een beperking van de produktie
van de interventieprijzen doorgevoerd.
in het zuivelDe enige mogelijkheid om te zorgen voor extra ruimte
budget zal politieke tegendruk van de melkveehouders zijn.

c)

zitten we
Door het jarenlang vrijlaten van de produktiehoeveelheid
voorraden
nu met een gigantische voorraad overschotprodukten. Die
Voor een
drukken de prijzen op de EG-markt en op de wereldmarkt.
opgeredelijke zuivelpolitiek is het dan ook nodig dat de voorraden
Volgens berekeninruimd worden. Dat opruimen gaat veel geld kosten.
gulden.
gen het LEI gaat het daarbij om ongeveer 13 miljard
onduidelijk.
is
werken
te
weg
voorraden
Wat er zal gebeuren om de
andere om
Door de EG worden daarover geen mededelingen gedaan, onder
prijs
handelaren niet te veel reden te geven om te wachten tot de
voorraden binnen
helemaal in elkaar zakt. Het is wel duidelijk dat de
bederf op zal
ongeveer drie jaar geruimd moeten worden, omdat daarna
treden.

de voorraden te
In principe zijn er twee mogelijkheden om de afzet van

financieren, namelijk:
eenmalige extra betaling aan Brussel;
- Door de overheid, via een
verder
boerengezinnen, via verder beperken van de produktie of
- Door de
verlagen van de melkprijs.
zullen gedurende een
Als het door de boerenbevolking betaald moet worden,
aantal jaren de inkomens verder dalen.
Bij gelijkblijvende zuiveluitgaven kan een prijsdaling voorkomen worden
door een hogere medeverantwoordelijkheidsheffing. Verhoging van deze heffing met 1 procent

levert voldoende geld op voor een prijsverhoging van

deel van de prijsver3 procent. Dat komt omdat de konsument het grootste
hoging betaalt. Als het geld uit een hogere medeverantwoordelijkheidshefeen inkofing slechts gebruikt wordt om voorraden op te ruimen, zal dat
mensdaling voor de boerenbevolking betekenen.
waardoor
Een andere bezuinigingsmogelijkheid is een niet-leveringspremie
werkgelegende produktie verder omlaag kan. In de praktijk zal dit extra
heid in de melkveehouderij kosten.
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Bij gelijkblijvende EG-uitgaven is
melkprijsverhoging pas mogelijk
wanneer de voorraden grotendeels opgeruimd zijn. Het op
peil houden van
de inkomens en daarmee het behoud van meer
arbeidsplaatsen in de melkveehouderij is moeilijk
zonder een tussentijdse verhoging van het
zuivelbudget.

Inkomen
Als we ervan uitgaan dat een melkprijsverhoging
bij de superheffing
mogelijk is, wat is dan het effekt op het inkomen in
de melkveehouderij?
Een melkprijsverhoging van 1 procent betekent eenvoudig
dat de melkveehouder 1 procent van 75 cent maal het aantal kg
melk extra ontvangt

(tabel 15).
Tabel 15: Inkomenseffekt van 1 procent melkprijsverhoging
bij gelijkblijvende kosten

Jaarproduktie(kg)

50.000
100.000
200.000
500.000
1.000.000

Inkomensstijging(f)

375
750
1.500
3.750
7.500

Zoals uit de tabel blijkt, zullen vooral de bedrijven
die al veel melk
leveren profiteren van zo'n maatregel. Zij
gaan er meer in inkomen op
vooruit dan de kleine bedrijven. Als je naast de
inkomensachterstand van
de totale melkveehouderij ook de inkomensongelijkheid
tussen de melkveehouderijbedrijven wilt verminderen, moeten er aanvullende
maatregelen

genomen worden.
Een voldoende melkprijsverhogingkompenseert het
negatieve effekt van de
produktiebeperking. Voor een produktiebeperking van 8,65
procent is dan
een melkprijsverhoging van ongeveer 3,7 procent
voldoende *).

*) We gaan er van uit dat een
liter minder melken gemiddeld f 0,30 aan
_inkomen scheelt. Als we de inkomensstijging
door_melkprijsverhoging
gelijk stellen aan de inkomensdaling door beperking
van de produktie
kunnen we dit als volgt beschrijven:
Het toegewezen guotum maal de prijsverhogingTper liter
moet even

.groot zijn als de hoeveelheid in eleverde
sten per liter.

roduktie maal de opbrengprocent. Dit is
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Bedrijfsstruktuur
Door een hogere melkprijs, en dus een hoger inkomen, kan in principe op

meer bedrijven een redelijk inkomen verdiend worden.
Het is echter zeer de vraag of op termijn bij een hogere melkprijs de
werkgelegenheid in de melkveehouderij op peil kan blijven. Omdat op de
bedrijven met de hoogste produktie per VAK het inkomen veel sneller

omhoog gaat dan op de kleinere bedrijven, zal op de eerstgenoemde bedrijven meer ruimte zijn voor besparingen en investeringen. Die bedrijven
zullen dan dus nog sterker dan nu het geval is, de neiging hebben verder
uit te groeien. Bijvoorbeeld door extra grond met quota aan te kopen.
Bij een grotere vraag naar grond zal de prijs daarvan stijgen. Het is
dan niet denkbeeldig dat een groot deel van het positieve inkomenseffekt
van een hogere melkprijs teniet gedaan wordt door een hogere grondprijs.
Daarom zal alléén verhoging van de melkprijs geen oplossing zijn voor de
problemen in de bedrijfsstruktuur. Voor het oplossen van die problemen
zijn ook niet-globale maatregelen nodig, die juist de positie van de kleine bedrijven versterken.

Bedrijfsovername
Bij een betere rentabiliteit in de melkveehouderij wordt de bedrijfsovername gemakkelijker. Als die betere rentabiliteit echter voor een groot
deel wegvloeit in de vorm van hogere grondprijzen, zal de vermogensbehoefte sterk stijgen waardoor de bedrijfsovername niet struktureel verlicht wordt. Ook hier geldt dat er specifieke maatregelen genomen moeten
worden voor de verlichting van de bedrijfsovername.

Samenvattend
Een hogere melkprijs bij de superheffing is in principe mogelijk. Dat
zal inkomensproblemen op bedrijven verlichten. Voor het oplossen van problemen in de bedrijfsstruktuur en bij de bedrijfsovername zijn daarnaast
andere maatregelen nodig.
0,0865 maal de produktie. Het toegewezen quotum bedraagt dus 100 procent minus 8,65 procent is 91,35 procent, ofwel 0,9135 maal de produktie.
De formule ziet er dan als volgt uit:
0.9135 x produktie x prijsverhoging: 0,0865 x produktie x f 0,30.
Uit deze formule blijkt dat de noodzakelijke prijsverhoging niet
afhankelijk is van de produktieomvang. Ofwel voor iedere boer die
f 0,30 per liter verdient, wordt de inkomensdaling door de superheffing gekompenseerd door een prijsverhoging van 2,8 cent per liter.
Dit is 3,7 procent van de huidige melkprijs van 75 cent per liter.
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8JL Mengprijs per land of per
zuivelfabriek

Bij een superheffing per bedrijf is veel kontrole
nodig en krijg je onherroepelijk moeilijkheden met allerlei uitzonderingsgevallen.
"Al die
regelingen, dat kost alleen maar geld en je hebt er alleen
maar last
van", wordt vaak gezegd.
Een mogelijkheid om de produktie per bedrijf vrij
te laten en tegelijkertijd toch de EG-uitgaven voor de produktie per
land of fabriek niet te
laten stijgen, is de mengprijs. Aan het eind van
het jaar kijk je hoeveel
er in het totale gebied teveel geproduceerd is,
en over die hoeveelheid
wordt superheffing betaald door het land of de
fabriek. Onder deze maatregel kan iedere boer de melkproduktie uitbreiden
zoveel hij wil. Dit
betekent dat aan de bedrijfsontwikkeling in
de melkveehouderij minder
belemmeringen in de weg gelegd worden.
In hoeverre is een mengprijs aantrekkelijk voor
de melkveehouders?

Zuiveluitgaven
Op de zuiveluitgaven heeft het al of niet
hanteren van een mengprijs geen
invloed. Zolang de superheffing de afzetkosten voor
Brussel van de extra
geproduceerde liters maar dekt, maakt het niet
uit wie de superheffing betaalt.

Inkomen
Bij het invoeren van een mengprijssysteem
zal het verschil in melkprijs
voor de liters binnen het quotum en de teveel
geproduceerde liters verdwijnen. Er komt één melkprijs voor alle melk
in het gebied.
Door bijvoorbeeld een zuivelfabriek zal de te
betalen superheffing als
kostenpost doorberekend worden in de uitbetalingsprijs.
Het effekt hiervan zal zijn dat er voor de individuele
bedrijven weinig reden zal zijn
de produktie te beperken. Integendeel zelfs.
Bij overschrijding van het
quotum in het gebied zal de uitbetalingsprijs
dalen en wordt de noodzaak
tot produktieuitbreiding groter.
Het effekt van een mengprijs zal verschillen
tussen bedrijven die de melkproduktie niet uitbreiden of beperken en bedrijven
die de produktie wel
uitbreiden. In onderstaande berekening wordt dat
verduidelijkt. We gaan
er daarbij van uit dat de superheffing
ook bij een mengprijs 75 procent
bedraagt.
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Boer A had in 1983 60 melkkoeien die 360.000 kg gaven. In 198M krimpt
hij zün produktie in met 8,65 procent tot ongeveer 330.000 kg.
Boer B leverde ook 360.000 kg in 1983. Hij handhaaft de produktie in
198A op hetzelfde niveau.
Boer C breidt zijn produktie uit van 360.000 kg in 1983 naar A00.000 kg

in 198M.
Boer D breidt zijn produktie in hetzelfde jaar fors uit: van 360.000
naar 500.000 kg.

De vier boeren leveren allemaal aan dezelfde koöperatie. Die onderneming ziet de aanvoer van melk stijgen van 2500 miljoen kg in 1983 tot
2550 miljoen kg in 198M. Het quotum voor de fabriek ligt op 1983 minus
6,6 procent; dat is ongeveer 2335 miljoen liter. De overschreiding is
dus 2550 minus 2335 : 215 miljoen kg melk. Daarover wordt een superheffing
van 56 cent per kg betaald. Dat is in totaal 120,M miljoen gulden. Door
deze extra kosten daalt de uitbetalingsprijs met 120,ü/2550 : f 0,0A7 per
kg, ofwel M,7 cent per kg.

In tabel 16 staan de inkomensgevolgen voor de verschillende bedrijfssituaties als gevolg van 'superheffing per bedrijf' en 'superheffing met
mengprijs per fabriek'. Daarbij wordt afgezien van de inkomenseffekten
als gevolg van de daling van interventieprijzen en verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing. Verder gaan we uit van een gemiddelde opbrengst min kosten van f 0,30 per kg.

Tabel 16: Daling en stijging van het inkomen bij 'superheffing per bedrijf' en 'superheffing met mengprijs per fabriek'.
Superheffing per bedrijf

Superheffing met mengprijs per fabriek

Boer A

-f

9.000,-

-f 2M.500,-

Boer B

-f 16.900,-

Boer C

-f 16.800,-f 27.200,-

Boer D

-f 53.200,-

+f 18.500,-

-f

6.800,-

Een mengprijs werkt dus gunstig voor bedrijven die de produktie uitbreiden
en

ten koste van de bedrijven die de produktie niet uitbreiden of in-

krimpen. Door uitbreiding van de produktie daalt het inkomen minder dan
bij superheffing per bedrijf (boer C). Slechts bij forse uitbreiding van
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de produktie gaat het inkomen omhoog (boer D). Het uiteindelijke effekt
is sterk afhankelijk van de situatie in het gebied. Als de fabriek veel
over haar quotum heen gaat (veel uitbreiders, weinig afvloeiers) daalt
de uitbetalingsprijs sterk. In het geval van weinig uitbreiders en veel
afvloeiers gaat de fabriek weinig over haar quotum heen, zodat de uitbetalingsprijs minder daalt.

In feite wordt door de mengprijs het effekt van de superheffing op de
produktiehoeveelheid per bedrijf teniet gedaan. Het signaal aan de boeren
is de melkprijs. Die zal verder dalen bij een mengprijs. Voor de boeren is
de situatie in dat geval niet veel anders dan vóór de superheffing, behalve dat de prijs verder zal dalen.
Bij een mengprijs zal de overproduktie waarschijnlijk verder stijgen,
waardoor de melkprijs verder zal dalen. De verdere effekten van een mengprijssysteem zijn dan ook vergelijkbaar met die van afschaffen van de
superheffing en verlagen van de opbrengstprijs per liter melk. Voor een
beschrijvingvarxde gevolgen voor de bedrijfsstruktuur en de bedrijfsovernamg verwijzen we dan ook naar 8.2.

De Melkunie-Holland hanteert een regeling die in de richting van een
mengprijssysteem gaat. Om voldoende wintermelk aangevoerd te krijgen
heeft de Melkunie besloten om naast

de normale herfstmelktoeslag een

extra toeslag te geven voor de melk die in de periode van 23 september
tot 15 december 1989 boven het quotum gemolken wordt. Deze toeslag moet
echter door de fabriek en dus door de boeren betaald worden. De kosten
van deze toeslag drukken op de uitbetalingsprijs van alle melk. Ook op de
melk die binnen het quotum geproduceerd wordt. Hierdoor zal de melk die
binnen het quotum gemolken wordt minder opbrengen.

Samenvattend
Een 'superheffing met mengprijs' veroorzaakt bij bedrijven die hun produktie inkrimpen of konstant houden een grotere inkomensdaling dan
een 'superheffing per bedrijf'. Slechts door forse uitbreiding kan het
inkomen op een bedrijf gelijk blijven of stijgen. De overproduktie zal
waarschijnlijkverder·blijven stijgen waardoor de melkprijs verder
dalen.

zal
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8.5.De

konkurrentiepositie

NederlandAls we iets willen zeggen over de konkurrentiepositie van de

se melkveehouderij, moeten we kijken naar de verschillen in kostenontwikkeling per liter melk tussen Nederland en de overige EG-landen.
produktiviteitsKostprijsverschillen kunnen ontstaan door uiteenlopende
de
verhoging op de melkveebedrijven en verschillen in omstandigheden in
EG-landen. In Nederland bestaat een efficient werkende zuivelindustrie.
Daarnaast
Dit werkt kostprijsverlagend voor de Nederlandse zuivelsektor.
die van
worden de kosten ook beinvloed door verschillen in subsidies

kracht zijn in verschillende EG-landen.
In het onderstaande richten we ons voornamelijk op de kostprijsontwikproberen aan
keling op de melkveehouderijbedrijven. we zullen daarmee
melkveehouderij
te geven hoe de konkurrentiepositie van de Nederlandse
door de verschillende beleidsmogelijkheden beinvloed wordt.

dalen. Daardoor
Bij afschaffen van de superheffing zal de melkprijs sterk
eerst gebeuren
kunnen bedrijven in financiele problemen komen. Dat zal het
Bedrijven met een
op melkveehouderijbedrijven met de hoogste kostprijs.
vergelijking
lage kostprijs zullen de inkomensdaling beter aankunnen. In

met andere EG-landen is de kostprijs per liter melk juist in Nederland
het
laag. Daarom verwachten sommigen dat bij een daling van de melkprijs
konkurrentievoordeel van de Nederlandse melkveehouderij sterker tot
veel bedrijuiting kan komen. Men verwacht dat door een lagere melkprijs
zullen
ven met een hoge kostprijs in andere EG-landen de produktie
verwacht men
stoppen omdat er te weinig inkomen overblijft. Daardoor

dat de Nederlandse melkveehouderij haar marktaandeel kan vergroten omdat
overproduktie
zij dan nog wel rendabel kan produceren. Men denkt dat de
uiteindelijk zal dalen zodat de melkprijs weer hoger zal worden.
inderdaad
De konkurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij zal
verbeteren door lagere prijzen omdat in

andere EG-landen de kostprijs

af zullen
vaak hoger ligt. Het is echter zeer de vraag of de overschotten
maar
afhaken,
nemen. Weliswaar zullen veel bedrijven in andere EG-landen
Deense, Engelse en
deze ruimte zal onmiddelijk opgevuld worden door bijv.
kompenseren.
Nederlandse bedrijven die hun inkomensverlies zullen willen
De kans is daarom groot dat op langere termijn de konkurrentiepositie
de inkomenssikan verbeteren maar de melkprijs niet aan zal trekken en
melkveehouderij
tuatie en kontinuiteitsmogelijkheden van de Nederlandse
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niet zullen verbeteren.

Bij een mengprijs per land of fabriek zal waarschijnlijk ook prijsverlaging optreden waardoor relatief veel bedrijven in andere landen gedwongen
zullen worden de produktie te stoppen. De heffingsvrije produktiehoeveelheid ligt nu echter per gebied vast. Het marktaandeel kan desondanks
wel toenemen. Als er in Nederland over het quotum geproduceerd wordt,
gaat de mengprijs omlaag. Met deze goedkope melk kunnen melkproducenten
in andere landen weggekonkurreerd worden zodat het marktaandeel toe kan
nemen. In dit geval is het onvermijdelijk dat de mengprijs laag zal
blijven omdat het quotum in Nederland overschreden wordt. De perspektieven van de overgebleven Nederlandse bedrijven zullen daarom niet verbeteren. Uitbreiding van het marktaandeel bij een mengprijs heeft onmiddelijk prijsdaling tot gevolg.

Sommigen denken dat door een superheffing met hogere melkprijs het
Nederlandse konkurrentievoordeel, de lagere kostprijs,

zal verminderen.

Men verwacht dat door de hogere melkprijs minder bedrijven in andere landen
af zullen vloeien omdat de melkproduktie aantrekkelijk blijft. Er kan ge-

moderniseerd worden zodat ook daar de kostprijs kan dalen,
Inderdaad kan de kostprijs bij een superheffing met hogere melkprijs in
andere landen dalen. Dat zal echter ook in Nederland plaats blijven
vinden. Kostprijsverlaging zal interessant blijven zodat de voorsprong
die Nederland heeft ten opzichte van sommige andere EG-landen, niet af
hoeft te nemen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de konkurrentiepositie door geen van
de alternatieven geschaad wordt. Een lage kostprijs kan bij mengprijs en

afschaffen van de superheffing leiden tot een groter marktaandeel terwijl
het inkomenseffekt zeer onzeker is. Bij superheffing met hogere melkprijs
kan een lage kostprijs niet tot uitbreiding van het marktaandeel leiden
maar leidt het direkt tot een hoger inkomen.

Bij het terughoudende prijsbeleid van de afgelopen jaren heeft de Nederlandse melkveehouderij zijn marktaandeel weten te vergroten. In andere
landen zijn melkveehouderijbedrijven verdwenen terwijl Nederlandse
veehouders hun produktie uitbreidden. Hierdoor is de ekonomische konkurrentiepositie versterkt. De 'politieke konkurrentiepositie' werd tege-
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lijkertijd steeds zwakker. Nederland werd steeds meer als profiteur van
het EG-beleid gezien; als een land waar alle boeren rijk zijn. Het werd
bijvoorbeeld voor de Franse overheid steeds minder getolereerd dat
Nederland met EG-geld de Franse boeren van de markt drukte. De achteruitgang van de Nederlandse 'politieke konkurrentiepositie' blijkt wel uit
het feit dat de Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel, ondanks hun
verzet, de superheffing met referentiejaar 1981 hebben moeten aksepteren.
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9. ANDER

STRUKTUURBELEID

IN

DE MELKVEEHOUDERIJ?

In hoofdstuk 6 kwamen de gevolgen van de zuivelbesluiten 1989 voor de
bedrijfsstruktuur aan de orde. Daarbij werd gekonkludeerd dat grote
bedrijven die al langer geleden overgenomen zijn, de meeste kansen zullen hebben om grond met quota aan te kopen. Jonge boeren zullen daartoe minder in staat zijn evenals kleine bedrijven en bedrijven in de
middengroep. Van vele kanten is er kritiek op de koppeling van quota
aan de grond. Wij zullen daarom in dit hoofdstuk twee alternatieven
behandelen waarbij quota niet aan grond gekoppeld zijn: vrij-verhandelbare en niet-verhandelbare quota.
Voor beide alternatieven zullen we de ontwikkeling van de bedrijfsstruk-

tuur die daarvan het gevolg kan zijn, bespreken. Deze ontwikkelingen
worden vergeleken met de konklusies uit hoofdstuk 6.
Tevens bekijken we de mogelijkheden voor de overheid om invloed uit te
oefenen op de bedrijfsstruktuur.
Voor beide alternatieven worden de gevolgen voor inkomen en bedrijfsovername kort belicht.

9.L Vrij-verhandelbare

quota.

Het quotum is op het ogenblik

gekoppeld aan de grond en dus

'aan de

grond gekoppeld verhandelbaar'. Het is mogelijk die binding op te
heffen en de quota vrij-verhandelbaar te maken. Dan ontstaat er naast
de grondmarkt een quotamarkt waarop quota gekocht en verkocht kunnen
worden tegen marktprijzen.
Hoe duur die quota dan kunnen worden is niet precies te voorzien. In
een publikatie van het LEI uit 1981 wordt de volgende schatting gedaan.
Bij de laatste liters melk is het inkomen gelijk aan de melkprijs
minus variabele kosten. Dat wordt geschat op gemiddeld 30 cent per kg.
Bij een rente van 10 procent en een aflossingstermijn van 10 jaar is het
nog net lonend om f 1,90 te betalen voor een quotum van 1 kg melk per
jaar. Bij deze prijs kost een uitbreiding met 10 koeien ongeveer

f 100.000,- aan quota.
De grondprijs zal in de situatie van vrij-verhandelbare quota waarschijnlijk dalen, echter niet voldoende om de prijs van quota te kompenseren.
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Grond en quota samen zullen waarschijnlijk duurder worden dan grond vóór
de invoering van de superheffing óf grond met quota in de huidige situatie. Veel bedrijven hebben te maken met overkapaciteit in stalruimte

en bij bedrijfsovername zal uitbreiding vaak noodzakelijk blijven.
Daarom zal de vraag naar quota groot zijn.
Die vraag koncentreert zich op een landelijke quotamarkt. Quota zijn in
tegenstelling tot grond niet plaatsgebonden. Bedrijven in Friesland kunnen
quota uit Limburg kopen om mee te produceren; met grond gaat dat moeilijk.
Daarom kan er bij de handel in quota meer tegen elkaar opgeboden worden
dan bij de handel in grond zodat de prijs verder opgedreven kan worden.

Voor de effekten van een systeem met vrij-verhandelbare quota hebben we

aan een situatie in Canada een goed voorbeeld: in Ontario kent men vrijverhandelbare quota voor kippen, kalkoenen, eieren, tabak en melk. In
bijna alle sektoren heeft de overheid in Ontario de prijs van deze quota
aan banden moeten leggen, omdat ze onbetaalbaar werden. Vooral voor de
jonge boeren was dit problematisch. De kosten voor de aankoop van quota

liepen op tot 25 a 50 procent van de totale overnamekosten.
De achtergrond van de prijsstijging van quota in de Canadese melkveehouderij is vooral dat er produktie ingeleverd moest worden. Daardoor kwamen
de bedrijven met overkapaciteit in stalruimte te zitten. Men week
weinig uit naar andere landbouwsektoren omdat de rentabiliteit daar
minder is. De melkprijs is hoog, ongeveer f

1,10 per liter, zodat er

genoeg bedrijven waren die een hoge prijs konden bieden voor de quota.
Om te voorkomen dat de prijzen nog verder opgedreven wrrden, kan koop
en verkoop alleen nog maar via de staat plaatsvinden. De quota zijn dus

in Canada niet echt 'vrij-verhandelbaar' meer. Omdat de transakties verlopen via een overheidsinstelling kan de prijs in de hand gehouden
worden. Voor jonge boeren die over willen nemen zijn de prijzen toch
nog steeds erg hoog. Grote bedrijven komen niet in aanmerking voor het
kopen van extra quota. Op deze manier beïnvloedt de Canadese overheid de

bedrijfsstruktuur.

Bedrijfsstruktuur
We zullen hier proberen een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de
bedrijfsstruktuur als de quota vrij-verhandelbaar zijn en de overheid
de quotamarkt niet beïnvloedt. we kijken alleen naar de hoofdberoepsbedrijven met 60 procent of meer melkveehouderij. Van deze groep bedrijven
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zal een deel op korte termijn afvloeien. Dit zullen voornamelijk de kleine bedrijven zijn. Door de zuivelbesluiten zal overname op de kleine
bedrijven en de bedrijven in de middengroep in veel gevallen onmogelijk
(zie hoofdstuk 7.).

worden

We nemen hier aan dat in de komende 15 jaar de bedrijven kleiner dan M8
melkkoeien met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar, af zullen vloeien.
De overige bedrijven zullen voorlopig voortgezet worden.

In het onderstaande zullen we eerst nagaan hoeveel bedrijven onder deze
aanname niet voortgezet zullen worden. Vervolgens geven we voor de kategorie bedrijven waarvan we aannemen dat ze voorlopig niet af zullen
vloeien, aan hoe we verwachten dat ze zich zullen ontwikkelen.
Om een schatting te maken van de afvloeiing moeten we weten hoeveel bedrijven er zijn met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar. Het CBS geeft
de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden op alle veehouderijbedrijven.
We nemen aan dat de leeftijdsopbouw van de hoofdberoepsbedrijven met 60
procent of meer melkveehouderij daarvan weinig afwijkt. Op basis van deze
gegevens uit 1983 kunnen we een idee krijgen van de groep bedrijven die
in de komende jaren volgens onze aaname

af

zal vloeien

In tabel 17

wordt deze schatting gemaakt.

Tabel 17: Schatting van het aantal niet-voortgezette hoofdberoepsbedrijven met 60 procent of meer melkveehouderij in 15 jaar.

Aantal koeien

Aantal bedrijven
in 1983

% bedrijven met

aantal niet-

bedrijfshoofd

voortgezette

ouder dan 50 j.

bedrijven

3 - 18

6.900

70

U,800

28

7.200

63

M.500

7.800

52

ü.100

7.600

uu

3.MOO

17.600

-

-

3.UOO

-

-

50.500

-

18

-

28 - 38

38 - L18
L18 - 88
88 en meer
totaal

16.800

Uit de tabel blijkt dat 16.800 bedrijven niet voortgezet zullen worden.
Wat zijn nu de perspectieven voor de groep voortgezette bedrijven? Dit
prijshangt af van de melkprijs. We gaan hier uit van een terughoudend
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beleid. Verder hangt het af van de mogelijkheden om uit te breiden door
door de aankoop van quota.

Kleine bedrijven
Op deze bedrijven met 3 tot 28 koeien werd gemiddeld genomen vóór de
superheffing niet bespaard. Om de kontinuiteit te verzekeren moet er
meer gemolken worden. Ouota voor 10 koeien kunnen
f 100.000,- gaan
kosten. Koeien, grond en bedrijfsgebouwen komen daar nog bij. Het

lijkt daarom aannemelijk dat kleine bedrijven zeker bij een terughoudend prijsbeleid nauwelijks in staat zullen zijn uit te breiden.
Slechts in een klein aantal gevallen zullen bedrijven uitgroeien tot
middelgrote of grote bedrijven. Voor het overgrote deel van de bedrijvan zal de ontsparing blijven bestaan of zelfs toenemen. De kontinuïteitsmogelijkheden op deze bedrijven op langere termijn zijn daarom zeer
gering.
Bedrijven in de middengroep
Op deze bedrijven met 28 tot M8 koeien waren de besparingen gemiddeld
genomen vóór de superheffing onvoldoende. Door de zuivelbesluiten
zullen de besparingen verder teruglopen zodat uitbreiden met dure
quota zeer moeilijk wordt. Hierdoor zullen de kontinuïteitsmogelijkheden van deze bedrijven de komende jaren verder afnemen. Een aantal
bedrijven zal echter kans zien uit te groeien tot een groot bedrijf.

Grote bedrijven
Vrijkomende quota van niet voortgezette bedrijven zullen vooral opgekocht worden door grote bedrijven die al langer geleden overgenomen
zijn (zie hoofdstuk 6.). Het lijkt daarom aannemelijk dat de groep
grootste bedrijven in aantal toe zal nemen en in bedrijfsgrootte
sterker zal groeien dan de andere bedrijven.
De pas overgenomen grote bedrijven die met veel vreemd vermogen zijn
gefinancierd, zullen echter weinig mogelijkheden hebben om quota bij
te kopen. Door de zuivelbesluiten kunnen zij in financiële problemen
komen , waardoor in een aantal gevallen de kontinuiteit van het bedrijf
in gevaar komt.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de perspektieven voor bedrijven met
3 tot A8 koeien in het algemeen zeer gering worden bij verhandelbare
quota en terughoudend prijsbeleid.
Een deel van de grote bedrijven kan door aankoop van extra quota de kon-
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tinuïteit verzekeren, óók bij terughoudend prijsbeleid. Daardoor kan de
groep grootste bedrijven in aantal toenemen.

Het totaal aantal bedrijven zal onder deze aanname en bij vrije verhandelbaarheid van de quota na 15 jaar in ieder·geval gedaald zijn tot ongeveer
33.700. Waarschijnlijk zal vooral uit de groep kleine bedrijven een
extra groot aantal afvloeien. Daardoor zullen er minder dan 33.700
bedrijven overblijven. Daarvan zal slechts een deel redelijke kans op

kontinuiteit hebben. Daarnaast zal de verdeling van de inkomensmogelijkheden ongelijker worden.
Deze konklusies komen in grote lijnen overeen met die uit hoofdstuk 6.

Het maakt niet zoveel uit of de quota vrij-verhandelbaar of grondgebonden verhandelbaar zijn. In beide gevallen hebben bedrijven met de
meeste financiële reserves de grootste kans om uit te breiden.

Het is moeilijk te schatten hoeveel melkveehouderijbedrijven er uiteindelijk over zullen blijven. Wel is het mogelijk te zeggen hoeveel bedrijven er over kunnen blijven met een bepaalde gemiddelde bedrijfsgrootte. Dat kan omdat de totale produktieruimte vast ligt op 12 miljoen ton melk. Als we stellen dat in de toekomst de produktie per koe

per jaar 6000 kg zal bedragen, betekent dit dat het Nederlandse quotum
met 2 miljoen koeien volgemolken zal worden. Dat kan gedaan worden door
bijvoorbeeld M0.000 bedrijven met gemiddeld 50 koeien of 20.000 bedrijven

met gemiddeld 100 koeien. Dit zijn twee extreme voorbeelden, toch blijkt
hier uit dat , als het aantal grote bedrijven toeneemt, het totaal aantal bedrijven uiteindelijk af zal nemen. Bij vrij-verhandelbare quota
zijn de ontwikkelingskansen van de kleine bedrijven en de middengroep
zeer klein; de vrijkomende quota zullen vooral naar grote bedrijven met
voldoende financiële reserves gaan. Die bedrijven kunnen groeien waardoor de ontwikkelingsuimte voor de overige bedrijven zeer klein wordt.
Het grootste deel van de kleine bedrijven en bedrijven in de middengroep zal in dat geval uiteindelijk niet meer overgenomen kunnen worden.

Inkomen
De prijs van quota kan hoog oplopen. Voor jonge boeren die over willen
nemen betekent dat een lager inkomen omdat er meer geld in quota geïnvesteerd moet worden. Voor oudere boeren die al quota hebben betekent
een hogere quotaprijs toename van het eigen vermogen.
Op een aantal grote bedrijven kan het inkomen door groei van de produk-
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tie toenemen. Deze bedrijven krijgen echter wel hogere financiële
lasten door aankoop van dure quota.
Op kleine bedrijven en bedrijven uit de middengroep zal niet of minder
uitgebreid kunnen worden. Daardoor zal het inkomen op deze bedrijven
achterblijven.

Bedrijfsovername
Omdat de quota niet aan de grond gebonden zijn kan uitbreiding gemakkelijker in fasen plaatsvinden; eerst de quota, dan de grond. Dat kan niet
als de quota grondgebonden zijn. Anderzijds ontstaat een landelijke quotamarkt waar de prijzen hoog op kunnen lopen. Daardoor kunnen grond en
quota samen, duurder worden dan in de huidige situatie. Bedrijfsovername
wordt daardoor moeilijker. Dat kan deels opgeheven worden als de quota
van ouders op kinderen zonder betaling overdraagbaar zijn.

Overheidsingrijpen bij vrij-verhandelbare quota
Als de quota vrij verhandelbaar zijn, zijn de mogelijkheden om de bedrijfsstruktuur te beïnvloeden via het grondverkeer grotendeels weggevallen.
Struktuurbeleid bij verhandelbare quota is mogelijk door aankoop en verkoop van de quota via de overheid te laten plaatsvinden volgens bepaalde kriteria zoals dat in Canada gebeurt. Ook de prijs kan dan rechtstreeks in de hand gehouden worden. Een andere mogelijkheid is om de overdrachten niet via de overheid maar direkt tussen de betrokkenen te laten
plaatsvinden en bepaalde kategorieën bedrijven of bedrijfshoofden van
koop uit te sluiten. Zoiets gebeurt ook in de Wet Agrarisch Grondverkeer.
In geval van zo'n'Wet Agrarisch Melkverkeer'kan de prijs van quota niet
rechtstreeks in de hand gehouden worden en neemt de kans op ontduiking
toe.
Met deze vormen van overheidsingrijpen is het mogelijk de bedrijfsstruktuur te beïnvloeden door te zorgen dat er meer quota terecht komen bij
kleine bedrijven en bedrijven in de middengroep. Daardoor kunnen uiteindelijk meer bedrijven met een redelijke kans op kontinuiteit overblijven
dan zonder overheidsbemoeienis.
De prijs van quota kan hoog oplopen. Dit heeft hetzelfde effekt als een
premieregeling. Afbouwende bedrijven zullen sneller quota verkopen
waardoor op kortere termijn meer quota vrij kunnen komen. Deze 'premieregeling' wordt dan niet door de overheid betaald maar door quota kopende
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bedrijven. In bovengenoemde voorbeelden van struktuurbeleid zijn de kosten voor de overheid minimaal.

9.2.Niet-verhandelbare quota

De koppeling van quota aan de grond kan opgeheven worden zonder de quota ver-

handelbaar te maken. Er ontstaat dan weer een grondmarkt zoals vóór de superheffing maar geen quotamarkt. De quota kunnen in dit geval niet door koop
overgedragen worden. Het worden leveringsrechten die door een nationale
of regionale 'melkbank' uitgegeven worden op grond van bepaalde kriteria
net als bijvoorbeeld woonvergunningen in steden. Als een bedrijf stopt

met melkproduktie vallen de quota toe aan deze 'melkbank'.
Een dergelijk systeem bestaat ook in Canada, namelijk in de staat Saskatchewan. Vrijkomende quota vallen daar toe aan een overheidsinstantie
en worden toegedeeld door een commissie van boeren.

Jonge beginnende

boeren en kleine bedrijven hebben voorrang bij de toedeling van quota.
Zo wordt de bedrijfsstruktuur op een zeer direkte manier beïnvloed.

Overheidsingrijpen bij toedeling van quota
Alle quota die door bedrijfsbeëindiging vrij komen, komen bij niet verhandelbaarheid in handen van een toedelende instantie: een soort 'melkbank'. Deze 'melkbank' kan bepalen waar de quota heen gaan; zo kan zonder
extra kosten een struktuurbeleid gevoerd worden.
Het kan wel zo zijn dat er minder quota vrij zullen komen dan bij verhandelbaarheid. Ouota hebben geen waarde waardoor afbouwende bedrijven
ze langer vast zullen houden. Daardoor kan het gebeuren dat de melkbank
te weinig quota binnenkrijgt voor een goed struktuurbeleid. Dat kan verholpen worden met een premieregeling, wat echter wel geld kost. Die
kosten kunnen opgevangen worden door ontvangers van quota te laten
betalen. Dat gaat dan al in de richting van verhandelbare quota, zeker
als de toedelingskriteria

niet erg strak zijn. De prijs van quota kan

dan echter wel beheerst worden.
De melkbank kan bepalen waar vrijkomende quota heen gaan. Iets dergelijks
gebeurt met de vrijkomende quota uit de recent ingestelde premieregeling. Deze gaan vooral naar investeringsbedrijven. Er kan ook besloten
worden de quota toe te delen aan kleine bedrijven en bedrijven in de
middengroep zodat meer arbeidsplaatsen in de landbouw behouden worden.
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Hieronder zullen we de mogelijkheden en effekten bekijken van een overheidsbeleid waarbij de quota vooral aan kleine bedrijven en bedrijven in
de middengroep toegedeeld worden. We kunnen dan goed het verschil zien
met de bedrijfsstruktuur die kan ontstaan bij vrij-verhandelbare quota
zonder overheidsingrijpen.

Bedrijfsstruktuur
Allereerst maken we een schatting van de hoeveelheid vrijkomende melkkoeien in de komende 15 jaar. Vervolgentzullen we kijken hoeveel quota
er nodig zijn om alle voortgezette bedrijven tot M8 koeien uit te laten
groeien. Onder normale omstandigheden is de kans op kontinuiteit dan
redelijk en kan er voor 1,5 VAK een redelijk inkomen verdiend worden
( LEI,NAJK ). Dat hangt echter wel sterk af van de ontwikkeling van de
melkprijs en de kosten.
Op dezelfde wijze als in tabel 17 (blz.

88 ) maken we een schatting van

het aantal niet-voortgezette bedrijven. Deze keer echter van alle bedrijven met melkvee,

inklusief nevenbedrijven.

We nemen weer aan dat alle bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan
50 jaar voorlopig niet af zullen vloeien. We nemen ook aan dat bedrijven
met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar met een opvolger en minder dan M8
koeien voortgezet zullen worden. In de vorige paragraaf stelden we dat
deze bedrijven af zouden vloeien. Overname van deze bedrijven is in dit
voorbeeld wél mogelijk, omdat we deze bedrijven de mogelijkheid willen
geven uit te groeien naar M8 koeien.

Om erachter te komen hoeveel bedrijven er niet voortgezet zullen worden
in ons voorbeeld,kombineren we de leeftijdsopbouw uit tabel 17 (blz. 88)
met de opvolgingspercentages uit 1980 voor hoofdberoepsbedrijven in de
melkveehouderij met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar (CBS). We nemen
aan dat de leeftijdsopbouw en opvolgingspercentages voor alle bedrijven

met melkvee overeenkomen met bedrijven met 60 procent en meer melkvee.
Bij het gebruiken van de opvolgingscijfers uit 1980 zijn de volgende

overwegingen van belang:
- onder invloed van de werkloosheid zijn de opvolgingspercentages gestegen waardoor er meer bedrijven voortgezet worden;
- bij een terughoudend prijsbeleid zullen er minder bedrijven voortgezet
worden;
- waarschijnlijk worden er relatief minder nevenbedrijven opgevolgd
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waardoor uiteindelijk iets meer quota vrij zullen komen.
Deze effekten werken tegen elkaar in. We nemen daarom aan dat de opvolgingspercentages uit 1980 ook in de huidige situatie te gebruiken zijn.
In ons voorbeeld komen er dus alleen koeien vrij van bedrijven met
minder dan M8 koeien die niet voortgezet worden.

Tabel 18: Vrijkomende melkkoeien van niet-voortgezette bedrijven met
melkvee in 15 jaar

Aantal
koeien

Aantal

% bedrüfshoofden

Niet voortge-

bedrüven

ouder dan 50 j.

zette bedrüven

op niet voortgezette bedrüven

zonder opvolger
.3

Aantal koeien

- 18

10.800

62

6.700

M7.000

18 - 28

8.600

M8

M.100

81.000

28 - 38

9.100

32

2.900

8.800

19

1.700

68.000

-

15.MO0

281.000

38

- M8
totaal

37.300

Uit tabel 18

_

85.000

blijkt dat bij afvloeiing van ruim 15.000 bedrijven ongeveer

281.000 koeien vrijkomen. Van deze hoeveelheid moeten we nog 6,6 procent aftrekken vanwege de produktiebeperking die nu is doorgevoerd. Verder verdoor het
wacht het LEI, dat er in vijf jaar 1M.O00 koeien extra vrijkomen
uit dat
afstoten van melkkoeien op gemengde bedrijven. We gaan er hier van
dan
daardoor in 15 jaar ongeveer 30.000 koeien extra vrijkomen. We komen
is in
op 293.000 koeien; dat komt overeen met 1,58 miljoen ton melk. Dit
bedrijven en
principe beschikbaar voor toedeling aan voortgezette kleine
deze ruimte sneller
bedrijven in de middengroep. Door een premieregeling kan

vrijkomen. Bij een sterk terughoudend prijsbeleid zullen waarschijnlijk
meer koeien vrijkomen, bij een hogere melkprijs minder.

hoofdVervolgens kijken we hoeveel koeien er nodig zijn om alle voortgezette
te
beroepsbedrijven met 60 procent of meer melkvee tot M8 koeien (190 sbe)

melklaten groeien (tabel 19, blz. 95). Bedrijven met minder dan 60 procent
takken uitgroeien
vee laten we buiten beschouwing. Die kunnen ook in andere
zijn (voor
tot 190 sbe. Voor deze groep zullen slechts weinig quota nodig
1, blz.
een overzicht van alle bedrijven met melkvee: zie bijlage

105).

inkomensNevenberoepsbedrijven laten we buiten beschouwing omdat ze andere
bedrijven.
bronnen hebben. Samen bevatten deze twee groepen 10.000
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Tabel 19: Benodigde aantal koeien om alle voortgezette hoofdberoepsbedrijven met 60 procent of meer melkvee tot M8 koeien te laten

groeien

Aantal koeien

Niet voortge-

Voortgezette

Aantal koeien

zette bedrüven

bedrüven

nodig voor groei

3 - 18

M.200

2.700

97.000

18 - 28

3.M00

3.800

93.000

28 - 38

2.500

5.300

80.000

38 - M8

1.000

6.100

31.000

-

17.600

-

11.600

38.900

301.000

M8 - 88
88 en meer

Uit tabel 19 blijkt dat voor uitbreiding van alle voortgezette hoofdberoepsbedrijven tot M8 koeien in totaal 301.000 koeien nodig zijn; dat

komt overeen met 1,63 miljoen ton melk. Er was berekend dat er1,58
miljoen ton melk vrij kon komen. Dat betekent een tekort van 0,051nilj¤€¤ COD , ofwel 50 miljoen kg melk.

Er zijn een aantal mogelijkheden om dit tekort op te heffen. Men zou ieder

bedrijf met melkvee evenveel extra in kunnen laten leveren. Ook kunnen
grote bedrijven meer extra inleveren en kleine bedrijven minder. Bij
inleveren van produktie door grotere bedrijven is de produktie per VAK
de meest juiste maatstaf. Het is ook mogelijk de kleinste bedrijven niet
uit te laten groeien tot M8 koeien. Dat 'spaart' koeien uit maar ontneemt
ontwikkelingskansen aan een aantal voortgezette kleine bedrijven.
Ook als alle voortgezette bedrijven de kans krijgen om uit te groeien
tot M8 koeien, zal uit alle

grootteklassen als gevolg van onvoorziene

omstandigheden een aantal bedrijven afvloeien. Het tekort is niet groot
en op verschillende manieren op te heffen. Onze konklusie is daarom dat
het in principe mogelijk is om alle voortgezette kleine bedrijven en be-

drijven in de middengroep zoveel quota toe te delen dat hun kontinqï;
teitsmogelijkheden redelijk worden.

Welke bedrijfsstruktuur ontstaat er bij toedeling van quota aan voortgezette kleine bedrijven en bedrijven in de middengroep?
Met vrijkomende quota kunnen 6500 bedrijven die nu 3 tot 28 koeien
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bedrijven met 28 tot M8
hebben groeien naar M8 koeien, evenals lT.MOO
niet meer groeien. Er
koeien. Bedrijven met meer dan M8 koeien zullen
overblijven
38.900
er
zodat
verdwijnen,
bedrijven
zullen 11.600
(tabel T9, blz. 95 ).
dat alle voortgezette
Samenvattend kunnen we zeggen dat het mogelijk is
geval zullen er ongedat
ln
koeien.
M8
groeien
tot
kunnen
bedrijven uit
kans op kontinuiredelijke
die
een
blijven
over
bedrijven
veer 39.000
prijsbeleid wordt
terughoudend
Bij
prijsbeleid.
redelijk
teit hebben bij
van de inkomensmogelijkde onzekerheid groter. Verder kan de verdeling
heden over de bedrijven gelijkmatiger worden.
tot de resultaten in
Toedeling van quota hoeft niet noodzakelijkerwijs
bijvoorbeeld vooral toequota
de
'melkbank'
Als
de
te
leiden.
tabel lë
de quota uit de premieredeelt aan investeringsbedrijven, zoals nu met
uitgroeien, terwijl de
bedrijven
kleine
minder
er
kunnen
geling gebeurt,
grote bedrijven in aantal toenemen.
ontwikkeling van de melkHet eindresultaat is ook afhankelijk van de
waarschijnlijk meer bedrijven
er
zullen
melkprijs
hogere
Bij
een
prijs.
Er zijn dan ook
voortgezet worden waardoor er minder quota vrijkomen.
zijn voor een
zullen
M8
koeien
nodig
er
geen
omdat
nodig
minder quota
meer bedrijven overer
gullen
ln
totaal
kontinuiteit.
op
redelijke kans
zal het tegenovergestelblijven. Bij een sterk terughoudend prijsbeleid
bedrijven overblijven.
minder
uiteindelijk
er
zullen
en
de plaatsvinden

Inkomen.
goedkoper dan bij grondAls de quota geen prijs krijgen wordt overname
voor jonge boeren over.
gebonden quota. Daardoor blijft er meer inkomen
de middengroep
Door·toedeling aan kleine bedrijven en bedrijven in
en kunnen er meer
toe
bedrijven
op
die
inkomensmogelijkheden
nemen de
er toe overgegaan wordt
mensen een inkomen in de landbouw verdienen. Als
beperken, zullen de
te
VAK
extra
per
bedrijven
grote
de produktie op
inkomensmogelijkheden op deze bedrijven afnemen.
toedelingsbeleid is
Het uiteindelijk effekt van het bovengeschetste
over de melkveeinkomensmogelijkheden
de
van
verdeling
een gelijkmatiger
houderijbedrijven.
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Bedrijfsovername
Bij het toedelen van quota kan rekening worden gehouden met de bedrijfssituatie. Aan bedrijven die overgenomen worden kunnen extra quota toegedeeld worden. Daardoor kan bedrijfsovername verlicht worden.
De quota hebben geen prijs waardoor er minder kapitaal over te nemen is.
Ook kan de grondprijs niet opgedreven worden omdat er quota bij horen.
Hierdoor wordt bedrijfsovername gemakkelijker.
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10.SAMENVATTING

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken
gegeven. Daarbij zal de nadruk liggen op de gevolgen van de zuivelbesluiten 198M en

mogelijke alternatieve maatregelen in de melkveehou-

derij.

Geschiedenis

van het zuivelbeleid

In de eerste jaren van het EG-zuivelbeleid steeg de Nederlandse melkprijs
fors. Al snel bleef de melkprijs achter bij de kostenontwikkeling.
Reden hiervoor was het alsmaar groeiende Europese zuiveloverschot.
In de loop der tijd zijn door de EG vele maatregelen genomen om de zuiveluitgaven te beperken, maar de overproduktie bleef toenemen. In april
198M werd een ingrijpende beleidsmaatregel doorgevoerd: de superheffing. Tegelijkertijd werd de melkprijs verlaagd.

Ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij

Na de'Tweede wereldoorlog trad er in de Nederlandse melkveehouderij
sterke schaalvergroting, specialisatie en afvloeiing op. Het aantal bedrijven en arbeidskrachten in de landbouw nam sterk af terwijl de totale
produktie sterk toenam.
Als gevolg van de dalende rentabiliteit kwam het inkomen onder druk te
staan. Door produktieuitbreiding en lange werktijden kon het bedrijfsinkomen op een deel van de bedrijven stijgen. De rentabiliteit en de
beloning per uur bleven echter lager dan in overige sektoren.
De bedrijven werden gemiddeld veel groter en het bedrijfsvermogen nam
toe. Bedrijfsovername is daardoor moeilijker geworden.
De verschillen tussen de grootste enkleüïïe

bedrijven zijn toegenomen.

De kontinuiteitsmogelijkheden van kleine bedrijven zijn gering,

die

van de middengroep zijn onzeker. Alleen grote bedrijven hebben op termijn
een redelijke kans op kontinuiteit.
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De zuivelbesluiten

198A

De melkproduktie wordt door de superheffing beperkt. Per bedrijf wordt
een quotum vastgesteld. Elk bedrijf dat boven zijn quotum produceert,
moet superheffing betalen. Het quotum is gekoppeld aan grond, en samen
met de grond verhandelbaar.

Naast de invoering van de superheffing, is de melkprijs verlaagd en de
medeverantwoordelijkheidsheffing verhoogd. Daardoor daalt ook de opbrengst van de liters binnen het quotum.

Gevolgen voor

het

inkomen

Door de produktiebeperking en de melkprijsdaling gaat het inkomen in
de melkveehouderij omlaag. Een liter melk zal ongeveer 1 cent minder
opbrengen en het inkomen daalt met gemiddeld BO cent voor iedere liter
die minder geproduceerd mag worden. Door het afstoten van koeien, zal

de omzet en aanwas op een bedrijf afnemen.
Omdat er tussen de bedrijven grote verschillen zijn in kosten per liter
zal de inkomensdaling sterk verschillen per bedrijf. Op intensieve
bedrijven zal de produktiebeperking minder geld kosten dan op extensieve
bedrijven.
Vooral door lagere krachtvoerkosten zal het eerste jaar de inkomensdaling nog enigszins meevallen.
Door produktiebeperking en lage melkprijzen zal het inkomen op een aantal bedrijven te laag worden voor voldoende besparingen. Dat zal vooral
gelden voor de kleine bedrijven en de bedrijven in de middengroep.
Als de besparingen te laag zijn, kan het bedrijf op den duur niet voortgezet worden. Om de besparingen toch op een redelijk peil te houden, moet
dan op de gezinsbestedingen bezuinigd worden. Daardoor zal meer gevergd
worden van boerin en kinderen.
Bezuinigen op de kosten voor gezin en bedrijf zal leiden tot een grotere

bedrijfsgebondenheid op deze bedrijven.
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Gevolgen voor de bedrijfsstruktuur

Door de koppeling van quota aan grond kan de melkproduktie alleen nog
maar uitgebreid worden door aankoop van grond met quota. Vooral grote
bedrijven die al enige tijd geleden overgenomen zijn staan sterk op de
markt voor grond en quota omdat zij de meeste financiële reserves
hebben.

Daardoor zullen de grote bedrijven meer kans hebben om uit te groeien
dan de kleine bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte zal groter
worden,

het totaal aantal bedrijven zal afnemen.
De huidige invulling van de superheffing zal afvloeiing van kleine
bedrijven eerder versnellen dan vertragen. Het is
waarschinlijk dat de
verschillen tussen de grote en kleine bedrijven, net als
vóór de super-

heffing, toe zullen blijven nemen.

De vraag naar grond zal toenemen omdat men quota nodig heeft voor produktieuitbreiding. Deze vraag zal vooral komen van grote bedrijven met
financiele reserves

en

bedrijven met een opvolger. Het is echter

onzeker of daardoor de grondprijs zal stijgen, omdat de inkomsten per
hektare grasland omlaag zullen gaan. Of de grondprijs nu hoger of lager
wordt, hij zal waarschijnlijk te hoog zijn voor jongeren op kleine
bedrijven en bedrijven in de middengroep.

Het is niet de bedoeling van het ministerie van Landbouw en Visserij
om
quota toe te delen aan jongeren die een bedrijf willen overnemen en extra melk nodig hebben. De premieregeling wordt vooral gebruikt om bedrijven die al geinvesteerd hebben te helpen.

Gevolgen

voor de

bedrijfsovername

Vóór de superheffing was bedrijfsovername al een moeilijke zaak. Maar
na de superheffing wordt dat nog moeilijker. De rentabiliteit op de bedrijven loopt terug en produktieuitbreiding wordt moeilijker. Dit komt
vooral omdat produktie-uitbreiding alleen mogelijk is door aankoop van
grond met quota. Voor een groot aantal bedrijven is overname daardoor
niet meer mogelijk. Slechts door een extra tak bij het bedrijf te nemen,
door genoegen te nemen met een zeer lage beloning, door aanvullende in-

komsten van buiten de landbouw, of door een aangepaste financiering
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(bijvoorbeeld goedkope leningen van de familie) kan een aantal van deze

bedrijven misschien toch nog overgenomen worden.

Ander EG-zuivelbeleid?

De superheffing kan afgeschaft worden. De melkprijs zal echter fors dalen
als Brussel de zuiveluitgaven zonder superheffing in de hand wil houden.
Daardoor zullen de inkomens in de melkveehouderij verder dalen dan bij
de huidige maatregelen. Er is dan geen uitzicht op een daling van de
overproduktie, zodat de melkprijs steeds verder onder druk komt te
staan.
Een aantal grote bedrijven zal deze forse inkomensdaling kunnen weerstaan. Op de kleine bedrijven en de bedrijven in de middengroep met
minder reserves, zal deze inkomensdaling moeilijker of niet opgevangen
kunnen worden. Er zullen dan nog meer bedrijven afvloeien dan nu het geval is.

De bedrijfsovername kan op korte termijn voor een aantal bedrijven gemakkelijker worden, omdat er uitgebreid mag worden. De uitbreiding zal
echter groter moeten zijn, omdat de rentabiliteit terug loopt. Door de

dalende rentabiliteit zal de bedrijfsovername op lange termijn

moei-

lijker worden.
De melkprijs kan verhoogd worden. De afzetkosten voor de huidige zuivelvoorraden vormen hierbij echter een probleem. Bij gelijkblijvende zuiveluitgaven is melkprijsverhoging pas mogelijk wanneer de voorraden opgeruimd zijn. Als de inkomens in de melkveehouderij op peil moeten
blijven kan dit door een tussentijdse verhoging van het EG-zuivelbudget,
of het extra beperken van de produktie. Door een melkprijsverhoging kunnen
de inkomensproblemen voor een groot aantal bedrijven verlicht worden.
Een melkprijsverhoging van ongeveer H procent kan de inkomensdaling door
de huidige produktiebeperking kompenseren.
Ook bij een hogere melkprijs zullen vooral de grote bedrijven verder
uit kunnen groeien dan andere bedrijven.Omdat daar de besparingen hoger
zijn zullen vooral de grote bedrijven grond kunnen kopen. Het is niet
denkbeeldig dat een groot deel van het positieve inkomenseffekt van een
hogere melkprijs dan teniet gedaan wordt door een grondprijsstijging.
Bij een hogere grondprijs stijgt het over te nemen vermogen.
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Als dat zo is, wordt ook de bedrijfsovername, die door een hogere
rentabiliteit gemakkelijker wordt, weer moeilijker.

De superheffing kan via een mengprijs doorberekend worden. Bij een mengprijs is er minder bureaukratie nodig en een aantal bedrijven kan wel
uitbreiden. De bedrijfsontwikkeling kan zo sneller verlopen. Op de zuiveluitgaven heeft een mengprijs geen invloed, zolang de superheffing de
kosten voor Brussel van de afzet van de produktie boven het quotum, dekt.
Bij een mengprijs brengt iedere liter weer evenveel op. Dat is gunstig
voor boeren die hun produktie zeer snel uitbreiden. Hun inkomen kan dan
nog stijgen. Voor de bedrijven die niet, of minder snel uitbreiden is
een mengprijs nadeliger dan de huidige superheffing per bedrijf.
Omdat er onder een mengprijs door meer bedrijven uitgebreid wordt, zal
het zuiveloverschot verder groeien, waardoor de melkprijs verder zal
dalen als Brussel de zuiveluitgaven konstant houdt. Het effekt van een
mengprijs is daarom vergelijkbaar met een verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing of een verdere verlaging van de melkprijs.
De effekten op de bedrijfsstruktuur en bedrijfsovername zijn vergelijkbaar met de effekten bij afschaffen van de superheffing.

Ander

struktuurbeleid

in de melkveehouderij?

Als de quota losgekoppeld worden van de grond zijn er voor het verdelen
van quota in principe twee mogelijkheden: vrij-verhandelbare quota en
niet verhandelbare quota.
Bij vrij-verhandelbare quota ontstaat een aparte markt voor quota, onafhankelijk van de grondmarkt. Waarschijnlijk wordt de prijs vanjgrond-en
quota samen, in dat geval hoger dan bij grond met daaraan gekoppelde

quota.
Als de grond en quota samen duurder worden dan grond met daaraan gekoppelde quota, zullen de kosten op de bedrijven toenemen. Daardoor zal het
inkomen dalen. De inkomensverdeling zal ongelijker worden, omdat grote
bedrijven sneller uitgroeien en de andere bedrijven achterblijven.
Bij bedrijfsovername kan de produktie-uitbreiding meer gefaseerd plaats-

vinden. Dat maakt de bedrijfsovername gemakkelijker in vergelijking met
aan grond gekoppelde quota. Als de grond en quota samen echter duurder
worden dan grond met daaraan gekoppelde quota, wordt bedrijfsovername

moeilijker. Dan stijgt namelijk het over te nemen vermogen.
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prijs van de quota
Bij vrij-verhandelbare quota kan door de overheid de
van quota via de
aankoop
en
in de hand gehouden worden door de verkoop
gevoerd
struktuurbeleid
overheid te laten lopen. Er kan daarbij een
quota willen kopen.
worden door kriteria te stellen aan bedrijven die
met zich mee.
Zo'n beleid brengt geen extra kosten voor de overheid

van de quota door de
Bij niet- verhandelbare quota wordt de toedeling
Zo‘n toedelingsbeleid
prijs.
geen
dan
hebben
overheid geregeld. De quota
met zich mee.
brengt ook geen extra kosten voor de overheid
koeien met een bedrijfsA8
Ervan uitgaande dat de bedrijven kleiner dan
opvolger aanwehoofd ouder dan 50 jaar af zullen vloeien als er geen
deel van de overzig is, komen er voldoende quota vrij om het grootste

te bieden
blijvende bedrijven met minder dan M8 koeien de mogelijkheid
om uit te breiden tot A8 koeien.
bij vrij-verhandelOp die manier zullen er minder bedrijven afvloeien dan
bedrijven heeft
overblijvende
bare of aan grond gekoppelde quota. Van de
bedrijven blijven
het grootste deel kontinuiteitsmogelijkheden. De grote
zijn de verschillen
bestaan, maar groeien niet verder. In deze situatie
minder bedrijven afgetussen de bedrijven kleiner geworden en zijn er
zullen dan waarmelkveehouderij
in
de
inkomensverschillen
vloeid. Ook de
schijnlijk kleiner zijn.
verlicht worden door
De bedrijfsovername kan bij een toedelingsbeleid
worden.
overgenomen
extra quota toe te delen aan bedrijven die
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BIJLAGE

1

Bedrijven naar aantal melk- en kalfkoeien per bedri'f` en (hoofd)bedri'fstpe
leur.
typeno.

bedrijven xt

an lalftoeien

totaal

1
tot
10

10
tot
20

20
tot
30

30
tot
50

50
tot
70

1970
1975

36 729
21 092

42 398
22 992

22 758
19 246

12 533
19 376

1976
1977
1978
1979
1§0

19
17
15
13
11

20
17
14
12
10

17
15
13
12
10

19
10
10
17
16

1901
1902
1983

10 727
9 582
9 041

0 050
7 970
7 333

9 936
9 362
9 404

15 996
15 434
14 391

10 391
10 615
10 943

3 101
1 693
476
797
670
700

4 169
1 519
100
175
598
101

5 065
2 053
130
103
713
147

10 443
2 035
96
33
578
120

9 126
1 532
25
6
156
29

6 334
610
12
3
73
13

2 768
160
3
1
13
1

41 006
10 402
922
1 110
2 001
1 279

2 030
346
13
0
66
15

629
203
684

99
31
301

47
13
333

32
0
246

6
2
61

5
2
26

2
10

020
259
1 741

6
2
32

30

108

231

564

641

573

300

2 526

2 526

171
483
120
512
098

070
376
544
333
310

562
559
937
434
999

179
598
147
921
959

70
tot
100

100
an
ser

1 623
6 179

239
2 039

52
636

7
7
0
9
9

2
2
3
4
5

554
078
597
313
090

033
997
1 323
1 709
2 W6

050
573
437
320
097

bedrijven

116 332
91 560
06
00
75
71
67

5 760 -"2 227
6398
2 546
7 070
2 958

Specificatie 1§3

419
464
113
550
167

63 095
61 907
61 140

1 096
2 210
2
2
2
2
2

238
202
247
326
356

2 301
2 439
2 526

.

1
2
3- 5
6-15
16
17
18-21(Sl)
22·33(ST)
34-37(SK)
Nell- en kalfkbeien
(x 1000)

va-houderijbedrijven

w.v.

Rundveebedrijven

1-17

aard-- Sdi•<€rb-/sraar=¢;adr-

_

I_

n.n.1. akkerbouwbedrijven

melkveebedr.sbe 80 tot 100%

1

Tuinb0uwbedrijven(ST)

melkveebednsbe 60 tot 80%
kalvermesterijbedrijven

2
3

w.v.
Teelten onder glas

0v.mestveebedrijven
n.n.i. rundveebedrijven

4
5

glasgroentenbedrijven
Qld$DlO9m€0b€dFlJV€¤

n.n.i. glasbedrijven

20
21
22-33

22
23

24

_
Teelten in de open grond

Varkensbedrijven
mestvarkensbedrijven

6

fokvarkensbedrijven

7

opengrondsgroentebedrijven

25

n.n.i.

B

bloembollenbedrijven

26

n.n.i.eenj.opengr.teeltbedr.

27

Meerjarige opengrondsteelten
pit- en steenvruchtenbedr.
0nengr.boorrkw.bedrijven
n.n.i.meerj.opengr.teeltbedr.

28
29
30

Overige tuinbouwbedrijven
glasgr./opengr.groentenhedr.
champignonbedrijven
n.n.i. overige tuinbcuwbedr.

31
32
33

varkensbedrijven

Pluimveebedrijven
slachtkuikensbedrijven
legkippenbedrijven
eendenbedrijven
kalkoenenbedrijven
n.n.i. pluimveebedrijven

9
10
11
12
13

Overige veehouderijbedrijven
schapenbedrijven
graslandbedrijven
rundvee/varkensbedrijven
n.n.i. ovweehouderijbedr.

14
15
16
17

.

Akkerb011wbedrijven(SA)
w.v.
graanbedrijven
aard.- en/of suikerb.bedr.

Bron: LEI/CBS

nu- en
tal Ik .
(x 1(D0)

Gecombineerde bedrijven($K)
w.v.
18-21
veeh./akkerbouwbedrijven(VA)
veeh./tuinb0uwbedrijven(VT)
18
akkerbouw/tuinbouwbedr. (AT)
19
veeh./akkerb./tuinb.bedr.(KK)

34-37
34
35
36
37
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