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De Werkgroep Akkerbouw Plattelandsjonge-

ren Groningen en Drente is een werkgroep
van jonge akkerbouwers. De werkgroep wil
door samenspraken en uitspraken de akkerbouwproblemen vanuit het belang van jongeren bestuderen en onder de aandacht

brengen. Waar nodig komt de werkgroep
met eigen voorstellen en aktiviteiten
naar buiten.

·

Postbus 101, 6700 AC Wageningen
TMekmn08370-83908/84146

De Wetenschapswinkel

(waarin opgenomen

IMGO Landbouw) is een afdeling van de
Landbouwhogeschool voor bemiddeling van
onderzoek voor niet-kapitaalkrachtige
groepen en organisaties in de landbouw

en landbouwindustrie.
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VOORWOORD.
Begin 1985 werden graantelers met voorstellen voor een verdere

verlaging van de graanprgzen gekonfronteerd. De EG denkt het
probleem van de toenemende graanoverschotten op te kunnen lossen
met een forse daling van de graanprgzen.

Voor de graantelers heeft

dit een verdere inkomensdaling tot gevolg.
•
I

De Werkgroep Akkerbouw Plattelandsjongeren Groningen en Drente
zag deze ontwikkelingen met zorg tegemoet.

In plaats van een

afwachtende houding aan te nemen is de Werkgroep zelf de diskussie
gestart over een voor boeren en boerinnen wenselgk beleid.

In dit

verband heeft ze de Wetenschapswinkel Landbouwhogeschool benaderd
om een onderzoek te laten verrichten naar de mogelgkheden voor

kontingentering in de granen.
Het onderzoek, waarvan de resultaten in deze brochure verwerkt

zgn, is uitgevoerd door Barend Deetman als onderdeel van zgn
doktoraalstudie aan de Landbouwhogeschool.
De samenwerking met de Werkgroep Akkerbouw Plattelandsjongeren
Groningen en Drente vond plaats in de voor het onderzoek ingestelde
begeleidingsgroep.

In deze groep werden regelmatig de voortgang

en de resultaten van het onderzoek besproken. En door deze
groep is ook de tekst van de brochure vastgesteld. De begeleidingsgroep was als volgt samengesteld:
Jaap Huizing, Jan Tinus Westerhof,

•

Bert Hospers, Jan B.

de Boer,

Stoffer Hofman - leden van de Werkgroep

Hans Kuikman - begeleider van de Werkgroep
I

Peter Munters - Boerengroep
Albert Olde Daalhuis - Wetenschapswinkel

Hiernaast is de student begeleid door Huib Silvis, medewerker van
vakgroep Algemene en Agrarische Economie.

De brochure is bedoeld als diskussiebrochure.

We hopen,

dat met

deze brochure de diskussie onder boeren en boerinnen over het door
hen gewenste graanbeleid een duidelgke stap verderkomt.
Assen/Wageningen, januari 1986.
Jaap Huizing - voorzitter Werkgroep
Albert Olde Daalhuis - Wetenschapswinkel
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1. INLEID®.
In 1984 werd de EG opgeschrikt door een enorm hoge graanproduktie
van 150 miljoen ton.
record van 1982.

op den duur niet meer

zullen zgn.
I

Dit is 22 miljoen ton meer dan het oude

Het werd duidelgk, dat dergelgke hoge produkties
topopbrengsten,

De Europese Kommissie,

maar normale opbrengsten

die met bezuinigingen van de

lidstaten te maken krggt, voorziet een sterke stgging van het
budget voor het graanbeleid.

Bg de prgzenronde van mei 1985 werd

een begin gemaakt met een beleid van prgsverlaging voor graan.

Voor het seizoen 85/86 werd 3.62 prgsdaling voorgesteld. Met veel
·

moeite wist Andriessen er een prgsdaling van 1.82 door te drukken.
De akkerbouwers waren daarvoor al gekonfronteerd met een prgs-

daling. Ze kregen nog 54 cent per kg tarwe in 1983, in 1984 was
dat nog maar 50 cent per kg.

In 1985 daalde de tarweprgs verder

tot beneden de 50 cent. In het Groenboek van juli 1985 en het
Graanmemorandum van november 1985 worden verdere prgsverlagingen
aangekondigd.
Kontingentering als mogelgkheid voor een goede graanprgs is door
de beleidsmakers al snel terzgde geschoven.

Angst voor struktuur-

bevriezing, ingewikkelde regelingen en voor de noodzaak om andere
gewassen te moeten telen, waar ook weer overschotten van zouden
kunnen ontstaan, weerhouden de beleidsmakers om na te denken over
een konkrete invulling.
•

uit de weg gegaan.

In deze brochure wordt deze discussie niet

Voor boeren en boerinnen is het van belang,

de prgzen op een redelgk niveau blgven.

Bovendien is produktiebeperking op den duur onafwendbaar.
produktie blgft stggen,
houdt

dat

Dat kan met kontingentering.

terwgl de afzet stabiliseert.

De

Prgsverlaging

(voorlopig) wel het EG-budget in de hand, maar niet de

produktie.
De opbouw van de brochure is als volgt:
- In hoofdstuk 2 gaan we in op het probleem van de overschotten.
Hoe hard groeit de produktie? Hoe zit het met de afzet in de EG en
op de wereldmarkt? Hoe zit het met de graanvervangers?

- In hoofdstuk 3 en 4 gaan we in op het voorgestelde EG-beleid en
de gevolgen daarvan.Waü wil de Europese Kommissie? Wat betekent dit
voor boeren en boerinnen in Europa en in dc Derde Wereld?
- In hoofdstuk 5 presenteren we ons kontingenteringsvoorstel.

Wat

T2zgn onze uitgangspunten? Tot welke invulling komen we?
aangegeven
- In hoofdstuk 6 worden enige belangrgke aandachtspunten
bg ons kontingenteringsvoorstel. Hoe snel moet je het invoeren?
Wat te doen met het probleem van de alternatieve gewassen? Hoe
HIOQC

Olïlgäëlll [Hét I’l€II Glgêïl V€I`VO€d€l‘€I'l Vál'1 gïääïl?

- In hoofdstuk 7 wordt een samenvatting van de brochure gegeven.
Een bglage met discussiestellingen is toegevoegd als hulp bg

I

dediscussie.
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2. GRAANOVERSCHOTTEN.
2.1 Inleiding.
Graan is een belangrgk gewas.

Het is een van de eerste gewassen,

die door de mens geteeld werd,
teelt.

vooral vanwege de eenvoud van de

De graanprgs speelt een belangrgke functie in de samenleving.

De graanprgs bepaalt de broodprgs en brood is een eerste levensbehoefte. Overheden beinvloeden de graanteelt en de graanmarkt al
zeer lang met subsidies, heffingen en eigen in- en verkoop.

In

minder welvarende landen kon een verlaging van de subsidie op brood
stormachtige effecten hebben.
·

Zo brak eind 189 eeuw in Pargs de

Franse revolutie uit na een broodprgsverhoging. Maar ook in 1983
braken rellen uit in Tunesië na een verdubbeling van de broodprgs.
Door technische ontwikkeling is de produktie sterk gestegen.
is niet meer het belangrgkste produkt voor ons.
meer speciaal brood met maanzaad,

rozgnen,

spgs enz.

Figuur 2.1 Verloop van de produktie en het verbruik van granen, behalve

durumtarwe, in de tien EG-1idstaten.(In mln ton)
I
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Het grootste probleem, waar we tegenwoordig mee zitten is; hoe kun
je voorkomen, dat we teveel produceren.
enige regelmaat oververzadigd.

De graanmarkt raakt met

A1 enkele malen zgn er deze eeuw

produktiebeheersende maatregelen geweest in o.a.

de VS en Canada.

In de EG is dit probleem momenteel weer actueel.

Zoals uit figuur

2.1 blgkt lopen produktie en verbruik in de EG steeds verder uit
elkaar. Dit verschil noemen we de overschotten. In de
volgendeparagrafen
willen we de problemen eens op een rgtje zetten.

2.2 De graanproduktie.

Op 3.75 miljoen bedrgven in de EG, behalve Spanje en Portugal
wordt momenteel graan verbouwd.
bedrgven,

De meeste bedrgven zgn kleine

die relatief weinig graan produceren.

Het grootste deel

van de graanproduktie komt van de grote bedrgven, die
gespecialiseerd zgn in de graanteelt.

In figuur 2.2 is geprobeerd

een beeld te geven van de spreiding van de akkerbouw over de EG
(zie volgende pagina). Dit betreft overigens niet alleen de graanteelt, maar ook alle andere akkerbouwgewassen.

In de zwarte

gebieden is de akkerbouw een relatief belangrgke tak van landbouw.
Opvallend is de strook Noord-Frankrgk - Midden- en Zuid-Duitsland Denemarken.

Ook vallen Oost-Engeland en grote delen van Italië op.

Kgken we in tabel 2.1 naar de oppervlakte tuin- en bouwland, die
met de granen tarwe,

rogge en gerst wordt bebouwd, dan valt op dat

Tabel 2.1 Kengetallen van de graanproduktie in de EG-lidstaten in 1983.

2-%
Ztarwe

17.9

26.5

10.9

27.8

35.7

22.8

24.5

5.2

9.3

Zrogge

0.8

0.8

1.8

0.6

0.1

6.1

0.1

-

3.0

0.2

529

U9

64.3

45.5

Ztotaal
tarwe
rogge

34.2

23.1

46.0

41.8

40.8

39.9

57.0

55.6

31.9

7.1

5.3

3.2

5.1

2.6

5.4

6.4

6.6

6.4

2.0

-

`4.l

1.7

3.7

4.2

3.0

a. In mln ha bouw- en tuinland.
b. In tonnen per hectare.
Bron: Landbouwcgfers 1985.
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Figuur 2.2 Regionale spreiding van de akkerbouw over negen EG-lidstaten
in 1975. Er geldt; hoe zwarter, hoe belangrgker de akkerbouw.
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Bron: Hecke 1983.
granen in Nederland het minst verbouwd worden(23Z). Groot-Brittanië,
Denemarken en West-Duitsland verbouwen relatief veel graan.
Denemarken verbouwt zeer veel gerst(527).
granen belangrgke akkerbouwgewassen.

In alle EG-landen zgn

Nederland verbouwt weinig

graan, maar de granen zgn hier extra belangrgk.
veel hakvruchten verbouwd.
populatie,

In Nederland worden

De granen onderdrukken de aaltjes-

die de hakvruchten schade toebrengt.

De schade voor de

hakvruchten blgft dus beperkt door de granen in het bouwplan.
De produktie per hectare,

zoals te zien in tabel 2.1,

Nederland zeer hoog, vooral bg tarwe.

is in

In het bergachtige Luxemburg

-6-

en in de zuidelgke lidstaten Italië en Griekenland zgn de
gemiddelde graanopbrengsten zeer laag.
Voor het totaalbeeld van de produktie gaan we weer terug naar
figuur 2.1.

In deze figuur ds de maisproduktie ook opgenomen,

ongeveer 20 miljoen ton. We zien dat de produktie in de afgelopen
10 à 15 jaar flink gestegen is.

De Europese Kommissie verwacht

een gemiddelde produktiestgging van 2 à 3Z per jaar.

De produktie·

in 1990 zal dan op een niveau liggen van 155 miljoen ton voor
alle granen samen.

2.3 Het EG-graanverbruik.

Na de Tweede Wereldoorlog is mede door de toenemende welvaart de
vraag naar graan sterk gestegen. De vraag was steeds groter dan de
EC-graanproduktie.

De EG was netto-graanimporteur, d.w.z.

de EG

importeerde meer dan ze exporteerde.
In figuur 2.1 zagen we al dat dat nu niet meer geldt.
netto-exporteur geworden.

De EG is

De produktie is gestegen terwgl het

totale verbruik van graan stabiel gebleven is.

In tabel 2.2 zien

we zelfs dat het totale verbruik in de EG sinds 80/81 gedaald is.

Tabel 2.2 Verbruik van graan in de EG-l0.(In mln ton)

consmptie

30.7

30.8

30.4

30.1

veevoer

71.4

68.3

67.5

69.5

4.4

4.5

4.4

4.4

9.2

9.7

9.0

zaaigoed

industrie

10.5

E
a. Voorlopige cgfers.

·

Bron: Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten.

De Europese Kommissie verwacht, dat het graanverbruik in de EG bg
de huidige prgzen in 1990 ongeveer 115 miljoen ton zal zgn,
huidige niveau.

het

De graanoverschotten zgn dan 155 minus 115 is 40

miljoen ton graan.

2.4 Graanvervangers.
Opvallend in tabel 2.2 is dat 70 miljoen ton,

dat 60% van het

totale EG-verbruik, in het veevoer verwerkt wordt. In het veevoer

-7-

behalve graan ook veel afvalprodukten verwerkt. Deze
afvalprodukten komen bgvoorbeeld vrg bg het maken van suiker, meel

worden,

en zetmeelprodukten.

Met name in Nederland worden veel afval-

produkten door de mengvoerindustrie in het voer verwerkt(zie
figuur 2.3). Nederland importeert een groot deel van deze afvalprodukten.

Figuur 2.3 Mengvoederproduktie en graanbestanddeel van het mengvoeder
in Nederland. Met driejaarlgkse gemiddelden.
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Produktschap voor Veevoer.

Een gggl van de geïmporteerde afvalprodukten, die in het veevoer
gestopt WO1’(l€I'1,
Tot

heet IIgI3.<’iI'lV€€ïV8.I'lg€ël/'SII.

(.16

tapioca; meelachtig produkt, gemaakt uit cassavewortels, uit

Thailand en sinds kort uit Kenia.
- maalafvallen;

restprodukten uit de maalindustrie.

namelgk uit Argentinië en de VS.

Komen voor-

-8-

- maisafvallen; restprodukten van de maisverwerkende industrie.
Komen vooral uit de VS.
- citruspulp;

afvalprodukt van de sapjesindustrie.

Komt vooral uit

de VS en Brazilië.
In figuur 2.4 is de ontwikkeling in de graanvervangerimport in de

EG van 1971 tot en met 1982 weergegeven. Na 1974 zgn de importen
sterk gestegen.

Na 1979 is er sprake van een stabilisatie van de

Figuur 2.4 Invoer van graanvervangers in de EG van 1971 tot en
met 1982.

In miljoen ton.
·

15

10

5

1971
Bron:

Mockelman,l983.

1975

1980
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importen.

De EG heeft een aantal maatregelen genomen of wil ze

nemen om dit zo te houden.

Zo is er op 2 september 1982 een

overeenkomst met Thailand besloten,

waarin Thailand toezegt de

export naar de EG van tapioca in 1983 en 1984 tot 5.0 miljoen ton
en in 1985 en 1986 tot 4.5 miljoen ton te beperken.

ln ruil zal de

EG de teelt van alternatieve gewassen in Thailand helpen
•

stimuleren. Ook is per maart 1983 de importheffing van 6%
afgeschaft.

Voor maalafvallen en pulp heeft de EG ook al beperkende

maatregelen genomen.
met de VS bezig.
stügen.

Voor maisafvallen zün de onderhandelingen

De graanvervangersimporten zullen dus niet meer

Een daling lükt onwaarschünlük.

2.5 De wereldgraanmarkt.
Graan wat je niet in eigen land of gemeenschap af kunt zetten,
probeer je af te zetten op de wereldmarkt;
landen.

dat zün alle andere

In figuur 2.1 zien we deze marktoverschotten terug(zie p.3).

Deze overschotten nemen toe in de EG.
verwacht in 1990,

De Europese Kommissie

als Spanje en Portugal

toe zün getreden, de

overschotten tenminste 43 miljoen ton zullen bedragen.
De wereldmarkt is een markt met een beperkte omvang.

Van de 1644

mln ton graan, die in 1983 in de hele wereld werd geproduceerd,
werd maar 13% op de wereldmarkt verhandeld.

Bü tarwe is de wereld-

handel veel belangrüker dan bü andere granen.

Van de 494 mln ton

tarwe, die in 1983 geproduceerd werd, werd 22% oftewel eenvüfde
deel verhandeld.
Hoewel maar een klein deel van de granen internationaal verhandeld
wordt,

is de wereldgraanmarkt voor enkele landen zeer belangrük.

Dit zün, zoals in tabel 2.3 af te lezen valt,
Staten en Canada.
·

vooral de Verenigde

Samen leveren zü meer dan de helft van de totale

verhandelde hoeveelheid.

Overigens was het marktaandeel voor granen

van de VS in 1980 nog 51%, tegen 44% in 1983. Deze afname is vooral
een gevolg van de hoge dollarkoers.

Ook is er een toenemende

concurrentie van de EG.
De wrüving tussen de concurrenten op de wereldmarkt neemt toe.
Sommigen spreken over een handelsoorlog.

Er vonden en vinden enige

"schermutselingen" plaats. Zo is een contract voor 1 mln ton graan
naar Algerüe op onduidelüke wüze door de VS voor de neus van
Erankrük weggekaapt.

Ook heeft de VS geprobeerd de import van

-10Tabel 2.3 Belangrüke exporteurs van granen in 1983.
granen totaal

tarwea

mln ton

Z

mln ton

Z

111.5

100

224.4

100

VS

41.1

37

98.1

44

Canada

22.2

20

29.3

13

Frankrijk

14.7

13

23.1

10

Argentinië

10.2

9

22.4

8.3

7

10.1

10
5

totale export

Australië

a. Incl. meelprodukten.

·

Bron: FAO Trade Yearbook 1983.
spaghetti-deegwaren in te perken door de invoerrechten sterk te
verhogen.
Formeel is alles koek en ei.

Afspraken kunnen via het GATT, een

internationale organisatie waar regels voor de internationale
handel gemaakt worden, of bilateraal, tussen EG en VS, gemaakt
worden.

Zo is er een bilaterale afspraak tussen VS en EG,

EG niet meer dan 14.5 mln ton zachte tarwe zal exporteren.

dat de
Deze

afspraken worden redelük nageleefd.
De concurrentie zal niettemin toenemen.
2.4, gaan ook steeds meer produceren.
zo'n goede oogst,

De importeurs,

zie tabel

China büvoorbeeld had in 1984

dat ze vrüwel geen graan hoefde te importeren.

De overschotten worden gedeeltelük ook

'weggegeven';

dit heet

voedselhulp. De voedselhulp bedraagt ongeveer 1.5 mln ton van de
in totaal 25 mln ton graan, die de EG per jaar verlaat. Vanwege de·

zeer hoge kosten, 1000 à 1500 gulden per ton graan, zal de voedselhulp niet veel toenemen.

Tabel 2.4 Belangrüke importeurs van granen in 1983.
granen totaal

tarwea

mln ton

Z

mln ton

Z

106.8

100

219.2

100

22.2

21

32.1

15
12

totale import
Rusland
Japan

5.8

5

25.3

China

12.3

12

19.2

9

Egypte

6.6

6

8.2

4

a. Incl. meelprodukten.
Bron; FAO Trade Yearbook 1983.
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2.6 Conclusigê.
De totale graanproduktie blüft de komende jaren snel stügen.
afzet van graan blüft stabiel.
graanvervangersimport

De

Een verdere beperking van de

valt niet te verwachten.

De

afzet

op de

wereldmarkt zal zich stabiliseren of zelfs afnemen door de grote
onderlinge concurrentie en de toenemende produktie in importerende

landen. De EG zal de overschotten steeds moeilüker af kunnen
zetten op de wereldmarkt.

De EG zal bü voortzetting van het huidige

beleid met steeds groter wordende niet-af-te-zetten voorraden

·

komen te zitten.
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De overschotproblemen worden steeds groter.

De uitgaven voor het

graanbeleid zgn momenteel 5 miljard gulden.

Eg ongewgzigd beleid

zal dit 10 miljard gulden zgn in 1990.
problemen.

ln de

7 mld gulden.

De EG zit met begrotings-

begroting voor 1985 was een tekort van ongeveer

En dat op een begroting voor al het EG-beleid van

65 mld gulden. De lidstaten moesten voor 1 oktober 1985 alsnog de
aanvullende middelen opbrengen,

zo werd najaar 1984 besloten.

De Europese Kommissie heeft tot taak de begroting binnen de

·

gestelde kaders te houden ofwel te krggen

(naast het voeren van

een goed beleid natuurlgk). Onder druk van deze taak heeft de
Europese Kommissie de afgelopen jaren een groot aantal maatregelen
bedacht of verder uitgewerkt. Voor wat betreft de granen zgn dit
de volgende:
- restrictief prgsbeleid/prgsverlaging
- medeverantwoordelgkheidsheffing
- strengere kwaliteitseisen
Om deze maatregelen goed te kunnen begrgpen zal nu eerst een
beschrgving van de marktordening voor granen volgen.

3.2 Marktordening voor granen.
De graanmarkt is altgd al een belangrgke markt geweest.
in die markt stamt al uit de Middeleeuwen.

Ingrgpen

In het begin van deze

eeuw is geleidelgk een nationaal graanbeleid ontstaan.

De graanmarktordening in de EG stamt uit 1962, enige jaren na de
oprichting.

De graanmarktordening omvat eveneens verwerkte

produkten.

·

De doelen van de graanmarktordening zgn volgens het Verdrag van

Rome van 1957:
- billgk inkomen voor de producent,

in hoofdzaak te bereiken door

verkoop van zgn produkten.
- stabiele en gewaarborgde voorziening van de markt.
~ redelgke prgzen voor de consumenten.

- verbetering van de produktiviteit(momentee1 wat minder belangrgk).
Het heeft geresulteerd in het volgende systeem:
De Raad van Ministers van Landbouw beslist over:
1.

Richtprgs:

prgs, die in het tekortgebied Duisburg gehaald zou

-13bg graan.
Figuur 3.1 Werking van het systeem van heffingen en restituties
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moeten worden.
2.

Interventieprgs:

de minimumprgs, die in de graanoverschot-

gebieden een bodem in de markt moet leggen.
3. Referentieprgs: een extra hoge prgs voor tarwe van zo'n goede
kwaliteit, dat je er brood van kan bakken.
Van de richtprgs wordt de drempelprgs,
worden gehaald, afgeleid.

Deze is gelgk aan de richtprgs min de

transportkosten van Duisburg(tekortgebied)
momenteel

Geldt bg interventie.

die aan de grenzen moet

naar Rotterdam, die

f12.50 per ton is.

Eg import van graan wordt het verschi 1 tussen de drempelprgs en ds;
invoerprgs, dat is de inkoopprgs op de wereldmarkt plus de
transportkosten naar de EG-haven, overbrugd met een importheffing.
Bg export betaalt de EG een exportrestitutie.

Deze is gelgk aan het

verschil tussen de inkoopprgs in de EG en de inkoopprgs op de
wereldmarkt.

Per november 1985 zgn ze f170 per ton.

Het EG-graanbeleid kost momenteel zo'n 5 mld gulden, waarvan
1 mld opslagkosten van interventievoorraden en 4 mld aan exportrestituties.

3.3 Prgsverlaging.
De prgsontwikkeling in het kader van een restrictief prgsbeleid
moet een duidelgk signaal zgn voor de producenten.' Aldus het
'

Groenboek op p.18.

-14De Europese Kommissie heeft al enkele jaren plannen om de
officiële prgzen, de richt- en interventieprgzen,
produktie blgft maar groeien.
kosten steeds meer.

te verlagen.

De

De afzet, export, en de interventie

Totnutoe waren de pogingen niet zo succesvol.

Slopende dagenlange vergaderingen van de Raad van Ministers liepen

uit op ingewikkelde compromissen. Ook het middel van de garantiedrempels werkte niet goed.
Garantiedrempels werken als volgt;

de Europese Kommissie stelt op

grond van de verwachte afzetmogelgkheden een garantiedrempel vast.
Deze wordt vergeleken met de gemiddelde produktie van de afgelopen
·

drie seizoenen.

Per miljoen ton overschrgding moet 1Z prgsverlaging

geaccepteerd worden, met een maximum van 5%. Zoals gezegd, dit
werkte niet goed,

omdat enkele ministers de prgsdaling niet

accepteerden.
In de in november 1985 gepresenteerde voorstellen is sprake van een
prgsbevriezing.

Dat de Europese Kommissie toch het pad van de

prgsdaling niet verlaten heeft, hopen we in de volgende paragrafen
duidelgk te maken.

3.4 Medeverantwoordelgkheidsheffing.
'Er zou bg voorkeur in het eerste Xgïkggpstadium een heffing op
granen kunnen worden opgelegd om bgkomende middelen te krggen voor
de financiering van nieuwe afzetmogelgkheden voor granen of als
bgdrage in de uitgaven voor uitvoerrestituties.

Bestudeerd moet

worden of een dergelgke heffing verschillend zou moeten zgn naar
gelang de bedrgfsgrootte.'
Dit is wat in juli

'85 in het Groenboek(p.25) aangekondigd is over

de medeverantwoordelgkheidsheffing.
november

ln het graanmemorandum van

'85 vinden wg het volgende terug;

- heffing bg verkoop;

op het eigen bedrgf gebruikt graan blgft

buiten schot.

- grootte van het bedrgf; over de eerste 25 ton graan, die
afgeleverd wordt, hoeft geen heffing betaald te worden.
bedrgven blgven zo buiten schot.

De kleine

Dit is mede ingegeven, omdat

de in het Groenboek voorgestelde inkomenstoeslagen zgn afgewezen.
De heffing zal 3 à 5% van de richtprgs bedragen.

Het is nog

onduidelgk wat er met de opbrengst van de heffing gaat gebeuren.
Minister Braks is fel tegen het huidige voorstel.

De grote bedrgven

-l5die voor de markt produceren moeten de heffing grotendeels
opbrengen. De minister is voor een hectareheffing. Hiermee zullen
de lasten over alle graantelers verdeeld worden.
De heffing wordt doorberekend naar de producent, want de heffing
wordt ook bg interventie geheven. De bodemprgs in de markt komt

hierdoor 3 tot 5% lager te liggen.

I

3.5 Strengere kwaliteitseisen.

De Europese Kommissie wil, dat er een betere kwaliteit graan
geproduceerd wordt. Sommige interventievoorraden zgn onverkoopbaar,
mede door de slechte kwaliteit.

Dit is overigens niet nieuw.

Ook

enkele jaren geleden zgn de kwaliteitseisen voor baktarwe bg
interventie verscherpt.
Om de produktie van slechte kwaliteit graan te ontmoedigen zal
volgens de voorstellen van november 1985 ook de interventieprgs van
voertarwe en gerst 5% omlaag moeten gaan.

De interventieprgs voor

baktarwe moet op peil blgven.
Wat zgn nu de gevolgen? Voor een betere kwaliteit graan ontvang je
meestal een (iets) betere prgs. De kwaliteitseisen liggen hoger,
maar de prgs blgft gelgk. Voor dezelfde kwaliteit graan zal de
prgs na uitvoering van de voorstellen iets lager zgn. In feite is
het dus een prgsverlaging.
voor voertarwe en gerst;

Daarbovenop komt de prgsdaling van 5%

een maatregel, die met name in Nederland

door zal werken.

O

3.6 Conclusies.

Op papier is de Europese Kommissie voor prgsbevriezing. Flankerende
maatregelen, zoals de medeverantwoordelgkheidsheffing en de
prgsdaling voor voertarwe en gerst,
een lagere graanprgs.

leiden uiteindelgk toch tot

-164. WAT BETEKENT DIT BELEID VOOR BOEREN EN BOERINNEN?
4.1 Inleiding,
Het huidige EG-beleid is gericht op lagere graanprgzen.

De

Europese Kommissie hoopt met de lagere prgzen, behalve het probleem
van de stggende kosten van het graanbeleid,

•

ook de overschotten te

verminderen. Het LEI (Jan Blom, 195) heeft hier enige berekeningen
over gemaakt. Ze kwam met de volgende berekening voor produktie en
afzet in de EG in 1990(in mln ton):
15% extra prgsdaling

huidige prgsniveau
produktie

afzet in EG
overschot

155

141

ll;

117.5

40

23.5

Het overschot op de markt zal volgens het LEI door 15% prgsdaling
16.5 mln ton lager liggen. Zg gaat er vanuit, dat er 2.5 mln
hectare eiwitgewassen extra zal worden verbouwd.

Dit onwaarschgnlgk

veel, omdat de prgs van eiwitprodukten ook zal dalen.

De boer kan

beter graan blgven telen. Volgens ons zal het overschot bg 15Z

extra prgsdaling veel hoger zgn dan 23.5 mln ton.
Een ding is in ieder geval zeker.

De boeren en boerinnen zullen de

lasten van de overschotten te dragen krggen.

&;2_In Nederland.
Nederland behoort tot de landen met een goede struktuur en
•

gunstige omstandigheden.
Kommissie wel redden.

De boeren zullen het volgens de Europese

Maar de gevolgen zullen ook hier groot zgn.

De Nederlandse landbouw kent, net als de landbouw elders, al jaren
lang steeds smaller wordende marges.

De boer moet steeds meer omzet

maken om hetzelfde of een hoger inkomen te halen.

Een belangrgke

oorzaak is dat de prgsontwikkeling voor landbouwprodukten achterblgft bg de kostenontwikkeling.

De boer moet dit compenseren met

invoering van nieuwe technieken, hogere opbrengsten halen enz.
Onder de noemer van een marktgericht beleid moet dit proces
gestimuleerd worden.
De graanprgs is de spil van de prgzen van akkerbouwprodukten. Gaat
de graanprgs omlaag dan gaat ook bgvoorbeeld de prgs van fabrieksaardappelen omlaag. Ook zullen de prgzen van contractteeltprodukten
(bv.

graszaad)

en van voererwten en veldbonen omlaag gaan.

van deze produkten wordt vastgesteld op een niveau,

De prgs

zodat ze met

F

-17graan in het bouwplan kunnen concurreren.
De prüs van de meeste akkerbouwprodukten gaat dus omlaag. De boeren
moeten daarop inspringen met technische vernieuwing: marktgerichter
werken noemen de beleidsmakers dat.

A.3 In de EG.
In het Groenboek worden enige algemene opmerkingen gemaakt (o.a.
op p.20) over de gevolgen van een restrictief prüsbeleid. Zo
verwacht de Europese Kommissie, dat de sterken het wel vol zullen
houden: 'Een deel van de bedrüven, met een goede struktuur en
gunstige omstandigheden,

zou waarschünlük een strikt prgsbeleid

·

kunnen doorstaan.'
In andere gevallen zullen de bedrüven zich moeten aanpassen. 'Van
full- en part-time landbouw zou overgestapt moeten worden naar
andere sektoren of naar de arbeidsmarkt.'

Kortom,

andere bezigheden

recreatie of buiten de landbouw gaan werken. Of, en
dat wordt niet vermeld maar is niet onwaarschünlük, werkloos worden.

erbg nemen bv.

In sommige gebieden, bv.

in de berggebieden in Zuid-Duitsland,

zullen de problemen nog groter worden.

Dit wordt veroorzaakt door

het afwezig zün van andere mogelükheden om een inkomen te verdienen.
Het Groenboek spreekt dan over: 'Sommige gebieden zullen door het
afwezig zün van andere mogelükheden om een inkomen te verdienen
sterk ontvolkt raken, wat in zekere mate gepaard zal gaan met het
onbeheerd achterlaten van de grond.'
•
De gevolgen voor de levensvatbaarheid van de bedrüven worden niet
of slechts terloops genoemd. Een gedeelte van de inkomstenderving
zal worden opgevangen door investeringen uit te stellen of helemaal
niet te doen. Ook zou de boer meer vreemd vermogen kunnen
aantrekken, hogere schulden dus.

Op langere termün zal de bedrüfs-

overname voor jongeren bemoeilükt worden.

Veel jonge boeren zullen

buitenshuis moeten gaan werken.
De gevolgen voor het gezin worden ook niet genoemd.
zullen dalen.
beknibbelen.

Hun inkomsten

De boerin moet op haar huishouduitgaven gaan
Haar taak zal verzwaard worden,

omdat ze geld zal

willen besparen door zelf kleren te gaan maken en zelf groenten te
verbouwen. Om het gezinsinkomen aan te vullen zullen meer boerinnen
buitenshuis gaan werken.
worden.

Ook de taak van de boer zal verzwaard

HQ zal meer op zün uitgaven voor het bedrüf moeten letten.

-18-

Ook zal hü proberen zün inkomen op peil te houden door gewassen te
verbouwen, die relatief meer opbrengen en meer arbeid kosten.

&Jê_In Derde Wereldlanden.
In 2.5 zagen we al dat er steeds meer concurrentie is op de
wereldgraanmarkt.

graan kwüt.

De Westerse gI'3ä1’IpYOdUC€l'lK€l’1 HIOECEU

steeds IDGQI

De wereldmarktprijs voor graan is daardoor sterk

gedaald. Op het eerste gezicht lükt dit gunstig voor ontwikkelingslanden met graantekorten.
mogelük opvullen.
·

Zü kunnen hun tekorten zo goedkoop

Vaak krügen ze het graan tegen een lening met

zachte voorwaarden.

Juist het gemak om graan te kunnen importeren

is desastreus voor veel ontwikkelingslanden.

Om de arme bevolking

te vriend te houden met goedkoop brood en om het leger van voedsel
te voorzien koopt de regering liever goedkoop buitenlands graan dan
het duurdere inlandse graan. Het graan is in veel Derde Wereldlanden duurder door de slechte infrastruktuur:

slechte wegen,

weinig op- en overslagcapaciteit en zeer kleine bedrüven.
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Een goed

-19landbouwbeleid komt niet van de grond.
De leningen moeten terugbetaald worden.
landen bouwen een grote schuld op.

Sommige ontwikkelings-

Bolivia büvoorbeeld heeft de

helft van haar buitenlandse schuld te danken aan tarweimporten.
Het aflossen gaat moeilük.
gewassen,

bv.

koffie,

Het land moet op grote schaal export-

gaan verbouwen om de dollars voor aflossing

en rente bü elkaar te krügen.

Op deze grond zou ook voedsel voor

de eigen bevolking verbouwd kunnen worden.
De Europese Kommissie wil een marktgerichter beleid, wat ook een
wereldmarktgerichter beleid is.
export

om

goedkoper.

Prüsverlaging in de EG maakt de

Bovendien zouden er exportkredieten moeten komen ·

'de mogelükheden op markten, die voor enige continuiteit in de

exportstromen kunnen zorgen, zo goed mogelük te benutten.'
het Groenboek op p.45.

Aldus

Kwütraken van de eigen overschotten lükt

voorrang te hebben boven meewerken aan een beter landbouwbeleid in
ontwikkelingslanden.

Q.5 Conclusies.
De overschotproblemen zullen niet opgelost kunnen worden met een
prüsverlaging.

wel zullen de voorgestelde prüsdalingen tot gevolg

hebben, dat;
- met de graanprüsdaling ook andere gewassen in prüs zullen dalen.
De boer moet meer technologische vernieuwingen toe gaan passen om
het inkomen niet te ver te laten zakken.
- er een sanering van de landbouw plaats zal vinden. Bedrüfsovername wordt minder aantrekkelük. De boeren en boerinnen op de
overblüvende bedrüven zullen een zwaardere taak krügen.
- de landbouw in ontwikkelingslanden,

die niet in hun eigen

graanbehoefte kunnen voorzien, zal verder worden geremd in haar
ontwikkeling door de sterke concurrentie uit de Westerse landen.

•

-205.KONTINGENTERING.
5.1 Waarom kontingenteren?
In het vorige hoofdstuk kwam naar voren,

dat een prüsbeleid

gericht op prüsdaling slecht is voor boeren en boerinnen. Wü zün

er van overtuigd, dat bü een prüsdaling van 10 à 15Z de produktie
niet omlaag gaat. De afzet blüft ook vrüwel gelük. De overschotten
worden zo hoog, dat kontingentering onvermüdelijk is.
Kontingentering is voor ons geen doel, maar een middel. Hier mag
geen misverstand over bestaan.
een betere graanprüs,
·

We willen met de kontingentering

gelük aan onze

kostprüs,

bereiken en

voldoende werkgelegenheid in de landbouw houden.

In de volgende paragrafen willen we duidelük maken hoe een
kontingentering volgens ingevuld zou kunnen worden.
5.2 Uitgangspunten.
l.

De graanprüs moet omhoog.

Een goed uitgevoerde kontingentering

bespaart geld, met name minder kosten van voorraden en afzetmaatregelen.

Dat geld moet gebruikt worden voor een goede graan-

prüs, die ook de ingezette arbeid vergoed,(minimaal 52 cent per
kg) en voor stimulering van alternatieve gewassen.
zal de kosten van het voor hen
2.

Dumpen van overschotten in Derde Wereldlanden moet voorkomen

worden.
•

De consument

duurdere graan moeten blüven dragen.

De totale produktie gaat omlaag, en wel naar een niveau,

dat er geen niet-af-te-zetten voorraden meer zün.
3.

Een beperking van de produktie per hectare is niet mogelük.

De boer doet zün best om de beschikbare produktiemiddelen, zoals
arbeid en grond,

zo goed mogelük te benutten.

Een lagere produktie

door het nalaten of slecht uitvoeren van teelthandelingen leidt tot
verspillingen en kwaliteitsverlies.

4. Er wordt ggeE_9Eder§cheid gemaakt tussen grote en kleine
bedrüvgg. Graan is een onderdeel van het bouwplan.

Het belang van

graan op grote en kleine bedrüven verschilt weinig.
5.

Er wordt geen onderscheid tussen regio's gemaakt.

6.

De quota zün grondgebonden.

met de grond verhandeld worden.

Ze mogen

(niet: moeten)

alleen

Zo blüven de quota in de regio.

7. Wü willen een door de boeren ingevulde kontingentering.
overheid is het uitvoerende orgaan.
mogelük vermeden.

De

Bureaukratie wordt zo veel

-2l-

8. De regeling moet goed gpggrolggrbaar zgn.

QUit

tabel 5.1 kunnen we afleiden welke granen een probleem vormen
namelgk tarwe, durumtarwe, gerst en rogge; hier zgn interventievoorraden van.

Ook zien we dat de eindvoorraad in het seizoen
Er wordt meer geproduceerd dan men af

84/85 sterk gegroeid is.

kanzetten
in de EG of kan exporteren. Haver hoeft niet gekontingenteer
te worden;

produktie en verbruik zgn redelgk in evenwicht.

Bovendien valt haver buiten de graanmarktordening. Voor mais is
het voorlopig niet nodig; er wordt nog 4 mln ton (=20Z van de
produktie in de EG) geïmporteerd.

Bovendien treden per 1 januari

1986 Spanje en Portugal toe tot de EG, die per jaar ongeveer 5 mln
ton mais importeren. Op termgn is het bg een zeer sterke stgging
van de maisproduktie misschien wel nodig mais ook te kontingenteren.
Hoeveel kunnen we produceren? De Europese Kommissie verwacht voor
dat de afzet zich zal stabiliseren op 115 mln ton(bg de
huidige graanprgzen). De huidige export van 25 mln ton zal met
1990,

moeite op peil gehouden kunnen worden. Momenteel importeren we
7 mln ton. Met Spanje en Portugal erbg wordt dit 14 mln ton. De
import zal waarschgnlgk dalen, omdat er meer
mais verbouwd zal worden.

(niet gekontingenteerde)

Stel de totale EG-graanimporten zgn 10

Tabel 5.1 Cgfers over granen in de EG-10 in het seizoen 84/85.(In mln ton)
tarwe

durum

gerst

mais

haver

rogge

totaal

eindvoorraad 83/84 7.4

0.8

1.8

2.1

0.3

0.5

12.9

waarvan
3.3

0.6

0.2

70.3

6.4

4.3

44.3

20.1

0.2

6.2

3.0

150.2

8.8

0.7

16.9

3.4

4.3

0.8`

35.0

- totaal
export

47.5

4.3

33.6

22.2

2.3

116.4

15.9

1.4

7.9

1.1

6.1
0.1

0.2,

26.6

import

-2-2

Q1

Q1

Q2

Q

Q2

Q

interventie
produktie 84

verbruik in EG 84/85
- eigen bedrgf

Bron: Europese Komnissie.

•
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mln ton in 1990. we mogen dus 130 mln ton graan produceren. De
verwachte produktie is 155 mln ton. Er moet dus 25 mln ton graan
minder geproduceerd worden.
In 1990(mln ton): produktie

•

155

afzet in EG
export

-115
- 25

import

+_lQ_

teveel

25

(Berekening ontleend aan Blom, 1985)
Het teveel is 16Z van de totale produktie.

Bg het huidige areaal

van 27.6 mln hectare graan zou het om 4.5 mln hectare graan minder
gaan.

Aangezien mais en haver niet gekontingenteerd worden,

areaal tarwe,

zal het

durumtarwe, gerst en rogge niet met 16%, maar met

ongeveer 20Z af moeten nemen tot en met 1990.

5.4 Vorm van de kontingenterigg.
Een kontingentering kan op twee manieren ingevuld worden.

Niet elke

invulling is acceptabel voor ons.
Een mogelgkheid om de produktie te verminderen is door het aantal
te telen hectares graan te kontingenteren.

We kiezen hier niet voor,

omdat:
- de controle duur is. Je zult vanuit de lucht elk jaar foto's
Het maken en aflezen van de foto's en het verwerken

moeten maken.

van de verkregen gegevens kost zeer veel arbeid en geld.
- de produktie per hectare blgft stggen, waardoor je de quota
regelmatig moet verkleinen om de totale produktie in de hand te
houden.
- de stgging van de produktie per hectare extra hard zou kunnen
·

gaan.

De boer zal de neiging hebben om zo veel mogelgk van de

gekontingenteerde hectares graan af te halen.
We hebben gekozen voor een kontingentering van het aantal tonnen
graan,

dat per bedrgf aan de handel afgeleverd wordt, omdat:

- het overschottenprobleem een marktprobleem is, dat niet op kleine
gemengde bedrgven opgelost hoeft te worden, die het graan zelf
gebruiken.
- je het quotum niet steeds hoeft bg te stellen.
- het de boer stimuleert betere kwaliteit graan te gaan
Het prgsverschil tussen bak- en voertarwe zal mede door

produceren.

-23-

EG-maatregelen

toenemen.

Het wordt

dan

interessanter om

bakwaardigere rassen te gaan telen.
controle- het een uitvoerbaar systeem is. Het levert de minste
problemen op.

Q;5 Kontingenteringsvoorstel.
De bepaling van het quotum gaat als volgt.
hoeveelheid,

De gemiddelde

•

die de afgelopen 4 jaar aan de handel en verwerkende
Dit is een gemiddelde van

industrie is geleverd, wordt uitgezocht.

omdat zowel de produktie per hectare als het aantal
hectares graan op het bedrgf elk jaar verschillen. Hierop wordt
4 jaar,

een bepaald percentage in mindering gebracht. Hoe eerder de
kontingentering ingevoerd wordt, hoe lager de graanproduktie. Het
percentage kan dan ook lager zgn.
Voor dit quotum krggt de boer certificaten, die twee jaar geldig
zgn. Ze zgn twee jaar geldig, omdat de boer, bgvoorbeeld door zgn
perceelsgroottes, genoodzaakt kan zgn om een jaar minder dan zgn
quotum

te produceren.

De certificaten zgn van 25,

10, 5 en 1 ton graan.

Er wordt geen

onderscheid gemaakt tussen tarwe en rogge of baktarwe en voertarwe.
Bg leverantie van graan moeten de certificaten ingeleverd worden
bg de afnemer.

De certificaten staan op naam en zgn dus niet

verhandelbaar.
De certificaten gaan mee met de handel.

Ze kunnen eventueel door de

handelaren ingewisseld worden tegen certificaten van 100 en 1000
ton. Bg verwerking van het graan of bg export moeten de certificate·
bg de overheid ingeleverd worden.
Voor boven het quotum geproduceerd graan moet de boer extra
certificaten aanvragen. Voor deze certificaten betaalt hg een
bedrag aan de overheid. Voor de hoogte van het bedrag zgn twee
mogelgkheden: Ten eerste kun je het bedrag zo hoog maken, dat je
de wereldmarktprgs krggt voor je overschotgraan.
het bedrag zo hoog maken,

Ten tweede kun je

dat de teelt van overschotgraan onder

alle omstandigheden onrendabel wordt.
Er mag geen graan zonder certificaten verwerkt of verhandeld
worden.
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In deze paragraaf willen we nagaan, hoe de regeling in de praktgk

in de bedrgfsvoering zal ingrgpen.
We beginnen in juli/augustus in het seizoen voor de kontingentering

•

ingaat.

De boer weet dan op tgd hoeveel wintergranen hg in kan

zaaien.

Er is uitgezocht hoe groot het quotum is.

bericht.

De boer krggt

In sommige gevallen zal hg een bezwaarschrift indienen of

een beroep doen op enkele

(zeer weinig) regelingen voor probleem-

gevallen. Het quotum staat dan vast.
Hg stelt een bouwplan op. Een gedeelte van het bouwplan zal in
plaats van granen uit andere gewassen bestaan.
altgd

'nieuwe', zullen extra aandacht vragen.

Deze gewassen, niet
waarschgnlgk zal er

ook meer loonwerk nodig zgn.
Eind juni van het volgende jaar ontvangt hg de certificaten.

Niet

eerder, omdat anders het graan van het vorige seizoen er mee
verkocht kan worden.
Juli/augustus wordt het graan geoogst. De meeste boeren zullen het
graan naar de coöperatie brengen of direct verkopen.

Na aflevering

geeft de boer de certificaten af voor de desbetreffende hoeveelheid.
Eventueel zal hg extra certificaten aan moeten vragen.

Dit kost wel

een bepaald bedrag per ton graan.
In de volgende jaren zal het aantal hectares graan, dat verbouwd
wordt geleidelgk afnemen.

De produktie per hectare stggt, dus je

kunt het quotum met minder hectares voltelen. In 1990 zal de boer
•
ongeveer 20Z minder granen(exc1. mais en haver) verbouwen.
5.7 Conclusies.
Tegenover de prgsverlaging zetten wg een kontingentering met een
graanprgs op basis van onze kostprgs(incl.

arbeid). We hebben een

aantal duidelgke uitgangspunten geformuleerd.
durumtarwe,

De granen tarwe,

gerst en rogge moeten gekontingenteerd worden. Hun

areaal zal in 1990 met ongeveer 20% afgenomen moeten zgn. we kiezen
voor een kontingentering van de hoeveelheid graan,
handel en verwerkende industrie geleverd wordt.
behulp van certificaten.
verandering ondergaan.

die aan de

Dit gebeurt met

De bedrgfsvoering zal een geleidelgke
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6.1

Inleiding.
,
In het vorige hoofdstuk zgn we nauwelgks ingegaan op de gevolgen
van de kontingentering voor de landbouw. In dit hoofdstuk willen
we de gevolgen proberen duidelgk te krggen. En tegelgk willen
we
drie belangrgke argumenten van tegenstanders van kontingentering
behandelen.

Deze drie argumenten zgn:

- invoeringsproblemen;

kontingentering zou moeilgk uitvoerbaar zgn.

- alternatieve gewassen;

door kontingentering zouden er overschotten

bg andere gewassen ontstaan.
·

- struktuurbevriezing; door kontingentering zou de struktuur van
de akkerbouw niet meer veranderen. De akkerbouwbedrgven zouden niet
meer kunnen groeien en ontwikkelen.
Tenslotte wordt er aandacht geschonken aan het gebruik van graan
op het eigen bedrgf.

Door de keuze voor de certificatenregeling
valt het eigen gebruik van graan buiten de produktiebeperking.
6.2 Invoeringsperikelen.
Een probleem bg de invoering van de superheffing was, dat het op
een zeer laat tgdstip gebeurde. Er was sprake van een noodstop. wg
willen dit zoveel mogelgk voorkomen. we zagen in het vorige
hoofdstuk, dat het quotum maar enkele procenten lager hoeft te zgn.
dan de huidige produktie als je het al in 1986 zou invoeren. De
boer kan zgn bouwplan dan geleidelgk aanpassen. De ruimte om
•

probleemgevallen,

zoals bedrgven op net ontgonnen land en bedrgven

zonder alternatieven,

te helpen is dan ook groter.

hoeveelheid bezwaarschriften,

De grote

zoals bg de superheffing,

zou je ook

kunnen voorkomen.
Dit alles geldt bg een tgdig ingevoerde kontingentering. De kans,
dat de beleidsmakers tot het allerlaatst mogelgke tgdstip wachten,
lgkt ons helaas vrg groot. Dit is niet volgens ons plan. De
gevolgen van een late invoering zgn dus ook niet de gevolgen van

ons plan.
Controleproblemen verwachten we niet. Controleren of al het graan
met certificaten gelegitimeerd kan worden kost weinig tgd. De
controle zou door de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie
van Landbouw en Visserg uitgevoerd kunnen worden.
Ook het gebruik van graan op het eigen bedrgf moet gecontroleerd

.

-26worden. Aangezien het voornamelük om het vervoederen van graan
gaat(zie 6.5),
graan,

is een controle van de aanwezige opslagruimte voor

de grootte van de veestapel en de hoeveelheid aangekocht

veevoer voldoende.

QLB Alternatieve ggwassen.
Door de kontingentering komt tot en met l99O ongeveer 4.5 mln

•

hectare graanareaal vrü, waar iets anders mee gedaan kan worden.
Een gedeelte van dat land zal gebruikt worden voor woningbouw,
industrieterreinen, wegen en natuur- en recreatiegebieden.

Aan de

andere kant vinden er ook ontginningen plaats, worden gedeelten
van de zee ingepolderd en worden er bgvoorbeeld door de
superheffing graslandpercelen gescheurd.

Al met al zal er dus nog

steeds 4 à 4.5 mln hectare voor andere akkerbouwgewassen,

dan de

gekontingenteerde granen, beschikbaar komen tot en met l990. Zou
door de kontingentering veel meer bakwaardige tarwe geteeld worden
(lagere opbrengst per hectare),

dan zou het minder dan A mln

hectare kunnen zün.
Braak laten liggen, wat o.a.

door Meester en Strüker van het LEI

en door minister Braks als mogelüke oplossing wordt gezien, willen
we in principe niet. Het is een zeer dure methode.

Bovendien kan

de grond tot rust komen, waardoor in volgende jaren extra hoge
opbrengsten gehaald kunnen worden.
wat dan wel? we willen alle mogelükheden nog eens
l.

Haver en mais.

langslopen.

Deze granen zgn niet gekontingenteerd. Voor have

is weinig ruimte.

De markt is zo ongeveer voorzien. Voor korrel-·

mais zün nog wel mogelükheden, hoewel alleen in de zuidelüke
EG~landen.

Korrelmais heeft veel zon nodig.

maisareaal kost de EG wel wat.

De toename van het

De importen zullen dalen en de

EG zal dus minder aan importheffingen binnen krügen. Het
bespaart overigens wel deviezen.
2.

Voedergewassen.

Gezien de quotering in de melkveehouderg en de

beperking van de varkens~ en kippenhouderü zün hier slechts
beperkte mogelükheden.

Alleen eiwitgewassen om de soja-import te

vervangen bieden nog mogelgkheden.

De kosten van de stimulering

van eiwitgewassen zün wel hoog voor de EG(per hectare);
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2.5 ton erwten(opbrengst)

=f750

x f300(subsidie)

0.8 ton tarwe(verdringing uit veevoer) x
fl70(exportrestitutie)

=fl§Q
f886

totaal

De gemiddelde erwtenopbrengst in de EG(2.5 ton) krügt een
minimumprüs van f0.80 per kg van de veevoerindustrie. Zü krügen
ongeveer f0.3O per kg subsidie van de EG.
subsidie is afhankelük van de sojaprüs.

De hoogte van de

In het veevoer wordt

door l kg erwten ongeveer 0.3 kg graan uit het veevoer
verdrongen. Als je dat graan weer zou moeten exporteren, kost
het l70 gulden per ton.

·

Het LEI ziet mogelükheden voor 2 a 2.5 mln hectare eiwitgewassen
extra. Dit kost de EG l.8 à 2.2 mld gulden.

De akkerbouwer zal

het grotere oogstrisico voor lief moeten nemen.
3. Hakvruchten.

Zowel suikerbieten,

als consumptie- en fabrieks-

aardappelen worden momenteel in voldoende mate geproduceerd.
Misschien is er nog ruimte bü pootaardappelen. Voor uien ziet
men bü het PAGV nog mogelgkheden.

Vooral als je uien net als

consumptieaardappelen meer zou gaan verwerken.
4. Handelsgewassen. Vanuit de industrie is er vraag naar
specifieke oliën, bv uit teunisbloemen. Het gaat om kleine
oppervlakten; maximaal een paar duizend hectare.
mogelükheden voor vezelgewassen,
misschien hennep voor papier.

Wel zün er nog

zoals vlas voor kleding en

In de zaaizaadteelt is de

afgelopen jaren de top wel bereikt.

Hier zün niet veel mogelgk-

heden meer, hooguit erwten- en veldbonenzaad.
5.

Tuinbouwgewassen. Veel tuinbouwgewassen kunnen grootschalig
Het gaat om gewassen als

geteeld worden op akkerbouwbedrgven.
·

prei,

schorseneren en peen. Het areaal van deze gewassen is in

Nederland de laatste jaren stabiel.

Enige groei, voorzover

mogelük zal ten koste gaan van de tuinbouw.

In andere EG-landen

is misschien nog wel een uitbreiding van het areaal tuinbouwgewassen in de akkerbouw mogelük.
6.

Bos. De Nederlandse overheid wil onze zelfvoorzieningsgraad voor

hout verhogen van 8 naar 25%. Daarvoor zou de komende l5 jaar
50 000 hectare produktiebos aangeplant moeten worden, waarvan
l5 000 hectare bü particulieren,

o.a.

boeren.

De boer ontvangt

-28een aanplantsubsidie van 80% van de aanplantkosten en een
stimuleringspremie van f3000 per hectare.

De eerste jaren kan

er gras of mais tussen de bomen verbouwd worden.

Aangezien de

oogst toch pas l5 à 25 jaar na aanplant plaatsvindt,
boer heel lang zonder inkomsten.

zit de

De inkomsten uit de verkoop

van het hout zün wel vrügesteld van belasting. Al met al zullen
•

wel enige boeren er voor kiezen.

Er is ook een EG-regeling voor bosaanplant.

Deze wordt

voornamelük op minder produktieve gronden toegepast.
Uit het bovenstaande moeten we concluderen,

dat de 4 à 4.5 mln

'lege' hectares waarschünlük niet volledig met andere gewassen
opgevuld kunnen worden zonder bü enkele van die andere gewassen
nieuwe overschotten te veroorzaken.

Een braakregeling is misschien

toch nodig.
Tenslotte moet nog opgemerkt worden,

dat het probleem van de

alternatieve gewassen ook een probleem is bü een beleid van prüsverlaging.

De boer blüft dan alleen langer graan telen. Op den

duur zal hü ook andere gewassen moeten gaan telen. Het voordeel van
een tüdig ingevoerde kontingentering is, dat de boer tüdig met de
teelt van andere gewassen begint.

Ook kunnen mechanisatie van de

teelt en het opzetten van afzet- en verwerkingsorganisaties tüdig
begonnen worden.

6.4 Struktuur van de landbouw.
Een belangrük argument van tegenstanders van kontingentering is,
dat de struktuur van de landbouw zou bevriezen.

Bü struktuur denk?

zü aan de gemiddelde grootte van de bedrüven en de spreiding over
de verschillende groottes.

Hier zou volgens hen geen verandering in

komen, een bevriezing dus. Wü willen hier enige kanttekeningen bü
plaatsen.
Ten eerste, prgsverlaging veroorzaakt een harde sanering.
'Struktuurverbetering' door mensen de landbouw uit te jagen met
lage prüzen zien wü niet zitten.

De huidige nog niet gepensioneerde

boeren moeten in ieder geval de rit uit kunnen zitten; Ook voor
jonge boeren moet er ruimte zün om een bedrüf over te nemen.
Ten tweede is er, hoewel het om kleine hoeveelheden gaat,
quotabeleid mogelük.
dan bü prüsverlaging.

een

Er zullen bedrüven ophouden, hoewel minder
De vrükomende quota zullen in sommige

-29aan andere bedrüven kunnen worden toegewezen. Meestal zullen
bedrgven quota verkrügen door grond bü te kopen.
Ten derde, wü zien de struktuur van de landbouw niet alleen als
iets kwantitatiefs(bedrüfsgrootte), maar ook als iets kwalitatiefs.
Verbetering van de arbeidsomstandigheden en verbetering van de
kwaliteit van produkten zün nog steeds mogelük.

Bü een
•kontingentering zal er juist meer aandacht aan geschonken worden
dan bü prüsverlaging.
De bedrüfsovername wordt bü kontingentering zeker niet moeilüker

dan bü prüsverlaging. De jonge boer heeft een zekerder inkomen.
6.5 Eigen gebruik van graan.
Bü een certificatenregeling valt het eigen gebruik van graan buiten
de produktiebeperking.

In tabel 6.1 zün de cüfers voor o.a.

consumptie, dierlüke consumptie en zaaizaad gegeven.

eigen

Er wordt

respectievelük 13% van de tarwe-, 38% van de gerst-, 28% van de
rogge- en 11% van de durumtarweproduktie in 1984 op het eigen
bedrüf gebruikt. Je moet er wel op letten,
EG zün.

dat het totalen van de

Tussen de EG-landen zün grote verschillen.

Deze getallen roepen twee vragen op:

1. Zal het eigen vervoederen, het grootste deel van het eigen
gebruik,

zoveel toenemen door de kontingentering dat het een

probleem wordt?
2. Met hoeveel procent zal het quotum van het vermarkte graan extra
•ad
verminderd moeten worden door het eigen gebruik?
1.

Een toename van het eigen vervoederen verwachten we niet.

De

mengvoederindustrie kan voer leveren tegen relatief lage prüzen
door een grootschalige produktie, door een scherp inkoopbeleid van

Tabel 6.1 Gebruik van de granen tarwe, gerst, rogge en durumtarwe op
het eigen bedrüf in de EG-10 in het seizoen 84/85.(In 1000 ton)

zaaizaad

710

497

52

329

consumptie

432

-

6

270

andere

391

316

40

-

Bron: Europese Konmissie.

-30grondstoffen en door het verwerken van afvalprodukten uit de
agro-industrie.

De boer kan er niet tegen concurreren. Hü zou

investeringen moeten doen in machines en opslagruimte.
zou hü er veel extra arbeid in moeten stoppen.
veevoer zou ook minder zün.

En dit alles om de aankoop van een

aantal certificaten te voorkomen.
Wel zal de boer,
beesten,
wat

Bovendien

De kwaliteit van het

Dat zou niets worden.

die zün graan nu allemaal al vervoedert aan zün •

steeds meer graan kunnen produceren.

Hier zou misschien

aan gedaan moeten worden.

ad 2.

In hoeverre het quotum van bedrüven,

die het graan niet op

het eigen bedrüf gebruiken extra omlaag zal gaan, hangt af van het
moment waarop je de kontingentering invoert.
hoe beter.

Er geldt; hoe vroeger

Als je lang wacht, moet de produktie meer omlaag.

Aangezien het eigen gebruik waarschünlük ook zal blüven toenemen,
zal de rest extra veel omlaag moeten.

6.6 Conclusies.
De certificatenregeling is uitvoerbaar, mits tüdig ingevoerd.
alternatieve gewassen blüven een probleem.
bos kunnen nog toenemen.
mogelük.

De

Mais eiwitgewassen en

Bü de overige gewassen is weinig groei

Eventueel zou een braakregeling ingevoerd kunnen worden.

Er is geen sprake van struktuurbevriezing bü deze kontingentering.
Er zal nog steeds bedrüfsvergroting plaatsvinden door aankoop van
quota en door toewüzing van quota door de overheid.

Ook zün er nog

steeds mogelükheden voor verbetering van de arbeidsomstandigheden

en de kwaliteit van produkten.
De bedrüfsovername wordt niet moeilüker,

omdat het inkomen zekerder

is.
Het eigen gebruik van graan vormt geen probleem.
aandacht geschonken worden aan de bedrüven,
eigen beesten vervoederen.

wel moet er extra

die nu graan aan de

·
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In 1984 werd de EG opgeschrikt door een enorm hoge graanproduktie
van 150 mln ton. Deze topopbrengst zou in 1990 een normale,
gemiddelde opbrengst zün. Te voorzien valt ook, dat bü de huidige
prüzen de afzet van graan in de EG en op de wereldmarkt zich
zou

stabiliseren op ongeveer 130 mln ton totaal. De EG verwacht in 1990
een gemiddelde produktie van 155 mln ton.
•grote voorraden leiden,

Dit zal tot ongelooflük

die de EG niet kan afzetten.

Het graan-

budget zou van f5 mld in 1985 stügen tot f10 mld in 1990.
Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd kwam de Europese
Kommissie juli 1985 met het Groenboek, een discussiestuk over het
graanbeleid. In november 1985 volgde het graanmemorandum met de
graanvoorstellen voor het seizoen 86/87. Daarin worden de invoering
van een medeverantwoordelükheidsheffing (wordt waarschünlük
3 à 5%
van de richtprüs) en strengere kwaliteitseisen voorgesteld.
Slechte
kwaliteit gerst en tarwe krügt een 5% lagere prüs. Ook de medeverantwoordelükheidsheffing zal een prgsdaling veroorzaken, omdat hü
ook bü interventie geheven zal worden. De Europese Kommissie
zoekt
de oplossing dus in prüsdaling.
Volgens ons is een beleid van prüsdaling een slecht beleid.
Door de
prüsverlaging van graan zal ook de prüs van veel andere akkerbouwprodukten omlaag gaan. Er zal een sanering van de landbouw plaatsvinden, vooral in de zuidelüke EG-landen. Bedrüfsovername wordt
·moeilüker. Het voorgestelde agressievere exportbeleid zal de
ontwikkeling van de landbouw in de Derde Wereldlanden, die graan
importeren, afremmen. Bovendien neemt de produktie vrüwel niet af
en stügt de afzet ook vrüwel niet bü de voorgestelde prüsdaling.
Het probleem van de niet-af-te-zetten graanvoorraden blüft!
Volgens ons is er een kontingentering nodig om de inkomens in de
akkerbouw op peil te houden. Door een kontingentering zit je niet
met de niet-af-te-zetten voorraden.

Het uitgespaarde geld moet
gebruikt worden voor hogere graanprüzen en voor stimulering van
alternatieve gewassen.
Wü stellen een kontingentering van de granen tarwe,

durumtarwe,
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gerst en rogge voor. Hun areaal zal in 1990 ongeveer 20% (= 4.5 mln
hectare)

lager moeten zün dan nu om niet-af-te-zetten voorraden te

voorkomen.

De hoeveelheid graan, die aan de handel en verwerkende

industrie geleverd wordt, wordt gekontingenteerd.
behulp van certificaten.

Dit gebeurt met

Voor boven het quotum geproduceerd graan

moet de boer extra certificaten kopen.
een bepaald bedrag per ton graan.

De extra certificaten kosten

Bü een tüdige invoering zal de

boer de bedrgfsvoering geleidelük aan kunnen passen.
Tegenstanders van kontingentering hebben nog al wat bedenkingen
tegen kontingentering. Zo zou de invoering erg moeilük zün. Wü
verwachten dat niet.

·

Je moet de regeling wel tüdig invoeren en niet

net zoals bü de superheffing wachten tot het allerlaatste moment.
De alternatieve gewassen hoeven evenmin een probleem te vormen. Er
moeten wel voldoende financiële middelen voor vrügemaakt worden.

Eventueel zou een braakregeling overwogen kunnen worden. Een
struktuurbevriezing zal ook niet optreden.

Binnen de certificaten-

regeling is nog ruimte genoeg voor büvoorbeeld kwaliteitsverbetering
van produkten. Tenslotte, het eigen gebruik van graan valt buiten
de regeling. Wü verwachten geen toename van het eigen gebruik,

omdat het economisch niet rendabel is.

1
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lichtpuntje. Utrecht, november 1985, p.2 en 3.
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-35DISCUSSIESTELLINGEN.
1. Kun je aangeven wat voor jou het belang is van de graanteelt op
je bedrüf(bouwplan,

inkomen, enz.)? Hoe schat je dat in voor

Nederland?
2.

De EG is van graanimporteur tot een van de grootste graan-

exporteurs geworden.

Wat is volgens jou de beste oplossing om het

•probleem van de te dure export op te lossen?
3.

Sinds 1979 is er sprake van stabilisatie van de graanvervangers-

invoer.

Dit is mede gebeurd op basis van overeenkomsten met de

producenten van de graanvervangers. Moet bü nieuwe onderhandelingen,
büvoorbeeld over de tapiocainvoer,

de EG proberen de graanvervangers

nog verder te beperken?
4. De overschotten op de wereldmarkt nemen alsmaar toe, mede door
de toenemende EG-exporten. wat is naar jou idee de beste oplossing
voor de EG-exporten naar de wereldmarkt?

5. Wat is je oordeel over de EG-graanvoorste1len(zie hoofdstuk 3)?
Zullen ze de produktie beperken?
6. Het Groenboek voorspelt als gevolg van een restriktief prüsbeleid dat boeren over moeten stappen naar andere sektoren of naar
de arbeidsmarkt(voora1

in zuidelüke EG-lidstaten).

Er zullen alleen

mogelükheden zün voor bedrüven met een goede struktuur en gunstige
omstandigheden. Hoe beoordeel je deze ontwikkeling?
7.

Door de lage wereldmarktprüzen voor granen komt een goed

landbouwbeleid in Derde Wereldlanden,

die veel graan importeren,

•vaak niet van de grond. Vind je dit een reden om als EG minder af
te zetten op de wereldmarkt?
8.

Kun je je vinden in de uitgangspunten, die geformuleerd zün in

par. 5.3?
9. Kontingentering kan uitgevoerd worden door het aantal hectares
vast te leggen of door de hoeveelheid graan, die op de markt
gebracht wordt,

te beperken. Wü hebben gekozen voor het laatste.

Kun je je op basis van de genoemde argumenten

(zie 5.4) vinden in

die conclusie?
10.

Denk je dat kontingentering politiek haalbaar

en/of technisch

uitvoerbaar is?
11.

Bespreek de gevolgen van de kontingentering voor de alternatieve

gewassen(6.3), de struktuur van de landbouw(6.4) en het eigen
gebruik van granen(6.5).

