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VOORWOORD
Op 24 november 1972 stelde de toenmalige Minister van Landbouw en Visserij, ir
P.J. Lardinois, bij Beschikking no. J 2253, een Studiecommissie Inkomensbeleid voor de
land- en tuinbouw in. Deze Commissie kreeg tot taak te bestuderen of er gegronde redenen
en mogelijkheden aanwezig zijn om in het kader van de Europese Economische Gemeenschap
de beleidsmogelijkheden ten behoeve van de inkomensontwikkeling in land- en tuinbouw te
verruimen. De Commissie werd gevraagd daarbij vooral aandacht te schenken aan een mogelijk minder exclusieve band tussen de inkomensontwikkeling en het markt- en prijsbeleid en
in het bijzonder de voor- en nadelen aan te geven van een stelsel van inkomenstoeslagen als
complement van het markt- en prijsbeleid.
De Commissie werd als volgt samengesteld:
prof. dr F.W.J. Kriellaars,
bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg,
tevens voorzitter;
drs M.L. de Heer,
secretaris van het Landbouwschap;
drs G. van der Lely,
adjunct-directeur bij de Cultuurtechnische Dienst;
drs W. Ie Mair,
directeur van het Stafbureau van het Ministerie van Landbouw en Visserij;
prof. dr A. Maris,
directeur van het Landbouw-Economisch Instituut;
drs A.R. van Nes,
plaatsvervangend directeur-generaal voor de Landbouw en de Voedselvoorziening van
het Ministerie van Landbouw en Visserij;
dr ir P.C. van den Noort,
lector aan de Landbouwhogeschool te Wageningen;
S. van der Ploeg,
toentertijd voorzitter van de Agrarische en Voedingsbedrijfsbond N.V.V., thans
burgemeester van Oude-Pekela;
drs N.A. Vaandrager,
secretaris van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité;
drs B. Veltman,
hoofd van de Sociaal-Economische Voorlichting van de Christelijke Boeren- en
Tuindersbond.
Aan de Commissie werd als secretaris toegevoegd:
drs A. Bogaard,
hoofdadministrateur bij de Directie Internationale Economische Aangelegenheden
van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
De Commissie heeft 9 maal vergaderd. De eerste vergadering werd gehouden op
2 maart 1973, de laatste — waarin het rapport werd vastgesteld — op 10 april 1974. De heer
van der Ploeg heeft, in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Oude-Pekela, aan
de vaststelling van het eindrapport niet kunnen medewerken.
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1. INLEIDING
Een van de belangrijkste motieven voor het voeren van een landbouwbeleid en met
name van een markt- en prijsbeleid is nog altijd gelegen in de onvolkomenheden van een vrije
prijsvorming van agrarische produkten en de gevolgen die daaruit voortvloeien voor de
inkomensontwikkeling in de land- en tuinbouw. Het voeren van een landbouwprijsbeleid kan
echter ook risico's met zich brengen, n.1. mogelijke onevenwichtigheden tussen produktie en
afzet en een minder goede allocatie van produktiefactoren. Daarbij vormt de afvloeiing van
arbeid uit de landbouw een bijzonder economisch en maatschappelijk probleem. Op verschillende wijzen is het landbouwprijsbeleid in de ontwikkelde wereld, ook in Nederland en de
EEG, dan ook aangevuld met andere beleidsvormen die gericht zijn op de structurele aanpassing van land- en tuinbouw.
Deze combinatie van prijs- en structuurbeleid ontmoet kritiek van velerlei aard. Zo
worden bezwaren ingebracht tegen de omvang en de samenstelling van de agrarische produktie die het beleid oproept, met alle gevolgen daarvan voor de internationale arbeidsverdeling,
in het bijzonder ook ten opzichte van de derde wereld. Voorts wordt gesteld, dat de structuurverbeteringen in de landbouw niet voldoende snel verlopen — hoewel sommigen daarover
nu anders zijn gaan denken — en dat de inkomensverschillen die binnen de landbouw ontstaan,
te groot zijn. Ook de bezwaren die het beleid voor de handel en de industrie, de consument
en/of het overheidsbudget oproept, worden breed uitgesponnen.
In dit klimaat is van verschillende zijden getracht stelsels te ontwerpen die aan de
bezwaren zouden tegemoetkomen. De belangrijkste pogingen hiertoe monden uit in stelsels
van inkomenstoeslagen; deze hebben ingevolge haar opdracht het studie-onderwerp van de
Commissie gevormd.
Onder 2 heeft de Commissie de belangrijkste vormen van toeslagen, zoals deze worden toegepast of zijn voorgesteld, beschreven. De beoordeling ervan vindt onder 3 plaats.
Onder 4 heeft de Commissie de resultaten waartoe zij bij haar beoordeling is gekomen, in de
vorm van conclusies samengevat.
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2. VORMEN VAN TOESLAGSTELSELS
De verschillende vormen van toeslagstelsels kunnen worden onderscheiden in
— produktgebonden toeslagen die per produkt en los van de afzonderlijke producent en zijn inkomen worden verleend, en
— stelsels van inkomenstoeslagen die aan de persoon Van het bedrijfshoofd zijn gebonden.
Hoewel de opdracht aan de Commissie op laatstgenoemde vormen betrekking heeft,
heeft zij gemeend — met name omdat de twee groepen niet altijd scherp van elkaar te scheiden zijn — aan de produktgebonden toeslagen niet geheel voorbij te moeten gaan.
Daarnaast worden nog wel andere vormen van toeslagen toegepast, welke direct op
een bepaald doel zijn gericht. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd: subsidies
op de aankoop van bepaalde produktiemiddelen, toeslagen om de gevolgen van monetaire
aanpassingen in bepaalde EEG-landen op te vangen of te verzachten, premies op het braak
laten liggen van gronden zoals in de Verenigde Staten, premies voor de omschakeling van
melk- naar vleesproduktie, premies voor het rooien van oude boomgaarden. Deze toeslagen
en premies heeft de Commissie, gezien de gevarieerde doeleinden welke zij dienen en hun
uiteenlopend karakter, buiten beschouwing gelaten.
2.1 Produktgebonden toeslagen.
Het klassieke voorbeeld van produktgebonden toeslagen vormen de 'deficiency
payments', die het Verenigd Koninkrijk op grond van een aantal bijzondere omstandigheden
— de wens om de kosten van levensonderhoud laag te houden, de bijzondere verhouding met
het Britse Gemenebest, een in verhouding tot het binnenlandse verbruik betrekkelijk geringe
eigen produktie (lage zelfvoorzieningsgraad) — jarenlang in zijn nationale landbouwbeleid
heeft toegepast. Nu het V.K. op 1 januari 1973 tot de EEG is toegetreden, zullen deze deficiency payments, die achteraf worden vastgesteld, als algemeen stelsel op grond van het
Toetredingsverdrag eerlang tot het verleden behoren.
In de EEG wordt de inkomensvorming voor de agrarische producent in hoofdzaak
via beïnvloeding van de prijzen op de markt nagestreefd. Niettemin wordt bij een aantal
produkten de steun geheel of gedeeltelijk in de vorm van een toeslag uit de schatkist verstrekt.
Verschillende overwegingen, afhankelijk van het produkt, hebben hiertoe geleid.
Zo zijn toeslagen in het leven geroepen voor een aantal produkten die voor de inkomensvorming van de landbouw van bescheiden betekenis zijn, of slechts in een beperkt
aantal gebieden van de Gemeenschap worden voortgebracht. Dit is het geval met vlas, hennep, hop, katoenzaad (steunbedrag per hectare), bepaalde zaaizaden (toeslag per eenheid
produkt), tabak (premie aan de eerste koper) en zijderupsen (steunbedrag per eenheid gebruikt materiaal). Voor durumtarwe wordt een combinatie toegepast van stabilisatie van de
marktprijzen, zoals deze ook voor de andere granen geldt, en toeslagen per eenheid produkt.
Toeslagen worden ook toegepast bij oliehoudende zaden en olijfolie. In verband met
het feit dat voor oliehoudende zaden in het GATT bepaalde verplichtingen zijn aangegaan —
de douanerechten zijn op nul geconsolideerd —, moest voor kool-, raap- en zonnebloemzaden
voor het toeslagstelsel worden gekozen. De consumptieverwantschap tussen de uit deze oliehoudende zaden geproduceerde zaadoliën en de olijfolie, die ertoe noopt een zekere prijsverhouding in acht te nemen, maakt het onmogelijk de redelijk geachte producentenprijs
voor olijfolie volledig uit de markt te halen. Om deze reden is ook voor de olijfolie de combinatie van stabilisatie van de marktprijzen en aanvullende toeslagen per eenheid produkt
gekozen. Doordat de Gemeenschap in de sector oliën en vetten een relatief lage zelfvoorzieningsgraad kent, leidt dit stelsel niet tot buitensporig hoge lasten voor het Europese landbouwfonds.
In een soortgelijk vlak ligt de zg. produktierestitutie voor maiszetmeel en aard-
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appelmeel, welke produkten moeten kunnen concurreren met bepaalde synthetische produkten.
2.2 Stelsels van inkomenstoeslagen.
De gedachte van stelsels van inkomenstoeslagen is niet nieuw. In de Verenigde Staten
zijn hiervoor verschillende voorstellen gedaan. In Nederland adviseerde in 1959 een deel van
de Sociaal-Economische Raad1) over te gaan tot het geven van bedrijfstoeslagen op basis van
de achterblijvende inkomensontwikkeling op wat in het SER-advies representatieve groepen
van bedrijven worden genoemd.
Meer recent zijn verschillende publicaties verschenen waarin stelsels van inkomenstoeslagen meer of minder ver zijn uitgewerkt. In 1970 publiceerde een groep van internationale deskundigen een rapport onder de titel 'A future for European agriculture'.2) In
dit rapport wordt de gedachte geopperd om, met behulp van een tijdelijk stelsel van inkomenstoeslagen, de westeuropese landbouw op een basis te brengen die beter bij de prijzen
op de wereldmarkt aansluit. Deze gedachte werd overgenomen door een door de Europese
Commissie ingestelde werkgroep, onder voorzitterschap van Pierre Uri, die een rapport moest
uitbrengen over het concurrentievermogen van de EEG. 'It is one thing', zo merkt het Atlantic
Paper op, 'to refer to the principle of direct income support, it is another to set out a concrete
formula for its application.'
Het is de verdienste geweest van prof. dr ir J.F. van Riemsdijk een stelsel van 'vervangende' inkomenstoeslagen met een beperkte looptijd — die in de plaats treden van een deel
van het prijsbeleid — te hebben uitgewerkt. Reeds in 1968 heeft prof. van Riemsdijk de
inhoud van dit stelsel gepubliceerd. Als instrument van inkomensbeleid heeft het sedertdien
geen wijzigingen van betekenis meer ondergaan; op het punt van de hantering als instrument
van struktuurbeleid is het later nader uitgewerkt. Het stelsel als geheel — verder aan te duiden
als DIT-stelsel — is neergelegd in de brochure 'Directe inkomenstoeslagen voor de landbouw'. 3 )
Naast stelsels van vervangende inkomenstoeslagen zijn ook stelsels van 'aanvullende'
inkomenstoeslagen voor bepaalde gebieden ontworpen. In EEG-verband heeft de EG-Raad
een zodanig stelsel in principe aanvaard voor de landbouw in berggebieden en andere gebieden met ongunstige produktieomstandigheden. Op hetzelfde vlak ligt het werk van een in
1971 in Zwitserland ingestelde Commissie. Deze Commissie — onder voorzitterschap van de
adjunct-directeur van de afdeling Landbouw van het Zwitserse Ministerie van Economische
Zaken, de heer Popp — bracht eind 1972 een eerste rapport uit over een stelsel van aanvullende inkomenstoeslagen voor de Zwitserse landbouw.4)
Vermeld zij nog, dat in het z.g. Wageningen-memorandum5) de gedachte wordt geopperd om — via door de overheid met individuele boeren af te sluiten contracten — premies
:

) S.E.R., Advies over het garantiebeleid voor de landbouw, 1959.

2

) Atlantic Paper no. 4 van het 'Atlantic Institute', 1970. Het Atlantic Institute is een particuliere
internationale organisatie die zich ten doel stelt de Atlantische samenwerking te bevorderen. Het
genoemde rapport moet mede worden gezien als een bijdrage om de toen aan de orde zijnde onderhandelingen over de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EEG te vergemakkelijken.
3
) J.F. van Riemsdijk, De landbouw conserveren of vernieuwen? E.S.B., 19-6-1968.
J.F. van Riemsdijk, Het landbouwbeleid en het lot van de boer. E.S.B., 6-9-1972.
J.F. van Riemsdijk, Directe inkomenstoeslagen voor de landbouw. Instituut voor Onderzoek van
Overheidsuitgaven, 's-Gravenhage, 1973.
4
) Ausgleichszahlungen an die Schweizerische Landwirtschaft, Bericht der vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement eingesetzten Vorbereitenden Expertenkommission, Dezember 1972.
Als dissertatie verschenen onder de titel 'Ausgleichszahlungen als neues Instrument der schweizerischen Agrarpolitik' van Karl Muller, Verlag Hans Schellenberg, Winterthur, 1973.
5
) Wageningen-memorandum on the Reform of the European Community's common agricultural
policy, following the Horring Memorial Conference, 29-31 May 1973.
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toe te kennen voor o.m. het niet-uitbreiden van de produktie op het bedrijf en het overschakelen op andere produkties. Deze premies zouden voor een deel moeten worden gefinancierd
uit door de producenten van overschotprodukten af te dragen heffingen.
In het kader van dit rapport worden onderstaand de voorgestelde stelsels van vervangende (Atlantic Paper, rapport Uri, DIT-stelsel) en van aanvullende inkomenstoeslagen (Zwitserse Commissie Popp) in hoofdlijnen beschreven.
2.2.1 Vervangende inkomenstoeslagen (Atlantic Paper, Rapport Uri, DIT-stelsel
prof. van Riemsdijk)
Deze stelsels beogen, zoals vermeld, de landbouwprijzen in West-Europa meer af te
stemmen op de prijzen op de wereldmarkt. Zij gaan ervan uit dat het aanbod van landbouwprodukten in de wereld qua trendmatig niveau de koopkrachtige vraag overtreft. Weliswaar
is het wereldmarktpeil van de prijzen — en bloc genomen — de laatste tijd ongekend hoog
geworden, doch dit moet volgens prof. van Riemsdijk als een ontwikkeling van voorbijgaande
aard worden beschouwd.
Een gemeenschappelijk kenmerk van de genoemde stelsels is dat de EEG-prijzen voor
alle of bepaalde landbouwprodukten met een bepaald percentage zouden moeten worden
verlaagd. Het inkomensverlies, dat hieruit voor de agrarische producent voortvloeit, zou gedurende een overgangsperiode van 15 of 20 jaar moeten worden overbrugd door toeslagen.
Een tweede kenmerk is, dat het toeslagstelsel een belangrijke functie zou moeten vervullen
om in de landbouw zodanige structurele veranderingen aan te brengen, dat aan het einde van
de overgangsperiode een situatie zal zijn ontstaan, waarin het verlaagde prijsniveau zonder
toeslagen gelijktijdig een bevredigend inkomensniveau voor de landbouw en een redelijk
marktevenwicht verzekert. Uitgangspunt daarbij is dat de nodige maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat in alle landbouwgebieden toereikende goed gekwalificeerde nietagrarische werkgelegenheid aanwezig is voor degenen die onvoldoende emplooi in de landbouw kunnen vinden. Het DIT-stelsel acht het gewenst het beleid in Nederland te richten op
het vormen van bedrijven met een gemiddelde bewerkingscapaciteit van 90 hectare per man
in de akkerbouw en 90 koeien per man in de melkveehouderij.
Prijsbeleid.
De groep Uri, die zich goeddeels op het Atlantic Paper heeft gebaseerd, zou de prijzen voor overschotprodukten in de EEG verlaagd willen zien tot een niveau, waarbij de bescherming meer overeenkomt met de bescherming die het gemeenschappelijk douanetarief
de industrie biedt. Als overschotprodukten worden in eerste instantie genoemd granen en
suiker (groot prijsverschil met overzeese landen), alsmede melk (overschot in de EEG).
De Commissie gaat ervan uit dat de groep Uri de prijsstabilisatie op de EEG-markt —
een belangrijk motief voor het voeren van een prijsbeleid — gehandhaafd wil zien. Het DITstelsel stelt deze noodzaak van prijsstabilisatie heel duidelijk en wil het herziene markt- en
prijsbeleid aanvullen met een stelsel van invoersubsidies en uitvoerheffingen.
In het DIT-stelsel wordt voorgesteld het niveau van de EEG-prijzen af te stemmen
op de 'genormaliseerde' prijzen van een wereldmarkt, die niet is vertroebeld door overbescherming van nationale markten en marktblokken. Het onderzoek naar de hoogte van deze
genormaliseerde wereldmarktprijzen moet geleidelijk op gang worden gebracht. In afwachting daarvan ware reeds thans het huidige prijspeil van landbouwprodukten in de EEG —
uitgaande van een gehanteerd verschil van 30% met de wereldmarkt — over de hele linie met
20% te verlagen.
Daarnaast worden in het DIT-stelsel enkele andere wijzigingen in het EEG-beleid
voorgesteld, zoals de vergroting van de marges waarbinnen de invoerheffingen niet worden
gewijzigd, en — een ook door prof. Horring verdedigd idee — het laten doorwerken van de
prijsverhoudingen op de wereldmarkt door b.v. de toepassing van een uniforme invoerheffing
op alle granen.
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Toeslagbeleid.
De groep Uri en het Atlantic Paper zoeken de basis voor de toeslagen in enerzijds het
ha-oppervlak en het aantal dieren in de drie jaren, die aan de prijsverlaging voorafgaan, en
anderzijds de gemiddelde opbrengsten per ha/koe in de EEG. Bedrijven met lage physieke
opbrengsten zullen dus het meest van de toeslag kunnen profiteren. De toeslagen worden verleend aan de zittende generatie en wel tot de pensioengerechtigde leeftijd, maar maximaal
gedurende 15 jaar.
Bij overname van een bedrijf met een toeslag door een efficiënter bedrijf blijft de
toeslag gehandhaafd. Daardoor kan de koper een hogere prijs voor het over te nemen bedrijf
uitbetalen en is het niet nodig, dat van de zijde van de overheid aan de beëindiger een beeindigingspremie wordt uitgekeerd.
Bij een prijsverlaging van 30% voor de genoemde produkten — granen, suiker, melk —
zou dit systeem de EEG bij een produktiewaarde in de landbouw van $30 miljard, waarvan
30% granen, suiker en melk, in principe ca. $3 miljard per jaar gedurende een aantal jaren
kosten. Een degressief element is evenwel ingebouwd door voor de bedrijven, waarop meer
ha/dieren worden aangehouden voor overschotprodukties, in een daling van de toeslag te
voorzien.
In het DIT-stelsel wordt de toeslag per bedrijf bepaald door per gebied genormaliseerde compensatiebedragen per ha en per melkkoe aan te houden. Zo ontstaat voor de berekening van de toeslag (het ten opzichte van een referentieperiode gederfde inkomen) per
gewas en per bedrijf de volgende formule:
aantal ha x genormaliseerde regionale physieke opbrengst
per ha x de prijsverlaging per kg.
Voor de melkveehouderij geldt mutatis mutandis hetzelfde.
Daarbij moeten uit een oogpunt van inkomensbeleid nadere regels worden gesteld.
Deze zouden er als volgt kunnen uitzien:
— de toeslag wordt gedurende maximaal 20 jaar verleend aan zittende boeren, en
wel tot zij de 65-jarige leeftijd hebben bereikt;
— voorzover de berekende toeslag boven een bepaald maximum uitgaat, vervalt zij
volgens een bepaald tijdschema in de loop van 20 jaar, terwijl de rest van de toeslag aan het eind van die periode vervalt;
— de dierlijke veredelingsprodukten — varkens, pluimvee — worden van de toeslag
uitgezonderd;
— de toeslag wordt gekoppeld aan de algemene loonindex.
Ook voor de hantering van de toeslagen als instrument van structuurbeleid moeten
aanvullende regels worden gesteld. Gedacht wordt aan de volgende bepalingen:
— het recht op toeslag wordt verspeeld, als de ondernemer zonder toestemming van
een verantwoordelijke beleidsinstantie wijzigingen aanbrengt in zijn bedrijf op het
punt van het totale areaal, de bedrijfsgebouwen en de arbeidsbezetting;
— in verband met een gewenste harmonische leeftijdsopbouw van de agrarische beroepsbevolking over 20 jaar, worden jaarlijks aan een, eventueel door loting te
bepalen, beperkt aantal nieuwe boeren toeslagrechten toegekend;
— bij vergroting van bedrijven wordt het kriterium van de gewenste leeftijdsopbouw
gehanteerd voor de verhoging der toeslagrechten (eveneens met gebruikmaking
van het lot);
— voor verkleining van een bedrijf is toestemming van de beleidsinstantie nodig (de
toeslag wordt dan wel verlaagd, maar minder dan evenredig).
De toeslagen worden in het DIT-stelsel gefinancierd uit een verhoging van de B.T.W. op
levensmiddelen, dan wel uit een door natuurlijke personen op te brengen nieuwe belasting —
de z.g. 'landbouwaanpassingsheffing' —, die in de vorm van normbedragen in principe op het
- aantal gezinsleden wordt betrokken. Prof. van Riemsdijk geeft aan de laatstgenoemde mogelijkheid de voorkeur. De kosten van het stelsel worden voor de beginjaren geschat op 30
miljard gulden = circa 8 miljard rekeneenheden per jaar.
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2.2.2 Aanvullende inkomenstoeslagen (Zwitserse Commissie Popp).
De Commissie Popp had tot taak de mogelijkheid te onderzoeken 'das agrarpolitische
Instrumentarium durch direkte Einkommenszahlungen an die Landwirtschaft zu erganzen,
mit dem Ziel die Produktionslenkung und die Sicherung der bauerlichen Einkommen besser
verwirklichen und in Einklang bringen zu können.' Naast het aldus geformuleerde doelconflict tussen landbouwinkomenspolitiek en marktevenwicht hebben ook milieu-overwegingen
een rol gespeeld bij de instelling van deze Commissie, n.1. enerzijds het gevaar dat gronden
braak komen te liggen (de instandhouding van het landschap als functie van de landbouw) en
anderzijds de gevaren van een te intensief bodemgebruik voor het milieu.
Nu het werk van die Commissie is afgesloten, gaat een nieuwe Commissie met een
bredere samenstelling zich buigen over de economisch-politieke, sociologische en algemeenpolitieke aspecten van een toeslagstelsel. Het gaat hier om een toeslagstelsel volgens de formule: 'prijs- en structuurbeleid voorzover mogelijk, inkomenstoeslagen voorzover nodig.'
De Commissie Popp heeft gezocht naar een eenvoudig systeem met zo weinig mogelijk differentiatie. Het best uitvoerbaar acht zij een combinatie van
— een basisbedrag per bedrijf (bij 2000 normuren) van b.v. 1000 Zw.frs., en
— een bedrag per ha, dat onafhankelijk is van het geteelde gewas, van b.v. 200 Zw.frs.
tot 30 ha (voor de hectares boven 30 ha daalt het bedrag geleidelijk, boven de
100 ha is het nul).
De jaarlijkse kosten van de toeslagen worden (bij 118.000 bedrijven en 950.000 ha bedrijfsoppervlak) geschat op ca. 300 min Zw.frs.
De Commissie Popp ziet deze toeslagen als een alternatief voor verdere, uit inkomenspolitieke overwegingen noodzakelijke prijsverhogingen. De voorgestelde ha-toeslag, die niet
naar gewas wordt gedifferentieerd, wordt naar voren geschoven met het argument, dat het
land in cultuur moet blijven, terwijl de bedrijfstoeslag wordt gemotiveerd met de betrekkelijk
geringe verschillen in structuur die tussen de Zwitserse landbouwbedrijven zouden bestaan.
Om voor toeslagen in aanmerking te komen, behoeft slechts aan zekere minimumeisen ten aanzien van de verzorging van het areaal te worden voldaan. Recreatieve voorzieningen zijn in dit stelsel niet in het geding; deze vragen om een aparte beloning.
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3. BEOORDELING VAN TOESLAGSTELSELS
3.1 Produktgebonden toeslagen.
Indien binnen het kader van een landbouwprijsbeleid produktgebonden toeslagen —
al dan niet in combinatie met een markt- en prijsbeleid — worden toegepast, hebben deze
toeslagen, vergeleken met een beleid waarbij de inkomensvorming in de landbouw uitsluitend
via beïnvloeding van de marktprijzen wordt nagestreefd, geen wezenlijk andere invloed op de
produktieomvang. Ook zullen zij, doordat geen wijzigingen worden aangebracht in de relaties
tussen de opbrengsten (prijs plus toeslag) van de verschillende produkten, de samenstelling
van het produktiepakket niet veranderen.
In principe maakt het n.1. voor de boer weinig uit, of hij de prijs voor zijn produkt
geheel uit de markt, dan wel gedeeltelijk uit de markt en gedeeltelijk in de vorm van een
toeslag verkrijgt. Wel zal een over de gehele linie toegepast stelsel van produktgebonden toeslagen een zware last voor het overheidsbudget kunnen inhouden. In deze ligt de situatie niet
wezenlijk anders dan in de stelsels van inkomenstoeslagen; hierop wordt onder 3.2.9, tesamen
met de gevolgen voor de consument, nader ingegaan. Vermelding verdient in dit verband, dat
in Engeland — het klassieke land van de produktgebonden toeslagen — in de zestiger jaren
tegen de achtergrond van de toenemende budgetaire lasten krachten zijn gaan werken om,
nog vóór de toetreding tot de EEG, reeds een grotere mate van prijsbeleid via de markt in te
voeren.
Voor bepaalde produkten kunnen er in gegeven omstandigheden redenen van praktische aard zijn — zoals de concurrentieverhouding met andere produkten van agrarische
of industriële oorsprong, specifieke handelspolitieke factoren —, die voor de hantering van
het instrument van de toeslag pleiten. Wanneer het daarbij gaat om produkten die een bescheiden plaats in het agrarisch produktiepakket innemen, zodat de budgetaire lasten voor de
overheid beperkt kunnen blijven, behoeft hiertegen geen overwegend bezwaar te bestaan.
Onder 2.1 zijn een aantal voorbeelden genoemd voor de EEG.
3.2 Stelsels van inkomenstoeslagen.
Stelsels van vervangende inkomenstoeslagen, die in de plaats treden van een deel van
het prijsbeleid, hebben een veel grotere draagwijdte dan stelsels van aanvullende toeslagen,
die het algemeen geldende prijsbeleid voor bepaalde, nader omschreven gebieden aanvullen
met toeslagen. Het hoofdaccent van de beoordeling in de Commissie moest daarom noodzakelijkerwijs bij de eerstgenoemde stelsels worden gelegd.
In het het verst uitgewerkte stelsel van vervangende inkomenstoeslagen, het DITstelsel, dat de prijsstabilisatie van landbouwprodukten, zij het op een ander (lager) niveau, als
een gerechtvaardigde doelstelling van het landbouwbeleid beschouwt, neemt het begrip
'genormaliseerde wereldmarktprijzen' een belangrijke plaats in. Onder 3.2.1 heeft de Commissie dit begrip op zijn praktische bruikbaarheid voor het beleid getoetst. Vervolgens worden de toeslagstelsels beoordeeld op hun gevolgen voor de omvang en de samenstelling van
de agrarische próduktie (3.2.2 en 3.2.3). Deze beoordeling is medebepalend voor het derde
landen-aspect, waarop onder 3.2.4 nader wordt ingegaan.
Onder 3.2.5 gaat de Commissie in op het toeslagstelsel als instrument tot het aanbrengen van structuurverbeteringen in de landbouw. Het aspect van de werkgelegenheid
buiten de landbouw — ten aanzien waarvan de voorgestelde toeslagstelsels van zekere vooronderstellingen uitgaan - kan daarbij niet buiten beschouwing blijven (3.2.6).
Het vraagstuk van de inkomensverschillen binnen de landbouw komt onder 3.2.7,
mede in verband met de stelsels van aanvullende inkomenstoeslagen (EEG-bergboerenregeling ca., Zwitserse Commissie Popp), aan de orde.
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Tenslotte heeft de Commissie de stelsels getoetst aan het aspect van de uitvoerbaarheid (3.2.8) en dat van de lastenverdeling tussen consument en overheid (3.2.9). Enkele meer
specifieke bezwaren die van de zijde van handel en industrie tegen het huidige beleid worden
aangevoerd, worden onder 3.2.10 van een kanttekening voorzien.
3.2.1 Prijsbeleid op basis van genormaliseerde wereldmarktprijzen.
De voorgestelde stelsels gaan ervan uit dat de toekomstige wereldmarkt voor landbouwprodukten bij voortzetting van het huidige beleid in de verschillende delen der wereld
door een overvloedig aanbod en relatief lage prijzen zal worden gekenmerkt. In het bijzonder
prof. van Riemsdijk doet hierover zeer duidelijke uitspraken. In deze gedachtengang heeft
het toeslagstelsel als instrument van structuurbeleid de functie de structuur van de landbouwbedrijven in West-Europa gedurende een overgangsperiode zodanig te hervormen, dat deze
bedrijven in de toekomst zonder teveel bescherming via het prijsbeleid een redelijk inkomen
kunnen verwerven.
De Commissie is op deze, in wezen optimistische toekomstvisie ten aanzien van de
wereldvoedselvoorziening niet zo gerust. Hoewel projecties altijd met veel onzekerheden
behept zijn en hun realiteitswaarde vooral wordt bepaald door de mate, waarin de eraan ten
grondslag liggende uitgangspunten worden vervuld, zij vermeld dat de FAO in haar projecties
voor 19801) tot de conclusie komt dat — bij ongewijzigde voortzetting van het beleid, zoals
dit in de verschillende delen van de wereld wordt gevoerd — in 1980
— de wereldmarkt ongeveer in evenwicht zal zijn voor suiker, rijst en oliën en vetten;
— tekorten zullen optreden in de vlees- en zuivelsector;
— overschotten zullen optreden in de graansector.
In deze projecties is mede van vrij forse stijgingspercentages voor de produktie in de
derde wereld uitgegaan (rijst 3,0%, suiker 3,5%, rund-, kalfs- en schapevlees 3,9% per jaar).
Nu hebben de afgelopen jaren duidelijk aangetoond, dat de z.g. groene revolutie niet zonder
meer als een oplossing voor de voedselproblemen van de derde wereld kan worden beschouwd; deze vorm van technische ontwikkeling blijkt telkens weer op andere hinderpalen
vast te lopen. Terwijl in 1970 in de Ontwikkelingsstrategie van de Verenigde Naties voor het
Tweede Ontwikkelingsdecennium een groeigetal van 4% per jaar voor de landbouwproduktie
in de derde wereld werd neergelegd, bleef de feitelijke ontwikkeling belangrijk daaronder
(in 1970 een groei van 3%, in 1971 een groei van 1% en in 1972 zelfs een daling met 1%).2)
Intussen zijn gedurende het laatste jaar de prijzen van vele landbouwprodukten op
de wereldmarkt, vergeleken met de prijzen van andere produkten, aanzienlijk gestegen en
liggen zij voor een aantal ervan — verschillende graansoorten, rijst, suiker — zelfs boven het
EEG-prijspeil. Ook de Directeur-Generaal van de FAO, dr Boerma, heeft er verschillende
malen op gewezen, dat de wereldvoedselsituatie thans ongunstiger is dan ooit sinds de laatste
wereldoorlog. De laatste tijd is daar nog bijgekomen, dat bepaalde voor de landbouw noodzakelijke produktiemiddelen, zoals kunstmest en olie, schaars en duur zijn geworden; dit zal
de voedselproduktie in de derde wereld nog verder in ongunstige zin beïnvloeden.
De Commissie heeft geconstateerd dat ook het DIT-stelsel in de EEG een stelsel van
prijsstabilisatie wil handhaven. Zij acht het echter, tegen de geschetste achtergrond, onmogelijk aan het begrip 'genormaliseerde wereldmarktprijzen' een inhoud te geven waarmee in de
praktijk van het landbouwbeleid kan worden gewerkt. De afwisseling van overschotten en
tekorten, 'de grote prijsschommelingen op de wereldmarkten, de monetaire onzekerheden
en de verschuivingen in produktiekosten tussen de verschillende groepen van landen zijn
evenzovele factoren die erop duiden hoe moeilijk het is, zelfs voor de korte en de middellange termijn, prognoses te maken van de prijzen waarbij wereldaanbod en wereldvraag,
1
2

) FAO, Agricultural commodity projections, 1970-1980, Rome 1971.
) Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij, no. 382 d.d. 13 november 1973 - Wereldvoedselvoorziening waarborgen en derde wereld tegemoetkomen.
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inclusief de behoefte aan voedselhulp in de derde wereld, in evenwicht zullen zijn.1)
3.2.2 Omvang van de agrarische produktie.
Bij de beoordeling van de voorgestelde stelsels op het punt van de produktieomvang
moet een onderscheid worden gemaakt tussen de gevolgen op korte termijn en — in verband
met hun functie als instrument van structuurbeleid — die op langere termijn.
Op korte termijn zullen de toeslagstelsels als zijnde een combinatie van prijsbeleid en
inkomenstoeslagen, vergeleken met het huidige beleid, niet tot een wezenlijk andere produktieomvang leiden. Hoogstens kan aan enige afremming van de produktieuitbreiding worden
gedacht. Enerzijds zal van de prijsverlaging, die door een vaste toeslag wordt opgevangen, een
zekere rem op de produktie kunnen uitgaan, doordat de boeren hun marginale kosten tegen
de nieuwe, verlaagde prijzen zullen afwegen. Anderzijds evenwel zullen de uit de toeslagen
beschikbaar komende financiële middelen, althans gedeeltelijk, in het bedrijf worden aangewend, zodat ook zij, evenals een prijsbeleid op hoger niveau, niet produktie-neutraal werken.
De Zwitserse Commissie Popp oppert voorzichtig de mogelijkheid dat de door haar voorgestelde bedrijfs- en ha-toeslagen tot 'enige' extensivering kunnen leiden.
Op langere termijn moet in de toeslagstelsels ook met de gevolgen van de versnelde
modernisering worden gerekend. Deze modernisering houdt een beter gebruik van de bestaande mogelijkheden in, hetgeen uitmondt in een uitbreiding van de produktie. Dit is geheel in overeenstemming met het ervaringsfeit dat in streken waar maatregelen tot structuurverbetering worden uitgevoerd, de produktie sneller toeneemt dan in andere streken.
3.2.3 Samenstelling van de agrarische produktie.
Ten aanzien van de samenstelling van de agrarische produktie richt de kritiek op het
huidige beleid zich op enkele bijzondere elementen in dit beleid, met name op de boterprijs
in relatie tot de margarineprijs, de verdringing van granen door andere produkten in de veevoeders en de prijsverhouding tussen veekoeken en melk, waardoor een produktie in het
leven zou worden gehouden die nationaal-economisch niet verantwoord is. Deze elementen
houden verband met de omstandigheid, dat, terwijl voor de meeste landbouwprodukten het
beleid via de marktprijs wordt gevoerd, voor enkele andere produkten ofwel het beleid op
andere wijze wordt gevoerd — toeslagen op oliehoudende zaden - dan wel de prijsvorming
geheel wordt vrijgelaten — graanvervangende produkten in de veevoeders.
De Commissie is van mening dat in een toeslagstelsel deze problemen weliswaar aan
scherpte zouden verliezen, maar niet tot een oplossing zouden worden gebracht. Dit laatste
geldt in het bijzonder voor de concurrentieverhouding tussen boter en margarine.
Anderzijds kunnen stelsels van inkomenstoeslagen, doordat zij — in tegenstelling tot
produktgebonden toeslagen - wijzigingen aanbrengen in de relatieve winstgevendheid der
verschillende produktierichtingen, ten gunste van in het bijzonder die produkten, waarvoor
voorheen geen strak prijsbeleid werd gevoerd, weer andere problemen oproepen. Zo kan men
zich voorstellen dat, uiteraard binnen het kader van de eisen die de vruchtwisseling stelt, de
voortbrenging van een produkt als aardappelen wordt uitgebreid, zonder dat de ontwikkeling
van de vraag aanleiding daartoe geeft.
Volgens sommige auteurs, waaronder de Zwitserse Commissie Popp, zou een stelsel
van toeslagen het mogelijk maken om bij de vaststelling van de prijsrelaties tussen de verschillende produkten meer met de marktvooruitzichten rekening te houden dan in een zuiver
prijsbeleid het geval is. Hoewel dit misschien voor Zwitserse verhoudingen zou kunnen op') Zolang in het DIT-stelsel de genormaliseerde wereldmarktprijzen niet zijn vastgesteld, blijft ook in
dit stelsel de noodzaak bestaan om in EEG-verband de prijzen en de prijsrelaties tussen de verschillende landbouwprodukten elk jaar opnieuw vast te stellen. Dit kan slechts geschieden binnen het
raam van de betrekkelijk korte tijdshorizon die daarbij, gegeven de menselijke beperktheden, in het
oog kan worden gevat.
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gaan, ziet de Commissie — in verband met de uiteenlopende gevolgen van een wijziging van
de prijsrelaties voor de inkomens in de verschillende sectoren van de landbouw — niet in dat
een toeslagstelsel voor Nederland en de EEG in dit opzicht meer mogelijkheden zou bieden
dan het huidige beleid.
3.2.4 Verhouding tot derde landen.
Een van de grootste bezwaren die tegen het huidige EEG-beleid worden aangevoerd,
is dat het tot produkties zou leiden die beter, geheel of gedeeltelijk, elders in de wereld —
in het bijzonder ook in de ontwikkelingslanden — kunnen worden voortgebracht. Zowel de
produktieomvang als de samenstelling van de produktie wijken daardoor, zo wordt gesteld,
af van het voor de wereld als geheel wenselijke patroon.
De Commissie wil hierbij aantekenen dat, in het licht van de uiteenzetting onder 3.2.1
ten aanzien van de toekomstige wereldvoedselsituatie, met het doen van zodanige generaliserende uitspraken de uiterste voorzichtigheid op zijn plaats is. Voorts is in het voorgaande
gebleken, dat van een toeslagstelsel in het algemeen geen beter resultaat ten aanzien van de
omvang en de samenstelling van de agrarische produktie mag worden verwacht, zodat daardoor ook geen grote nieuwe afzetmogelijkheden voor derde landen worden geschapen.
Een en ander neemt niet weg, dat naar het oordeel van de Commissie ook in een
landbouwbeleid waarin een zuiver prijsbeleid wordt gevoerd, de aspecten van marktevenwicht en internationale arbeidsverdeling niet buiten beschouwing mogen blijven.
De meeste beschouwingen over de internationale aspecten van het landbouwbeleid
vinden hun uitgangspunt in de bekende klassieke leer van de z.g. comparatieve kosten. Voor
een goed begrip van de visie die de Commissie op de internationale aspecten van het landbouwbeleid heeft, wil zij bij dit kostenbegrip enkele kanttekeningen plaatsen.
In de eerste plaats zijn de internationale kostenverhoudingen geen star gegeven, maar
kunnen zij in de tijd veranderen. Zo duiden FAO-gegevens erop dat de relatie tussen de produktiekosten van riet- en bietsuiker, met name door de zich niet sterk uitbreidende rietopbrengsten per ha, bezig is zich ten gunste van de bietsuiker te wijzigen. Voorts zijn kostenpatronen niet zonder meer een natuurlijk gegeven, maar lenen zij zich voor beïnvloeding
door overheidsmaatregelen. Ook hebben gedurende de laatste jaren de afbrokkeling van het
internationale monetaire stelsel en de daaruit voortvloeiende verwikkelingen tot wel zeer
plotselinge en grote aanpassingen van de internationale concurrentieverhoudingen geleid.
Tenslotte heeft onze tijd, waarin politieke en ideologische motieven tot allerlei boycotacties
schijnen te nopen, nieuwe kleur gegeven aan de oude en welhaast verouderde opvatting dat
terwille van bijzondere omstandigheden een zekere zelfvoorziening voor voedingsmiddelen
moet worden gehandhaafd.
Het markt- en prijsbeleid in de landbouw, dat in de eerste plaats bedoeld is om —
naast maatregelen tot produktiviteitsverbetering - bij te dragen tot een bevredigende
agrarische inkomensontwikkeling, moet naar de opvatting van de Commissie ook een bijdrage
leveren aan het totstandbrengen of handhaven van internationaal marktevenwicht. Met deze
tweede doelstelling van het markt- en prijsbeleid blijft ook de leer van de comparatieve kosten binnen de gezichtskring. Immers, het ligt voor de hand om bij een verstoord marktevenwicht in die zin dat voor bepaalde produkten structurele overschotten optreden, de produktie in de relatief duurder producerende landen af te remmen, terwijl in het andere geval —
een situatie van tekorten — ook een produktieuitbreiding in relatief duurder producerende
landen nodig is om in de vraag te voorzien.
In dit verband ziet de Commissie in het huidige tijdsgewricht een duidelijke taak voor
de ontwikkelde wereld om in het kader van het ontwikkelingsbeleid door middel van technische hulp de landbouwproduktie in de derde wereld tot ontwikkeling te brengen. Tevens
is het duidelijk, dat de derde wereld er zowel voor haar export- als haar importprodukten
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groot belang bij heeft dat, via passende internationaal overeen te komen maatregelen, de
prijsgolven op de wereldmarkt, zoveel als mogelijk is, worden gedempt. Helaas zijn de resultaten die op dit terrein tot nu toe zijn bereikt, niet erg hoopgevend.
Teneinde aan optredende schaarstesituaties beter het hoofd te kunnen bieden, kan
aan het aspect van een zekere voorraadvorming op wereldschaal niet worden voorbijgegaan.
De Commissie hecht hieraan temeer waarde, nu zich aan de zijde van de vraag naar landbouwprodukten veranderingen voordoen in deze zin, dat minder goede oogsten in bepaalde delen
van de ontwikkelde wereld niet langer worden opgevangen door een vermindering van het
binnenlandse verbruik, maar tot uitdrukking komen in een grotere vraag op de wereldmarkt
en daar grote prijsfluctuaties doen ontstaan.
De eerdergenoemde twee doelstellingen van het markt- en prijsbeleid - bevredigende
agrarische inkomens en marktevenwicht — vormen de twee klippen waartussen dit beleid in
de praktijk de juiste koers moet weten te vinden. De Commissie is ervan overtuigd dat hiervoor geen formule kan worden ontwikkeld die zich voor automatische toepassing leent. Daarnaast kunnen nog andere instrumenten nodig zijn. Zo kan voor het terugdringen van de produktieuitbreiding b.v. aan het uit de produktie nemen van gronden worden gedacht.
3.2.5 Structuurverbetering in de landbouw.
De voorgestelde stelsels van vervangende inkomenstoeslagen voorzien alle in een overgangsperiode, waarin zich een fundamentele aanpassing van de bedrijfsstructuur en in relatie
daarmee van de landbouwstructuur in haar geheel dient te voltrekken, zodanig dat aan het
einde daarvan de landbouw bij een op de wereldmarktprijzen georiënteerd agrarisch prijspeil,
zonder inkomenstoeslagen, een bevredigend inkomensniveau zal kunnen verwerven. In het
DIT-stelsel is dit structurele aanpassingsproces, zowel wat het na te streven uiteindelijke doel
als de rol van de overheid daarin betreft, het verst uitgewerkt.
Het uiteindelijke doel, dat prof. van Riemsdijk voor ogen staat, is voor Nederland geconcretiseerd in een landbouw, opgebouwd uit grote, goed verkavelde en ontsloten eenmansbedrijven met een moderne bedrijfsvoering. Om de gedachten te bepalen: 40.000 landbouwbedrijven, onderverdeeld in 20.000 akkerbouwbedrijven met 90 ha cultuurgrond en 20.000
melkveehouderijbedrijven met gemiddeld 90 melkkoeien per bedrijf.
De Commissie is er niet van overtuigd, dat deze doelstelling van het structuurbeleid
sociaal en economisch verantwoord is.
In de eerste plaats houdt het streven naar de voorgestelde uniforme bedrijfstypen
onvoldoende rekening met de uiteenlopende kwaliteiten van individuele ondernemers en de
verschillen in produktieomstandigheden, die met name in de landbouw van grote betekenis
zijn. Het is ook zeer de vraag, of de intensieve samenwerking en de specialisatie en differentiatie die het DIT-stelsel voorstaat — er zijn geen landarbeiders meer — inderdaad zullen
optreden. Ook zou de Commissie erop willen wijzen dat reeds in de huidige zeer gevarieerde
landbouwstructuur bij inrichting van landelijke gebieden door middel van ruilverkavelingen
en andere cultuurtechnische werken en bij de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen een spanningsveld bestaat tussen de economische wenselijkheden voor de landbouw en de behoefte
aan het instandhouden van een zo gevarieerd mogelijk natuurlijk milieu en landschap. Een op
het laatstgenoemde gericht ruimtelijk beleid is niet te rijmen met de uniforme structuur die
het DIT-stelsel voorstaat.
In de tweede plaats staat het naar het oordeel van de Commissie geenszins vast, dat een
uit de voorgestane bedrijfstypen opgebouwde landbouw op basis van een op de wereldmarktprijzen georiënteerd prijspeil een redelijk inkomen zal kunnen verwerven. De Commissie
heeft daarbij overwogen, dat deze bedrijfstypen een geheel andere kostenstructuur kennen
en dat de hoge eisen, die zulke bedrijven aan de vakbekwaamheid van de ondernemer stellen,
in diens arbeidsinkomen tot uitdrukking moeten komen. De praktijk toont aan, dat de kostprijzen op grote bedrijven niet zoveel lager zijn, wanneer men alle kosten op de juiste wijze
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meerekent en met name ook de uiteenlopende inkomensaanspraken van de verschillende
agrarische producenten in de beschouwing betrekt. 1 )
In de derde plaats zou de verwezenlijking van het gestelde doel voor de Nederlandse
landbouw een vermindering van het aantal bedrijven met Alh% per jaar in de komende 20
jaar inhouden. 2 ) Een zodanig snelle ontwikkeling — in Nederland bedroeg de vermindering
van het aantal bedrijven de laatste jaren ca. 3% per jaar — is tot nu toe nergens geconstateerd
en zal tot ernstige problemen kunnen leiden bij de tewerkstelling van afvloeiende arbeidskrachten uit de landbouw (zie onder 3.2.6).
Wat de rol van de overheid bij de begeleiding van het structurele aanpassingsproces
betreft, meent de Commissie dat een te zware verantwoordelijkheid aan de overheid wordt
toegekend. Zo wordt het recht op toeslag verspeeld, indien de ondernemer zonder toestemmingvan een verantwoordelijke beleidsinstantie wijzigingen in zijn bedrijf aanbrengt op het
punt van het totale areaal, de bedrijfsgebouwen en de arbeidsbezetting. Ook zouden de toetreding van nieuwe ondernemers tot de bedrijfstak en de bedrijfsvergroting moeten worden
'geregeld' in het licht van een voor de toekomst gewenste harmonische leeftijdsopbouw van
de agrarische beroepsbevolking. De op het bereiken van deze doelstelling gerichte aanwijzing
van opvolgers en groeiers zal, zonodig bij loting, jaarlijks plaatsvinden.
De Commissie is van mening, dat een zodanig structuurbeleid
— de handelingsvrijheid van de individuele ondernemers op een ernstige wijze zou
beperken en een te grote invloed op de sectorontwikkeling en de bedrijfsontwikkeling zou toekennen aan beleidsinstanties;
— deze beleidsinstanties een verantwoordelijkheid zou opleggen, die zij, tegen de
achtergrond van onzekere en verschuivende economische verhoudingen, zowel in
nationaal als in internationaal verband, niet naar behoren zullen kunnen waarmaken
en daarom niet kunnen dragen*;
— naast het normale ondernemersrisico grote onzekerheden zou scheppen wat betreft
de toekomst van personen en bedrijven, hetgeen bij de betrokkenen zeker sterke
spanningen zal oproepen.
Tenslotte wil de Commissie nog wijzen op een element van willekeur dat het voorgestelde structuurbeleid bevat. Ondernemers wier leeftijd dicht bij de 65 jaar ligt, staan voor
de zware opgave hun bedrijfin een korte periode te moderniseren, willen ze dit althans op
een verantwoorde wijze aan de opvolgende zoon kunnen overdragen. Bedrijven met jongere
ondernemers daarentegen krijgen voor de modernisering een veel langere periode — 20 jaar —
toegemeten, zij het dat in deze langere periode ook een groter 'groeitraject' moet worden
afgelegd. Bovendien is de kans aanwezig dat zoons van de eerste groep ondernemers die willen opvolgen, uitloten en geen toeslagrechten verkrijgen.
3.2.6 Werkgelegenheid buiten de landbouw.
De voorgestelde stelsels gaan ervan uit dat de overtollige arbeidskrachten in de landbouw, mede door een daarop gericht werkgelegenheidsbeleid in regionaal verband, buiten de
landbouw kunnen worden opgevangen.
In de laatste 20 jaar is de afvloeiing van werkers uit de landbouw in West-Europa,
onder invloed van de sterke algemeen-economische groei en de ruime mogelijkheden om
buiten de landbouw werkgelegenheid te vinden, groot geweest. Deze afvloeiing is in Neder') Vgl. drs J. de Veer, Doeleinden en instrumenten van de landbouwpolitiek, pag. 126/7. Opgenomen
in 'Economische groei en economische problematiek in land- en tuinbouw', Voordrachten gehouden tijdens de 27e B-leergang van 14 t/m 16 maart 1972 te Wageningen, Ministerie van Landbouw
en Visserij — Directie Landbouwonderwijs.
Daarbij moet worden bedacht, dat een prijsverlaging van 20%, zoals in het DIT-stelsel voorgesteld,
uitmondt in een inkomensdaling, die het 2 a 3-voudige daarvan bedraagt.
2
) In 1971 telde Nederland 105.000 bedrijven van 5 ha of meer. Voor 1973 kan dit aantal op ca.
100.000 worden gesteld. Een daling van het aantal bedrijven van 100.000 naar 40.000 in 20 jaar
komt neer op een vermindering met 4'/£% per jaar.

I;
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land en in de EEG zo snel verlopen dat de agrarische beroepsbevolking in 20 jaar ongeveer
is gehalveerd.
Evenwel hebben de inzichten omtrent de ontwikkeling van de werkgelegenheid buiten
de landbouw zich de laatste tijd gewijzigd. Er doen zich allerwege tekenen voor, die op een
afzwakking van het algemeen-economische groeitempo duiden. Over het scheppen van opvangmogelijkheden buiten de landbouw — en zeker in een omvang die nodig zou zijn om het
aantal landbouwbedrijven in Nederland met gemiddeld 4Vz% in plaats van met 3% per jaar te
verminderen — moet dan ook niet lichtvaardig worden gedacht. Aangenomen moet worden,
dat dit voor grote gebieden van de EEG zelfs tot de onmogelijkheden behoort.
De Commissie heeft dit niet zonder zorg geconstateerd omdat, ook bij de heersende
beleidsinzichten, de beëindiging van niet-levensvatbare bedrijven van groot belang is voor de
ontwikkeling van de andere bedrijven. Het ontbreken van voldoende werkgelegenheid buiten
de landbouw doet de mogelijkheden tot beroepsovergang voor deze groep bedrijfshoofden
aanzienlijk afnemen, laat staan dat het een basis zou zijn om de afvloeiing te versnellen. In
het totale aantal bedrijfsbeëindigingen in de Nederlandse landbouw zijn die op basis van
beroepsverandering — tot voor kort nog 1j3 van het totaal — thans vrijwel weggevallen.
Naast de problemen die dit voor de structurele ontwikkeling van de landbouw en het
landbouwstructuurbeleid met zich brengt — voor de oplossing waarvan een regionaal economisch beleid binnen de EEG van betekenis blijft —, ontstaat ook een sociaal probleem. Voor
de genoemde groep van bedrijfshoofden zijn enerzijds binnen de landbouw onvoldoende
mogelijkheden om een bevredigend inkomen te verwerven en anderzijds op korte termijn
ook buiten de landbouw geen perspectieven aanwezig. Mocht de werkgelegenheid buiten de
landbouw op langere termijn onvoldoende blijven, dan zou wellicht voor deze groep van
bedrijfshoofden aan het toekennen van de een of andere vorm van 'overbruggingstoeslag'
moeten worden gedacht; daarbij zullen de gevolgen die dit voor de werking van het landbouwstructuurbeleid kan hebben, niet uit het oog mogen worden verloren.
3.2.7 Inkomensverschillen binnen de landbouw.
In de voorgestelde stelsels wordt het inkomensverlies dat uit de prijsverlaging voortvloeit, opgevangen door een toeslag en hebben de toeslagen uit dien hoofde in de eerste
plaats een compenserende functie.
Daarnaast bevatten de stelsels zekere nivellerende elementen. Zo worden in het DITstelsel, doordat de toeslagen per streek op genormaliseerde opbrengsten worden gebaseerd,
de inkomens van boeren met relatief lage opbrengsten per hectare en per dier - waardoor
dan ook veroorzaakt — in gunstige zin beïnvloed. Voorts wordt de toeslag, voorzover zij
boven een bepaald maximum uitgaat, die voor de bedrijven met relatief hoge inkomens derhalve, gedurende de periode van 20 jaar volgens een bepaald tijdschema afgebroken.
Deze nivellering is echter een bijkomend element en werkt bovendien slechts tijdelijk,
n.1. gedurende de beperkte looptijd van het toeslagstelsel. Het doelbewust nastreven van
inkomensnivellering in de landbouw zou om andere stelsels vragen. Een voorbeeld hiervan
vormt het door een lid van de Europese Commissie, Spinelli, verdedigde idee om voor de
granen een combinatie van prijsbeleid en toeslagen toe te passen en daarbij de toeslagen te
differentiëren naar gelang van de grootte der bedrijven. Wel zeer ver gaat het idee van
Swerling onj in de landbouw een negatieve inkomstenbelasting in te voeren.
De Commissie meent ten aanzien van het aspect van de inkomensverschillen een
onderscheid te moeten maken tussen verschillen in inkomens binnen een gebied — individuele
verschillen — en verschillen in inkomens tussen gebieden — regionale verschillen.
Ten aanzien van de individuele verschillen ziet de Commissie niet in dat het bestaan
ervan tot nieuwe vormen van landbouwbeleid zou nopen. In de eerste plaats is niet aangetoond dat binnen een bepaald gebied de inkomensverschillen in de landbouw groter zouden
zijn dan in andere sectoren, zeker niet wanneer men de niet-levensvatbare bedrijven, die in
beginsel voor beëindiging in aanmerking komen, buiten beschouwing laat. Voorts is de
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Commissie van mening, dat in deze verschillen, die in elk stelsel zullen optreden, niet via het
landbouwprijsbeleid moet worden ingegrepen. Het gaat hier om een maatschappelijk vraagstuk, voor de oplossing waarvan andere instrumenten ter beschikking staan. Voor de relatief
hoge inkomens kan daarbij aan het algemeen werkende instrument van de belastingpolitiek
worden gedacht en voor de relatief lage inkomens aan maatregelen om de afvloeiing, dan wel
de ontwikkeling naar levensvatbare bedrijven te begeleiden.
Ook wil de Commissie wijzen op de verschillen in belastingstelsels tussen de lid-staten
van de EEG. Voorzover deze verschillen tot problemen leiden, zal de oplossing ervan moeten
worden gezocht in een harmonisatie van deze stelsels. Iets soortgelijks geldt voor de stelsels
van sociale zekerheid in de EEG-landen, die in de andere lid-staten in veel sterkere mate dan
in Nederland door de overheid worden gefinancierd.
In verband met de regionale inkomensverschillen acht de Commissie in bepaalde gevallen termen aanwezig om tot het verlenen van aanvullende inkomenstoeslagen over te gaan.
De voorstellen van de Zwitserse Commissie Popp en de op stapel staande EEG-regeling terzake
van de landbouw in bergstreken en andere gebieden met ongunstige produktieomstandigheden, vormen hiervan goede voorbeelden. Het gaat hier om gebieden, waar overwegingen als
het tegengaan van ontvolking en instandhouding van het landschap tot behoud van de landbouw nopen, maar de mogelijkheden tot opvoering van de produktiviteit beperkt of uitgeput
zijn. In deze en soortgelijke gevallen lijkt het niet verstandig het prijsbeleid met zulke gebieden te belasten en zijn aparte, aanvullende voorzieningen, b.v. in de vorm van inkomenstoeslagen, meer op hun plaats. Daarentegen zal in gebieden, waar de landbouw in ontwikkeling
is achtergebleven, doch die zich potentieel zeer wel voor de landbouwproduktie lenen, het
beleid er in de eerste plaats op gericht moeten zijn via passende maatregelen de produktie
aldaar op moderne leest te schoeien.
3.2.8 Uitvoerbaarheid van de stelsels.
Ten aanzien van het aspect van de uitvoerbaarheid moet een onderscheid worden gemaakt tussen het toeslagstelsel als instrument van inkomensbeleid en als instrument van
structuurbeleid.
Voor de toepassing als instrument van inkomensbeleid is het noodzakelijk voor de
talrijke gebieden in de EEG over de objectieve gegevens te beschikken, die nodig zijn om de
toeslagen vast te stellen. In het DIT-stelsel gaat het daarbij vooral om de genormaliseerde
opbrengsten per hectare en per dier en om het aantal hectares en dieren per bedrijf dat voor
de toeslagen in aanmerking komt. Daarnaast is het, teneinde misbruik te voorkomen, noodzakelijk tot een exacte afbakening in min of meer homogene gebieden te komen. De Commissie kan zich de toepassing van een dergelijk stelsel, dat in verantwoordelijkheid mede
door het agrarische bedrijfsleven gedragen moet kunnen worden, van Sicilië tot Skagen niet
voorstellen, tenzij men — met miskenning van de grote verschillen in opbrengsten tussen de
verschillende streken — op een willekeurige wijze te werk zou willen gaan.
De bezwaren die de Commissie op het punt van de uitvoerbaarheid tegen het toeslagstelsel, in het bijzonder het DIT-stelsel, als instrument van structuurbeleid heeft, hangen
samen met wat onder 3.2.5 terzake van de aan beleidsinstanties opgelegde verantwoordelijkheden naar voren is gebracht.
Daarnaast rijzen reeds voor een land als Nederland talloze andere vragen. De tijdstippen waarop de toeslagrechten voor de verschillende boeren vervallen, variëren van 0 tot
20 jaar. Op welk tijdstip kan dan een begin worden gemaakt met de herstructurering van het
platteland in een bepaalde streek, in het bijzonder ook wat de bedrijfsgebouwen betreft?
Wanneer de houder van toeslagrechten overlijdt en de weduwe het bedrijf voortzet, blijft zij
voor de resterende looptijd van de rechten de houdster daarvan. Zal dit er niet toe leiden dat
zij met haar zoon een maatschap gaat vormen, waardoor rechtsongelijkheid kan ontstaan?
Zal de voorziene invoering van toeslagrechten er niet toe leiden, dat de bedrijven zoveel
mogelijk versneld worden overgedragen aan de opvolgende zoons, die zich daarmee reeds
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vóór de invoering van het stelsel gedurende vele jaren van toeslagrechten verzekerd weten?
Zonder op alle mogelijke gevallen die zich kunnen voordoen, in te gaan, kan de Commissie
het niet anders zien dan dat uit het stelsel veel onbillijkheden en grote onzekerheden zullen
voortvloeien.
3.2.9 Consument en overheidsbudget.
De lasten voor het overheidsbudget zijn in een toeslagstelsel hoger dan in een beleid
via de marktprijzen, omdat naast de kosten van exportrestituties en interventie-regelingen —
die door een toeslag aan de producent zijn vervangen — ook de toeslag over dat deel van de
produktie dat in het eigen land wordt verbruikt, ten laste van de schatkist komt.
Een globale berekening, gebaseerd op
— de EEG van de Zes,
— het produktie- en verbruiksvolume in de jaren 1971/72 en 1972/73,
— de veronderstelling dat het EEG-prijspeil over de hele linie 30% boven de wereldmarkt ligt,
wijst uit dat bij een prijsverlaging met 20% de budgetaire lasten van een markt- en prijsbeleid,
aangevuld met inkomenstoeslagen, voor de sectoren granen, suiker, zuivel en oliën en vetten —
waarvoor een strak beleid wordt gevoerd — kunnen worden gesteld op 4 a 5 miljard rekeneenheden per jaar. De budgetaire lasten van het huidige beleid — in de vorm van kosten van
afzet naar derde landen, verminderd met de opbrengst van de invoerheffingen, en van interventies op de interne markt — belopen bij hantering van dezelfde uitgangspunten voor de
genoemde sectoren naar schatting ca. 2 miljard rekeneenheden per jaar.
Uitgaande van een prijsdaling van alle landbouwprodukten met 20% komt men voor
de EEG van de Zes tot een last voor het budget van 8 a 9 miljard rekeneenheden. Ter vergelijking diene dat de totale budgetaire lasten van het markt- en prijsbeleid in 1973 — voor de
EEG van de Negen - op 3,0 miljard rekeneenheden kunnen worden gesteld en dat het DITstelsel zelf, om de gedachten te bepalen, voor de beginjaren van dit stelsel een budgetaire last
van 8 miljard rekeneenheden per jaar noemt.
Voor de Nederlandse land- en tuinbouw moet — op basis van de verhoudingen in
1972 — bij een prijsverlaging over de gehele linie met 20%, die ook in lagere veevoederkosten
doorwerkt, aan een inkomensverlies in de ordavan grootte van 2 miljard gulden per jaar
worden gedacht.1)
Een daling van de producentenprijzen zal, indien zij wordt doorgegeven via handel,
verwerking en distributie, tot een daling van de consumentenprijzen van voedingsmiddelen
leiden. Houdt men de — maximale — veronderstelling aan dat het prijspeil van alle landbouwprodukten met 20% daalt, dan is de invloed daarvan op het prijspeil van de gezinsconsumptie
in de EEG globaal als volgt te benaderen:
— het aandeel van de boer in de consumentengulden besteed aan voedingsmiddelen,
kan bij benadering op gemiddeld 50% worden gesteld;
— het effect van een prijsverlaging af-boerderij met 20% op het prijspeil van voedingsmiddelen bedraagt derhalve 10%;
— bij een aandeel van voedingsmiddelen in de gezinsconsumptie van 20 a 25% daalt
het prijspeil van de gezinsconsumptie met 2 a 2,5%.
Het DIT-stelsel is aan de hier geschetste lastenverschuiving tussen consument en overheidsbudget ontkomen door een BTW-verhoging op levensmiddelen, resp. een z.g. 'landbouwaanpassingsheffing' voor te stellen. Daardoor blijft in dit stelsel zowel voor de verbruiker als
voor de schatkist de netto-positie aanvankelijk zoals zij is. Besparingen worden in de gedachtengang van prof. van Riemsdijk bereikt, naarmate — in het kader van zijn structuurbeleid, waarover de Commissie grote twijfels heeft — de toeslagen vervallen.
') Prof. van Riemsdijk noemt op blz. 28 van zijn brochure 'Directe inkomenstoeslagen voor de landbouw' voor de Nederlandse landbouw een inkomensverlies van % a 1 miljard gulden. Het is niet
duidelijk, op welke uitgangspunten dit cijfer is gebaseerd.
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3.2.10 Handel en industrie.
Naast een aantal andere bezwaren, die in de voorgaande delen van dit rapport uitvoerig aan de orde zijn geweest, wordt van de zijde van handel en industrie gewezen op het ingewikkelde karakter van de bestaande regelingen. Bepleit wordt o.m. een 'radicale vereenvoudiging en de vaststelling van objectieve, controleerbare criteria voor het in- en uitvoerregime
aan de buitengrens van de EEG'. 1 )
De Commissie tekent hierbij aan dat die toeslagstelsels die — naar haar opvatting
terecht — de prijsstabilisatie voor landbouwprodukten als een gerechtvaardigde doelstelling
van het beleid zien, deze problemen niet tot een oplossing brengen. Niettemin is ook de
Commissie van mening dat, waar mogelijk, vereenvoudigingen in de techniek van de beleidsvoering waren aan te brengen. Dat ook de Europese Commissie terzake waakzaam is, moge
blijken uit het door haar in november 1973 aan de EG-Raad voorgelegde memorandum tot
'Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.' Een onderzoek naar de mogelijkheden op dit terrein heeft de Commissie niet tot haar taak gerekend.

l

) Marktverhoudingen en marktregelingen voor landbouwprodukten en levensmiddelen, 24e jaarrapport van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, 1973 - blz. 19.
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Op grond van het Verdrag van Rome wordt in EEG-verband voor de land- en tuinbouw een gemeenschappelijk beleid gevoerd, dat in hoofdlijnen is opgebouwd uit:
— een markt- en prijsbeleid, dat in de eerste plaats bedoeld is om via de vaststelling
van prijzen en (voor een beperkt aantal 'kleinere' produkten) toeslagen bij te dragen
tot een bevredigende agrarische inkomensontwikkeling;
— een structuurbeleid dat, teneinde een rationele produktie te bevorderen, gericht is
op afvloeiing van arbeidskrachten, modernisering van bedrijven en verbetering van
de agrarische infrastructuur.
Overeenkomstig haar opdracht heeft de Commissie onderzocht, of er gegronde redenen en mogelijkheden zijn om in het kader van de EEG de beleidsmogelijkheden ten behoeve
van de inkomensontwikkeling in land- en tuinbouw — en het bevorderen van marktevenwicht
— te verruimen, in het bijzonder door middel van een stelsel van inkomenstoeslagen.
De Commissie heeft zich bij haar onderzoek op de volgende soorten van toeslagen
gericht:
— produktgebonden toeslagen, die per produkt en los van de afzonderlijke producent
en zijn inkomen worden verleend;
— aanvullende inkomenstoeslagen, die het huidige prijsbeleid geheel in tact laten, maar
dit voor bepaalde, nader omschreven gebieden en eventueel voor bepaalde groepen
van bedrijven met toeslagen willen aanvullen;
— vervangende inkomenstoeslagen, die bedoeld zijn om in de plaats te treden van een
deel van het huidige prijsbeleid.
Van de stelsels van vervangende inkomenstoeslagen is het hier te lande door prof. van
Riemsdijk ontworpen z.g. DIT-stelsel aanzienlijk verder uitgewerkt dan de stelsels die in het
Atlantic Paper en het rapport Uri zijn neergelegd. De achtergrond van het DIT-stelsel is, dat
een prijsbeleid op basis van 'genormaliseerde wereldmarktprijzen' het mogelijk zou maken de
agrarische produktie in West-Europa, zowel naar omvang als naar samenstelling, beter af te
stemmen op de produktie- en afzetmogelijkheden in de wereld en tegelijkertijd een bevredigende inkomensontwikkeling in de Westeuropese landbouw te verwezenlijken.
Om dit doel te bereiken zou het EEG-prijspeil om te beginnen met 20% moeten worden verlaagd en na verloop van tijd op het genormaliseerde wereldmarktprijspeil moeten
worden vastgesteld. Teneinde de hieruit voor de agrarische producent voortvloeiende inkomensverliezen op te vangen, zouden inkomenstoeslagen moeten worden verleend. Deze
toeslagen zijn aan de persoon van de agrarische ondernemer gebonden en hebben een tijdelijk karakter, n.1. maximaal 20 jaar. Na 20 jaar zullen er geen toeslagen meer worden gegeven
en zou de landbouw, met behulp van een daartoe strekkend structuurbeleid, zodanig gemoderniseerd moeten zijn, dat hij geen toeslagen meer nodig heeft.
De Commissie is tot de conclusie gekomen dat er geen gegronde redenen en evenmin
mogelijkheden zijn om in het kader van de EEG een stelsel van vervangende inkomenstoeslagen in te voeren. Daarentegen acht zij — naast zekere aanpassingen die in het huidige beleid
mogelijk zijn — wel ruimte aanwezig om aan agrarische producenten in bepaalde, nader omschreven gebieden en, onder bijzondere omstandigheden, aan bepaalde groepen van bedrijfshoofden aanvullende inkomenstoeslagen toe te kennen.
De volgende overwegingen hebben tot deze conclusies geleid.
1. Gelet op met name de onder invloed van allerlei factoren steeds wisselende verhouding tussen het aanbod van en de vraag naar landbouwprodukten (inclusief de behoefte
aan voedselhulp in de ontwikkelingslanden) in de wereld, moet het voeren van een prijsbeleid
op basis van 'genormaliseerde wereldmarktprijzen' een niet te verwezenlijken opgave worden
geacht.
2. Van een stelsel van vervangende inkomenstoeslagen mag in het algemeen geen
beter resultaat ten aanzien van de omvang en de samenstelling van de agrarische produktie
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worden verwacht, zodat daardoor ook geen belangrijk grotere afzetmogelijkheden voor derde
landen worden geschapen. Voor het terugdringen van de produktieuitbreiding in de ontwikkelde wereld zou, zo dit in de toekomst nodig mocht blijken, aan geheel andere instrumenten,
b.v. aan het (tijdelijk) uit de produktie nemen van gronden, moeten worden gedacht.
3. Een aantal specifieke bezwaren die handel en industrie tegen het huidige beleid
inbrengen, worden door een toeslagstelsel van het DIT-type niet opgelost, maar kunnen voor
een groter of kleiner deel door vereenvoudigingen in het huidige stelsel worden opgevangen.
4. Ook het bestaan van individuele inkomensverschillen binnen de landbouw vormt
geen deugdelijk argument ten gunste van stelsels van vervangende inkomenstoeslagen:
— inkomensnivellering is in deze stelsels slechts een bijkomend element gedurende
hun - beperkte - looptijd;
— de bestaande beleidsinstrumenten (belastingpolitiek, ontwikkelings- en saneringsregelingen) bieden als regel voldoende mogelijkheden om in te groot geachte inkomensverschillen in te grijpen.
5. De visie van prof. van Riemsdijk op de toekomstige structuur van de landbouw is
niet verenigbaar met op verschillen in kwaliteiten van ondernemers, in produktieomstandigheden e.d., berustende variaties in de landbouwproduktiestructuur, noch met een gevarieerde
ruimtelijke structuur. Ook gaat zij voorbij aan de grote structurele veranderingen en de sterke
toename van de produktiviteit die zich onder het EEG-beleid, zoals dat nu reeds jaren functioneert, in vele landbouwgebieden hebben voorgedaan. Ernstig moet worden betwijfeld —
zie ook onder 2. — of een naar het DIT-model gemoderniseerde landbouw beter in staat zal
zijn de doelstellingen van marktevenwicht en een bevredigende agrarische inkomensvorming
te verwezenlijken.
6. De methode die prof. van Riemsdijk heeft uitgewerkt om zijn structuurvisie te
verwezenlijken, stuit op overwegende bezwaren, daar zij
— de handelingsvrijheid van de individuele ondernemers op een ernstige wijze zou
beperken en een te grote invloed op de sectorontwikkeling en de bedrijfsontwikkeling zou toekennen aan beleidsinstanties;
— deze beleidsinstanties een verantwoordelijkheid zou opleggen, die zij, tegen de
achtergrond van onzekere en verschuivende economische verhoudingen zowel in
nationaal als in internationaal verband, niet naar behoren zullen kunnen waarmaken
en daarom niet kunnen dragen;
— naast het normale ondernemersrisico grote onzekerheden zou scheppen wat betreft
de toekomst van personen en bedrijven, hetgeen bij de betrokkenen zeker sterke
spanningen zal oproepen.
7. Aanvullende inkomenstoeslagen kunnen op hun plaats zijn voor gebieden met
ongunstige natuurlijke produktieomstandigheden waar de mogelijkheden tot opvoering van
de produktiviteit beperkt of uitgeput zijn en die men uit hoofde van buiten de landbouwproduktie liggende overwegingen — zoals het tegengaan van ontvolking, de instandhouding
van het landschap — in cultuur wil houden (regeling voor bergboeren ca. in de EEG; voorstellen van de Commissie Popp voor de Zwitserse landbouw).
8. Onder bijzondere omstandigheden, zoals het langdurig ontbreken van voldoende
werkgelegenheid buiten de landbouw, kan er aanleiding zijn om aan bedrijfshoofden die
binnen de landbouw geen bevredigend inkomen kunnen verwerven, een of andere vorm van
'overbruggingstoeslag' toe te kennen. Daarbij mogen evenwel de gevolgen die dit voor de
werking van het landbouwstructuurbeleid kan hebben, niet uit het oog worden verloren.
9. Tot het verlenen van produktgebonden toeslagen kan, zoals thans reeds in de EEG
geschiedt, in bepaalde gevallen — b.v. uit een oogpunt van concurrentie met andere produkten
van agrarische of industriële oorsprong, dan wel uit specifieke handelspolitieke overwegingen
— aanleiding bestaan. Voorwaarde daarbij is dat, teneinde de lasten voor het overheidsbudget
beperkt te kunnen houden, de betreffende produkten in het totale agrarische produktiepakket van bescheiden betekenis zijn.
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