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Marktontwikkelingen, hun
invloed opCebeco
Prof.Dr. Ir. M.T. G. Meulenberg
Par. 1. Inleiding
Cebeco heeft in de periode 1949-1974zijn activiteiten aanzienlijk verbreed en
verdiept. Tot de produkten welke hij thans in-en verkoopt behoren
onder meer meststoffen, bestrijdingsmiddelen, veevoeders,granen, zaden,
peulvruchten, aardappelen, landbouwbedrijfsuitrusting, winkelartikelen, vaste
en vloeibare energie leverende stoffen. Daarnaast isCebeco betrokken bij de
voortbrenging en bij de afzet van produkten die steunen opdoor Cebeco
verhandelde produkten. Als voorbeelden kunnen worden genoemd activiteiten
van Cebeco op het gebied van de veredelingslandbouw en van de
aardappelverwerking.
Men kan vaststellen, dat Cebeco zich in de periode 1949-1974 als aan- en
verkoopcoöperatie, die toelevert aan landbouwondernemingen, flexibeler
opstelde ten aanzien van assortimentsverbreding dan veel verwerkings- en
afzetcoöperaties van landbouwprodukten in Nederland, die vaak meer
produktgebonden zijn.
Het ruime werkgebied van Cebeco maakt het onmogelijk om in het bestek van
dit hoofdstuk een verantwoorde beschouwing te geven over alle markten
waarop Cebeco werkzaam isgeweest gedurende de periode 1949-1974. Wij
hebben ons daarom in dit hoofdstuk geconcentreerd opeen beperkt aantal
markten die voor Cebeco van groot belang waren gedurende deze periode. De
keuze van de markten is mede beïnvloed door de behoefte om in dit hoofdstuk
de veelzijdigheid van Cebeco alscommerciële organisatie te belichten. Opgrond
van de voorgaande overwegingen ligt het in de rede,dat in dit hoofdstuk de
mengvoedermarkt aan de orde wordt gesteld. Daaraan voorafgaand wordt eerst
een aantal markten uit de veredelingslandbouw behandeld wegens hun grote
invloed opde mengvoedermarkt. Cebeco isook werkzaam in een groot aantal
markten voor akkerbouwprodukten. Als voorbeeld hiervan wordt de markt voor
consumptie-aardappelen nader onderzocht. Om deze markten enigermate
systematisch te kunnen analyseren, zal eerst een aantal ontwikkelingen worden
bezien,die in de periode 1949-1974voor vrijwel alle markten voor
landbouwprodukten van betekenis zijn geweest. Vervolgens zullen aan de hand
van de beschreven algemene ontwikkelingen de markten voor de genoemde
specifieke produkten afzonderlijk worden onderzocht.

Par. 2. Een aantalalgemene ontwikkelingen indemarkten voor
landbouwproduktengedurende deperiode1949-1974.
In vrijwel alle markten voor landbouwprodukten zijn de volgende algemene
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ontwikkelingen gedurendedeperiode 1949-1974van grotebetekenisgeweest:
a.veranderingen bijconsumenten inwelvaart,aantal,opvattingen en
levensstijl,diegroteinvloed uitoefenden opdevraagnaar landbouwprodukten;
b.detot standkoming vanhet E.E.G.-landbouwbeleid;
c.veranderingen indeproduktiemethodeen indestructuurvan
ondernemingen diebetrokken warenbijdeverwerking endedistributievan
landbouwprodukten;
d.veranderingen indeproduktiemethode enindebedrijfsstructuur van
landbouwondernemingen.
Dezeontwikkelingen zullen inhet volgendebeknopt worden belicht.Hierbij zij
Grafiek 1
Helaandeelvanvoedings-engenotmiddelen,vanduurzameconsumptiegoederen envanoverigegoederen endiensten
indetotaleconsumptieve bestedingenvangezinshuishoudingen inNederland(inclusief bestedingen van buitenlanders)
gedurendedeperiode 1950-1974.
Bron:Centraal BureauvoordeStatistiek, Statistisch Zakboek, VGravenhage,diversejaargangen.
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opgemerkt, dat de onderwerpen sub b)en d)eisers in dit boek uitvoerig worden
behandeld. Zij zullen daarom hier niet in algemene zin worden geanalyseerd,
maar slechts in zoverre zij de ontwikkeling van de markt hebben beïnvloed.
2.A Veranderingen bij consumenten.
De welvaart. Het inkomen per hoofd steeg in de E.E.G.-landen gedurende de
periode 1949-1974zeer aanzienlijk (tabel 1).Deze stijgende welvaart iseen
belangrijke stimulans gebleken voor de vraag naar voedingsmiddelen in de
afgelopen vijfentwintig jaren. Het kan overigens niet worden ontkend, dat deze
groei van het inkomen, in overeenstemming met de Wet van Engel, meer werd
besteed aan duurzame consumptiegoederen en diensten dan aan
voedingsmiddelen (grafiek 1).
Tabel 1 BESCHIKBAAR NETTO NATIONAAL INKOMEN PER HOOFD
V A N DE B E V O L K I N G IN L O P E N D E P R I J Z E N . U I T G E D R U K T
IN E U R O - D O L L A R S . VOOR DE E E G . IN T O T A L I T E I T EN
VOOR DE A F Z O N D E R L I J K E L I D S T A T E N .

Land

1961

1966

1971

1974

Europa -9
Europa -6
West-Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
België
Luxemburg
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Denemarken

1140
1086
1308
1243
707
954
1176
1262
1326
674
1301

1648
1608
1811
1892
1120
1501
1700
1796
1780
936
2105

2415
2472
2925
2699
1720
2478
2585
2609
2211
1410
3123

3146
3345
4241
3540
1953
3743
3919
3922
2430
1685
4361

bron: Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, Algemene Statistiek nr. 12 1975,Luxemburg

De ontwikkeling in de vraag naar landbouwprodukten verschilde per produkt.
Er trad bij bepaalde landbouwprodukten een belangrijke groei van de vraag op,
terwijl bij andere Produkten de groei sterk achterbleef. Zo steeg het verbruik
van vlees aanzienlijk (tabel 2).In de periode 1949-1974bleek de vraag naar
dierlijk eiwit enigermate inkomenselastisch;de F.A.O. schatte voor de
E.E.G.-landen de inkomenselasticiteit van de vraag naar dierlijk eiwit
gedurende de periode 1960-1963op0,37 en de inkomenselasticiteit van de
vraag naar calorieën en eiwitten in het algemeen opslechts 0,07 en 0,12(zieook
tabel 3).1
De ontwikkeling in het verbruik van voedingsmiddelen gedurende dejaren
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1949-1974suggereert dat deWesteuropeseconsument globaalgesprokeneen
fysiologisch verzadigingsniveau bereikte inde60'erjaren.Sindsdietijd ginghet
verbruik van landbouwprodukten zichinversterkte mate richtenop
hoogwaardigeencalorie-arme produkten(grafiek 2).
Deinkomensstijging indeE.E.G.boodvooraldeproducent van kwalitatief
goedelandbouwprodukten mogelijkheden indeWesteuropese markt.De
Nederlandse landbouw heeft dezekansen bijeen aantal produkten goedweten
tebenutten.
Tabel 2 JAARLIJKS VERBRUIK VAN VLEES IN KGPER HOOFD VAN DEBEVOLKING IN DE
E . E . G . - L A N D E N EN IN D E V E R E N I G D E S T A T E N . '

Land

1955-1959

Europa -9
Europa -6
West-Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
België/Luxemburg
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Denemarken
Verenigde Staten

59,4
75,0
25,6
45,3
60,8
67,8
57,3
58,8
92,7

1960-1964 1965-1969 1970

1971

1972

1973

76,6
77,0
84,5
92,0
56,8
63,8
81,1
76,3
83,3
62,1
113,1

78,7
79,4
87,3
93,4
59,5
66,9
82,5
77,3
85,3
63,4
115,7

79,4
80,2
87,1
94,3
61.8
67,2
84,6
77,6
85,5
63,5
115,2

79,2
81,4
85,8
95,0
66,3
65,2
87,7
72,6
86,3
62,9
107,9

69,1
79,8
35,8
52,6
66,9
74,1
66,3
61,2
97,8

77,3
88,1
48,1
60,3
74,1
74,9
75,4
61,8
106,2

1dejaaraanduiding isof kalenderjaar, 1 januari t/m 31december, of oogstjaar, 1 juli t/m 30juni.
bron:Organisation for Economie Cooperation and Development, Food Consumption Statistics
1955-1973. Paris 1975
Tabel 3

I N K O M E N S E L A S T I C I T E I T E N V A ND E V R A A G

NAAR EEN AANTAL

V O E D I N G S M I D D E L E N VOOR D E P E R I O D E 1 9 6 0 - 1 9 6 3 IN DE E . E . G . - L I D S T A T E N EN
IN D E V E R E N I G D E S T A T E N .

Land

Totaal
Totaal
calorieën granen

Zetmeel- Dierlijk
houdende eiwit
wortelgewassen

Europa-6
West-Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
België/Luxemburg
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Denemarken
Verenigde Staten

0,07
0,05
0,05
0,13
0,05
0,01
0,00
0,00
-0,01
-0,02

-0,4
-0,6
-0,5
0,2
-0,3
-0,5
-0,4
-0,4
-0,3
-0,1

-0,3
-0,5
-0,3
-0,2
-0,3
-0,4
-0,2
-0.4
-0,4
-0,2

0,37
0,28
0,29
0,64
0,31
0,30
0,20
0.26
0,20
0,01

Rund-en Varkens- Pluimveevlees
kalfsvlees vlees

0,5
0,5
0,4
0.8
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,4

0,3
0,3
0,3
0,7
0,3
0,3
0,4
0,3
0,1
0,0

1,0
1,2
0,5
1,2
1,3
0.8
0.8
0.8
0,7
0,2

bron: Food and Agriculture Organisation ofthe United Nations, Agriculture Commodities - Projections for 1975and 1985,Rome, 1967.
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Tegen heteindevandetebeschrijven periodeisdezeinkomensgroei in
West-Europa afgezwakt. Deverwachtingen voordetoekomstige
ontwikkelingen inhet inkomenzijn nietgunstig.Eenbelangrijke oorzaak van
destijgende vraagnaarlandbouwprodukten, deinkomenstoenameperhoofd
derbevolking,zalindekomendejaren van minderbetekeniszijn dan inde
periode 1949-1974.
Dekritischeconsument. Katonaschreef in 1960overdeAmerikaanse
consument:'...Deconclusiedieuitonzestudiezalwordengetrokken,isdatde
consument van natureconservatief engezond denkt en niet geneigd is om
Grafiek 2
Jaarlijksperhoofd vandebevolkinginNederland beschikbaargekomen hoeveelheid melk1),aardappelen,vlees2)
engroenteenfruit(incl.zuidvruchten).
!
2

) Inclusief room enmelkvoorspeciaalprodukten, alsmede verbruik door zelfverzorgers.
) Onder vlees wordt hierverstaan rundvlees,varkensvleesenvanaf 1959geslacht pluimvee.

Bron:70jarenStatistiek, Statistisch zakboek 1975en 1973CBS,Statistischejaarrapporten produktschap voorveeenvleesenJaarverslagen
produktschap voorpluimveeeneieren.
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plotselingeenbovenmatige schommelingen teveroorzaken. Hoewelzijzich
zekernietvolkomen doorverstandelijke overwegingen laten leiden,zijnde
consumenten ookgeenmarionetten indehanden van onscrupuleuze
manipulators'.2 Welmoet menconstateren,dat indeperiode 1960-1974 de
consument,ook indemarkten voorlandbouwprodukten, aanmerkelijk
kritischer isgeworden.Dezekritischehouding tenopzichte van produkten
producent isversterkt doorconsumentenorganisaties enactiegroepen.In
Nederland kregenorganisatieszoalsdeConsumentenbond endeStichting
Konsumentenkontact meerbetekenis.Binnen deSociaal EconomischeRaad
kwamdeCommissievoorConsumentenaangelegenheden tot stand.Het
opkomen voorderechten vandeconsument washet doelvandeinde60'er
jaren opgekomen maatschappelijke stroming,diemen welaanduidt met
consumentisme.
Ookdeoverheid iszichmeerbewustgeworden vanhaar verantwoordelijkheid
tegenoverdeconsument. Een mijlpaal inditbewustwordingsproces vormdede
stellingnamevan President Kennedy in 1962,dat deconsument het recht heeft
opveiligheid,het recht heeft omgeïnformeerd teworden,het recht heeft omte
kiezenen het recht heeft omgehoordteworden.In Nederland isbinnen het
Ministerievan Economische Zakeneen afdeling Consumentenzaken tot stand
gekomen.Debelangrijker plaatsvandeconsument inhet overheidsbeleid
kwamooktot uitingindeinstellingvaneenInterdepartementale Commissie
voorConsumentenzaken inhet voorjaar 1974.DezeCommissie formuleerde in
haarjaarrapport 1974/1975een prioriteitenschema voorhet consumentenbeleid
vandeoverheid.3
Naast het kritisch volgenvan producent en produktdoor
consumentenorganisaties enoverheid ontwikkeldezichna 1960demeer
fundamentele kritiekophet Westerseconomisch systeem dat ondernemingen,
onder meermetbehulpvanreclame,consumptiezouden bevorderenwaarvan
mendezinzou kunnen betwijfelen. ZosteldeGalbraith reedsin 1958,dat
behoeften doordeproduktie wordengewekt en niet omgekeerd.4 Dezediscussie
overhet manipuleren vandeconsument werdsindsdien metgroteregelmaat
gevoerd,helaasteweinigopbasisvan onderzoekresultaten.
Anderekritiek ophet economisch systeem diesindsde60'erjarenaan
betekenisheeft gewonnen,isdat dehedendaagse produktieendistributievan
goederen endiensten vaak maatschappelijk ongewenste nevenverschijnselen,
zoalsmilieuproblemen engrondstoffenschaarste, oproepen.Binnendehuidige
markteconomiezouden dezenevenverschijnselen zonder ingrijpen vande
overheid onvoldoende kunnen worden bijgestuurd.
Dezekritische instelling tegenoverdeproduktieendistributievangoederen
kreegsindsdetweedehelft vandezestigerjaren ookbijeen aantal
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landbouwproduktenenvoedingsmiddelen meerbetekenis.Mendenkeslechts
aandemeerkritische houdingtegenoverdevoedingswaardevan
voedingsmiddelen,aaneen meer kritischeinstellingtegenover nieuwe
voedingsmiddelen dieweinigafwijken van het bestaandeassortiment,ofaande
bezwaren tegen bepaalde produktiemethoden indeveredelingslandbouwwat
betreft de milieu-overlast en het welzijn vandedieren.Het iseenwinstpunt dat
men indelandbouwdezekritiek niet uitdeweggaat,endat menoverlegmet
consumenten enoverheid overdezezaken vangrootbelangacht.
Bevolkingsgroei. Debevolkingsgroei inWest-Europa,met nameinNederlanden
West-Duitsland, heeft devraagnaarlandbouwprodukten indeperiode
1949-1974gestimuleerd. Dezegroeiwasaanzienlijk tot 1970, maarisnadien
afgezwakt (tabel 4);bedroegdejaarlijkse bevolkingsgroei inNederland in1950
1,35%en in 1970nog 1,28%,hijdaaldetot 0,80%in 1974.5Hetgewenst aantal
kinderen neemt inNederland afendebevolkingsgroei zal inhet algemeenin
Europaafzwakken, zeker invergelijking metanderewerelddelen.6
Tabel 4 GROEIPERCENTAGES VAN DE BEVOLKING IN DE DIVERSE REGIOS VAN EUROPA
VOOR E N I G E T I E N J A A R L I J K S E P E R I O D E N .

Land

1920-1930 1930-1940 1940-1950

1950-1960 1960-1970 1970-1973'

Nederland
West-Duitsland2
West-Europa
Zuid-Europa
Oost-Europa
Noord-Europa
Europa

14,7

13,9
10,5
9,0
8,4
9,5
4,6
8,4

7,1
11,9
11,5
4,9
9,0

12,8
6,6
4,3
10,7
8,1
5,1
7,1

13,5
16,7
8,1
5,7
-6,8
6,1
3,4

13.5
9,4
10,4
8,4
7,2
6,6
8,7

3,3
2,2
1,3
3,1
2,9
1,2
2,2

1periode van 3jaar.
2de perioden zijn hier 1930/1939en 1939/1950.
bron: United Nations, Demographic Yearbook, New York,jaargangen 1967en 1973.
Centraal Bureau voorde Statistiek, 70jaren Statistiek, Maandschrift, 's Gravenhage.
Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1975für die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden.

Slotopmerking. Bevolkingsgroei,inkomensstijging eneenonverzadigdevraag
stimuleerden indeperiode 1949-1974het verbruik vanlandbouwprodukten in
West-Europa.Terwijl dezefactoren volophun invloeddedengelden inde
periode 1949tot 1960, kregeninde60'erjarenveranderingen in
verbruikersgewoonten insamenhang meteen sterkeinkomensgroei meer
betekenis.Inde2ehelft vande60'erjaren,maarvooral inde70'erjaren,werd
een kritische instelling vandeconsument tegenoverhet produkt ende
producent van meerbelang.Wellicht markeert hetjaar 1973 deovergang naar
eenWesteuropese markt met meerkritischeconsumenten en met beperkte
groei-impulsenalsgevolgvaninkomens-en bevolkingstoename.
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2.B. Debetekenisvan deE.E.G.voordemarkten vanlandbouwprodukten.
Per 1 januari 1958trad het E.E.G.-verdraginwerking.Eldersindit boekis
hieropingegaan.Inde60'erjaren heeft deuitvoervan Nederlandse
landbouwprodukten naarandere E.E.G.-landen noggeregeld belemmeringen
gekend.Hethandelsverkeer voorlandbouwprodukten indeE.E.G.werd
behoudens voorschriften van phytosanitaire aard pasvolledigvrij in1968.
Niettemin staat het buiten discussiedatdegroterevrijheid inhet
handelsverkeer alsgevolgvan het E.E.G.-landbouwbeleid reedsspoediggunstig
isgeblekenvoordeafzet van Nederlandse landbouwprodukten. Inwelkemate
deE.E.G.deafzetmogelijkheden voordeNederlandse landbouw heeft
gestimuleerd, isniet nauwkeurig incijfers uittedrukken. Eenoverzicht vande
uitvoervan landbouwprodukten overdeperiode 1949-1974laatdetoenamevan
deexport zien,waarbijhet gestegen aandeelvandeE.E.G.-landen, met name
vanWest-Duitsland,opvalt(tabel5).
DeNederlandse landbouw heeft dooreendoelmatige produktieendooreen
goedeafzetorganisatie deafzetmogelijkheden indeE.E.G.-marktweten uitte
buiten.
Het E.E.G.-landbouwbeleidheeft echterookdeontwikkeling van delandbouw
inandere E.E.G.-landen bevorderd enopdiemanierdeconcurrentievoorde
Nederlandseexport vergroot.Zoisdepluimveehouderij in West-Duitsland
gegroeidten kostevandeNederlandseeierexport.Minderaantrekkelijk was
ookdat het E.E.G.-markt-en prijsbeleid deproduktie vaneen aantal Produkten
zodanigheeft gestimuleerd,datzichregelmatigoverschotten voordeden.
Tabel 5

UITVOER VAN AGRARISCHE PRODUKTEN UIT N E D E R L A N D NAAR DE E.E.G.-

LIDSTATEN EN OVERIGE LANDEN.

Absolutebedragen 'm miljoen\en
guldens

Relatief aandeel van de verschillendelanden

1956 1961 1966 1971 1973

1956 1961 1966 1971 1973

Europa-9'
Europa-6
België/Luxemburg
West-Duitsland
Frankrijk
Italië
Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Ierland
Overige landen

2504 3146 4927
1799 2488 4220
407 499 725
996 1531 2311
255 285 672
141 173 512
684 632 669
26
38
21

totaal

3838 4684 6927

1334

1538 2000

9639
8776
1173
5169
1376
1058
787
51
25
2877

13220
11708
1803
6554
1678
1673
1381
96
35
3647

12516 16867

65,2
46,9
10,6
26,0
6,6
3,7
17,8
0,5

67,2
53,2
10,7
32,7
6,1
3,7
13,5
0,5

71,1
60,9
10,5
33,3
9,7
7,4
9,7
0,5

34,8

32,8

28,9

100

100

100

77,1
70,2
9,4
41,3
11,0
8,5
6,3
0,4
0,2
22,9
100

1 Europa-9 voor de jaren 1956, 1961, 1966 exclusief Ierland.
bron: Landbouw E c o n o m i s c h Instituut, Landbouwcijfers, 's G r a v e n h a g e , diverse jaargangen.

78,4
69,4
10,7
38,9
9,9
9,9
8,2
0,6
0,2
21,6
100

277

Degenoemdeinvloeden vandeE.E.G.maken duidelijk dat bijdeanalysevan
landbouwmarkten waaropCebecoactiefis geweestookdeinvloed vande
E.E.G.-politiek niet magontbreken.
2.C. Veranderingen inondernemingen gerichtopdeverwerkingende
distributie van landbouwprodukten.
Indeperiode 1949-1974hebben zichzeerbelangrijke veranderingen voorgedaan
indeverwerking endistributie van landbouwprodukten. Een aantal hiervanzal
naderworden belicht.
Veranderingen in de verwerkingvan landbouwprodukten. Indeeersteplaatsmoet
worden opgemerkt,datdebetekenisvandeverwerkingvan
landbouwprodukten sinds 1950aanzienlijk istoegenomen (tabel6).Doorde
verwerking van landbouwprodukten werddevariatieinvoedingsmiddelen voor
dewelvarende Westeuropeseconsument vergroot.Zobedroegbijvoorbeeld het
aantal verschillende melkproduktenvandeconsumptiemelkfabrieken in
Nederland 285in 1974.7Eenandervoorbeeld isdeaardappelverwerkende
industrie,diedevariatieinaardappelprodukten aanzienlijk vergrootte.
Tabel 6

PRODUKTIE IN NEDERLAND VAN DE VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN
INDUSTRIE IN MLN. GULDENS.

1955
voedingsmiddelenindustrie
verwerking dierlijke Produkten 3353
voedingsmiddelenindustrie
verwerking overige Produkten 5198
dranken- en tabakverwerkende
industrie
H29
totaal voedings- en genotmiddelen industrie
9680

1960

1965

1970

1972

4738

6224

9490

11615

6854

9234

13400

15290

1519

2533

3347

3941

13111

17991

26237

30846

bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationale Rekeningen, 's Gravenhage,
diversejaargangen.

Detoenemendeverwerking vanlandbouwprodukten wasniet alleengerichtop
meervariatie,maarookopgemakbijhettoebereiden;mendenkeslechtsaan
oploskoffie, koffiemelk endiepvriesprodukten. Hetlijkt alsofdezeontwikkeling
thans,zijhet bijeenbeperkt aantalconsumenten,een reactieoproept naarhet
meerzelftoebereiden van voedingsmiddelen.
Metdegroeivandevoedingsmiddelenindustrie gingeen schaalvergroting van
fabrieken envanondernemingen samen.Werd aandeNederlandse
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zuivelfabriek in 1950gemiddeld 8212ton melk afgeleverd, in 1960bedroegdit
12116ton,terwijl ditcijfer tot 44253tonwastoegenomen in 1975.8
Eengelijksoortige ontwikkeling naargrotereeenheden heeft zichinandere
voedingsmiddelenindustrieën, zoalsdevlees-en vleeswarenindustrie
voltrokken(tabel 7).Deondernemingen indeverwerkende industriewerden
niet alleengroteralsgevolgvandebehoefte aan meer efficiënte
produktie-eenheden. Hetbeleveren van grotemarkten opbasisvaneen
doordacht marktbeleid maaktedikwijls vergroting van ondernemingen
wenselijk: produktontwikkeling, merkbeleid en reclamebeleid vandemoderne
voedingsmiddelenindustrieën vereisen kapitaalkrachtige ondernemingen.
Risicospreidingdoorassortimentverbreding endebehoefte aaneensterke
financiële basishebbenindeperiode 1949-1974evenzeerdeontwikkeling naar
grotereondernemingen indelandbouwprodukten verwerkende industrie
gestimuleerd.
Tabel 7

HET AANTAL BEDRIJVEN, DE BINNENLANDSE VERKOPEN EN DE EXPORT VAN DE
N E D E R L A N D S E V L E E S - EN V L E E S W A R E N I N D U S T R I E PER J A A R EN HET A A N D E E L ,
IN P R O C E N T E N , V A N R E S P E C T I E V E L I J K DE 4, 8, 2 0 , EN 40 G R O O T S T E B E D R I J V E N
IN DE B I N N E N L A N D S E V E R K O P E N EN IN DE E X P O R T .

Jaar

Aantal Ver- Export Aandeelvan degrootste onderbedrij- kopen
nemingen indetotale\ 'erkopen
ven
binbinnenland
nenland
grootste
xl
min.
Kld

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

135
146
154
169
173
182
181
175

965
1061
1204
1273
1380
1502
1674
1678

xl
min
gld
800
928
1003
1108
1332
1559
1874
1955

Aandeelvan degrootsteondernemingen indetotale . export
tevolste
20

4

8

20

40

4

8

30,44
33,68
30,28
33,65
32,36
31,59
31,40
35,80

44,34
49,97
46,72
47,45
45,78
45,53
45,30
48,28

67,03
70,92
69,26
69,64
68,29
67,99
66,50
69,64

74,79
80,08
80,40
82,01
81,67
82,54
80,35
83,35

34,04
32,21
27,99
38,39
40,25
39,20
40,15
45,26

51,00 73,83
50,08 72,75
42,02 61,30
51,48 73,30
54,05 75,79
56,13 76,43
55,85 78,08
58,10 78,48

40

86,41
89,88
75,49
88,16
90,65
90,70
93,10
93,74

bron: H. W.de Jong, Astudy of the evolution of concentration in the food industry in the Netherlands, Instituut voor Bedrijfskunde Nijenrode, Breukelen, april 1974.

Verticalesamenwerking. Delandbouwprodukten verwerkende industrie streefde
gedurendedeperiode 1949tot 1974intoenemende mate naaruniformiteit van
heteindprodukt ennaarzoefficiënt mogelijk produceren.Heteerstekon
wordenbevorderd doorgrotereuniformiteit indeteverwerken
landbouwprodukten,hettweededooreenregelmatigetoeleveringvande
landbouwprodukten. Regelmaat intoelevering enuniformiteit inprodukt
konden doorcontractteelt wordenverbeterd. Doorcontractteelt,hieronder
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mede te verstaan de contractmesterij, kon tevens een door industrie of handel
gewenste uitbreiding van de landbouwproduktie doelmatig worden gerealiseerd.
Deveevoederindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld in de contractteelt
voor landbouwprodukten. Hieropzal bij debehandeling van de verticale
integratie in paragraaf 3nader worden ingegaan. Hoewel bij de coöperatieve
handel en industrie reeds een sterke band tussen industrie en landbouwers
bestond, zijn ook coöperatieve industrieën contractteelt met landbouwers gaan
toepassen.
Distributie. De detailhandel heeft in dejaren 1949-1974 wellicht nog
indringender wijzigingen ondergaan dan de voedingsmiddelenindustrie. Deze
wijzigingen betreffen zowel de methode van distributie alsde organisatievorm
van de distributieonderneming. Terwijl in het begin van de hier beschreven
periode de eerste zelfbedieningswinkels in Nederland werden gevestigd, heeft
het systeem van zelfbediening in 1974,met uitzondering van de speciaalzaak of
van sommige specifieke afdelingen binnen een supermarkt, een overheersende
plaats verworven in de levensmiddelendetailhandel. De supermarkt die naast
kruidenierswaren ook vers vlees,verse groenten en fruit onder één dak
aanbiedt, heeft een grote vlucht genomen (tabel8).
Met de groei van het aantal supermarkten zijn verbijzonderingen van dit
winkeltype tot stand gekomen,zoalsdiscountwinkel en
zelfbedieningswarenhuis. Bijde discountwinkel isde supermarkt verbijzonderd
door een minder diep assortiment en door lage prijzen. Dit type supermarkt
heeft in Nederland in de periode 1970-1975een aanmerkelijke groei
doorgemaakt. Het zelfbedieningswarenhuis iseen winkel met meer dan
Tabel 8

AANTAL KRUIDENIERS NAAR BEDRIJFSTYPE AAN HET
B E G I N V A N HET J A A R IN N E D E R L A N D . '

1971

Beilrijlsiypen

I%1

1%6

bedieningswinkels
zelfbedieningswinkels2
supermarkten'
verbruikersmarkten

21118
1940
50

15390
4721
643

8387
5830
1827
141

6230
6009
2335
286

lotaal

23108

20754

16185

14860

1973

1exclusief deGruyler t/m 1971,daarna inclusief.
2zelfbedieningswinkels: kassa op het eind van de zaak.
3supermarkten oppervlakte groter dan 100m \ omzet meer dan
./450.000-, verkoop vers vleesen verse groenten.
4verbruikersmarkten, oppervlakte groter dan 100m\ omzet meer dan
ƒ450.000.- nadruk op de prijspolitiek.
bron: A.C. Nielsen (Nederland) N.V., Amsterdam.
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5000m2vloeroppervlakte,dienaast een volledigassortiment levensmiddelen
ookeenzeergroot assortiment 'non-foods' voert.Degroeivan hetaantal
zelfbedieningswarenhuizen verliepinNederland overigenslangzamerdan inde
planning vaneen aantalgrootwinkelbedrijven wasvoorzien;hetaantal
zelfbedieningswarenhuizen inNederland bedroeg3 in 1971en 16 in 1975.'Het
moeilijk verkrijgen vangeschiktevestigingsplaatsen iseenbelangrijke oorzaak
voordezetragegroei.
Deopkomst van het zelfbedieningssysteem inde levensmiddelendetailhandel
had tot gevolgdat andereeisenaandeverkochte landbouwprodukten en
voedingsmiddelen werdengesteld.Inhetzelfbedieningssysteem moeten
Produkten zichmeerzelfdoorpresentatieenconstante kwaliteit verkopendan
inhet bedieningssysteem. Dedetailhandel gingdaarom meerlettenop
constante produktkwaliteit enopdevorm,kleuren hanteerbaarheid vande
verpakking.
Deopkomst vanzelfbedieningswinkel ensupermarkt gingindeperiode
1949-1974gepaard metdeafname van het aantal kleinezelfstandigen; eris
concentratie indelevensmiddelenhandel opgetreden (tabel9). Deconcentratie
indelevensmiddelendetailhandel werd nogvergroot doordesamenwerkingvan
kleinezelfstandigen metgrossiersinVrijwillige Filiaalbedrijven endoorde
concentratie vandeinkoopdoorzelfstandige detaillisten inInkoopcombinaties.
Dezesamenwerkingsvormen hebbenertoebijgedragen dathetMidden-en
Kleinbedrijf indeperiode 1949-1974indedistributie van levensmiddelen een
belangrijke positieheeft behouden.Hetaandeel vanhet Midden-en
Kleinbedrijf indedistributie vanlevensmiddelen isookoppeilgeblevendoor
deopkomst vaneenaantal middelgrotesupermarktorganisaties,die plaatselijk
ofregionaaleensterkepositie innemen,alsmededoordegroterebetekenisvan
despeciaalzaak.Alsgevolgvandeconcentratie inde
levensmiddelendetailhandel kregendegroothandel endeindustriein
levensmiddelen een beperkteraantal kopersen moesten zijhun verkoopbeleid
hieropinstellen.
Insamenhang metdegesignaleerdeontwikkelingen indistributiemethodeen
ondernemingsvorm isdedetailhandel bewustereeneigen marktbeleid gaan
voeren.Dedetailhandel gingstreven naareenassortiment,kwaliteit,service,
prijsenreclame,waarmeehij hooptedegekozen doelgroepconsumenten zo
goedmogelijk tekunnen bedienen.Devraagstelling 'welk marktbeleid moetik
voeren'drongzichookaandedetailhandel opvanwegehetgroteaanbod van
Produkten waaruit hijzijn assortiment moest samenstellen. Dedetailhandel
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Tabel 9

ONTWIKKELING GELDOMZETTEN EN MARKTAANDELEN IN DE
DETAILHANDEL IN VOED1NGS- EN GENOTMIDDELEN 1950-1974

Omzet in miljoenen gn kiens

1950
1960
1965
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Marktaan •delenin %

Totaal
detailhandel in
voed/nas
en genotmiddelen
(functioneel)

Grootfiliaalondernemingen
en warenhuizen

Verbruikscoöperalies

Middenen kleinbedrijf'

4773
8820
13529
17242
18364
19800
22120
25040
27480

500
1169
2051
3416
3792
4179
4590
5164
5878

134
245
394
487
502
514
527
382
248

4139
7406
11084
13339
14070
15107
17003
19494
21354

Grootjiliaalondernenungen
en warenhuizen

Verbruiksvoöpera-

10,5
13,3
15,2
19,8
20,6
21,1
20,7
20,6
21,4

2,8
2,8
2,9
2,8
2,7
2,6
2,4
1,5
0,9

Middenen kleinbedrijf

lies

86,7
83,9
81,9
77,4
76,7
76,3
76,9
77,9
TIJ

bron: Raming Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, zoals vermeld in
Wijnberg, W. J., Ontwikkelingen in de Nederlandse Detailhandel - achtergronden, realiteiten, toekomstverwachtingen. De E.I.M. mededelingen, sept./okt. 1975 pp. 3-20.

ging echter niet alleen bewuster kiezen uithetaangeboden assortiment.Een
aantal detailhandelsondernemingen zette een stap verder enging ook bewust
naar geschikte Produkten zoeken. Eigen merken van een detaillist, produktieop
specificatie eneigen produktiebedrijven zijn voorbeelden hoededetailhandelin
levensmiddelen zoekt naar het meest passende assortiment enzomeer
betrokken raakt bijdeproduktie van landbouwprodukten envoedingsmiddelen.
2.D. Veranderingen inhetlandbouwbedrijf.
Deontwikkelingen inhetNederlandse landbouwbedrijf gedurende de periode
1949-1974zijn uitvoerig beschreven inhoofdstuk IIIvan ditboek. De daar
beschreven ontwikkelingen, zoals specialisatie enschaalvergroting betekenen
veranderingen inhetlandbouwbedrijf als afnemer van entoeleveraar aan
industrie enhandel. Grote gespecialiseerde landbouwbedrijven zijn prijs-en
kwaliteitsbewuster bijdeinkoop van grondstoffen enzijn inhuninkomen
sterker van één produkt afhankelijk dan kleine gemengde landbouwbedrijven.
Deze ontwikkelingen naar specialisatieenschaalvergroting zijn ook doorde
toeleverende industrie, zoalsdemengvoederindustrie, enhandel gestimuleerd.
Met name geldt ditvoor de zogenaamde veredelingslandbouw.
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2.E. De groei naar 'Agribusiness'.
De beschreven ontwikkelingen bij consument, industrie, handelsonderneming
en landbouwbedrijf benadrukken degrote afhankelijkheid die bij de
voortbrenging en afzet van landbouwprodukten isontstaan tussen de
opeenvolgende schakels in de bedrijfskolom. De werking van het
prijsmechanisme alleen isniet meer toereikend om devanuit de markt
gewenste afstemming van beslissingen in de verschillende schakels van de
bedrijfskolom te bewerkstelligen. Coöperatieve samenwerking, contractteelt en
integratie van voorafgaande ofopvolgende ondernemingen werden toegepast
om degewenste onderlinge afstemming van beslissingen te bereiken. Er
ontstonden, met name bij veredelingsprodukten, verticale
samenwerkingsverbanden. De landbouw ontwikkelde zich van landbouwbedrijf
naar 'Agribusiness'.

Par. 3. Demarkten vooreen aantalProduktenuitdeveredelingslandbouw en voor
mengvoederindeperiode1949-1974.
Zoals in de inleiding werd opgemerkt, zullen in dit hoofdstuk slechts een
beperkt aantal markten waarin Cebeco-Handelsraad zaken doet aan de orde
worden gesteld. De mengvoedermarkt iszobelangrijk voor Cebeco-Handelsraad
dat deze in dit hoofdstuk niet mag ontbreken. Een volledige analyse van de
mengvoedermarkt isslechts mogelijk in het perspectief van de markten voor
Produkten dieopbasis van veevoeder worden voortgebracht. Echter een
volledige behandeling van deze markten isbinnen het kader van dit hoofdstuk
een te omvangrijke opgave. Hier isgekozen voor de markten van eieren,
slachtgevogelte,varkens en varkensvlees,voor de markten van de
veredelingslandbouw. De rundveehouderij wordt ondanks haar grote betekenis
voor de afzet van mengvoeders niet in de beschouwingen betrokken.
3.A. De markt voor eieren
3.A.I.Algemeenbeeldvande markt.
DeNederlandse eiermarkt vertoonde in de periode 1949-1974 een sterk wisselend
beeld. De produktie groeide gestaag van 1938miljoen eieren in 1950tot
6061 miljoen eieren in 1962.Zij daalde in de daaropvolgendejaren systematisch
tot in 1967om daarna weertoe te nemen (grafiek 3).Nog iets geprononceerder
treedt het in grote lijnen overeenkomstig marktverloop bij de export naar voren.
De groei van de Nederlandse eierproduktie ging samen met een trendmatige

283

groei inhet binnenlands verbruik perhoofd vandebevolkingtot 1964. Het
binnenlands verbruik perhoofd isnadiengestabiliseerd en isindelaatstejaren
zelfs ietsgedaald.Daarentegen heeft deNederlandseeierexport indeperiode
1949-1974aanzienlijke structurele veranderingen doorgemaakt.Hetexportsaldo
steegvan 1.079 miljoen stuks in 1950tot 3318miljoen in 1959, daalde
vervolgenssystematisch tot 838miljoen in 1967,omdaarnaweertestijgen tot
een niveau van 1.785 miljoen stuksin 1974(grafiek 3.)
DeNederlandse pluimveehouder heeft moeten ervaren hoeriskant deexportis,
maarheeft ookdestabiliserende invloedvan debinnenlandse markt kunnen
ondervinden. Devitaliteit vandeNederlandse pluimveehouderij blijkt uitde
Grafiek 3
Produktie,verbruik binnenland enexportsaldovankippeëiereninNederland.
') Vanaf 1955inclusief produktieopnietagrarische bedrijven.
) Exportsaldo inclusief broedeiereneneiprodukten.
a
) Consumptieenindustrieel verbruik exclusief broedeieren binnenland.
2

Bron:Landbouwcijfers, Landbouw Economisch Instituut, VGravenhage,diverse jaargangen.
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wijze waarop zij na de desastreuze exportdaling gedurende de periode 1963-1967
in een volledig geliberaliseerde E.E.G.-markt voor eieren de productie en export
naar een hoger niveau heeft weten op te voeren.
Dit algemeen beeld van de markt wordt weerspiegeld in de jaarlijkse
producentenprijzen voor eieren. Deze prijzen schommelen in de periode
1950-1958tussenƒ2,13 enƒ2,57 per kg. Daarna iseen prijsdaling opgetreden
tot een ongekend dieptepunt vanƒ 1,47 per kg in 1970.Sindsdien iser weerenig
herstel opgetreden met in 1973een gemiddelde prijs vanƒ2,29 per kg, hetgeen
overigens in reële termen nog steeds aanmerkelijk beneden de prijs vanƒ2,25
per kg in 1950ligt.10 De ontwikkeling van de Nederlandse eiermarkt gedurende
de periode 1949-1974 zal nader worden bezien vanuit de algemene
ontwikkelingen in landbouwmarkten die in paragraaf 2werden onderscheiden.
3.A.2. Inkomensgroei en bevolkingstoename.
Inkomensgroei en bevolkingstoename zijn in dejaren 1950-1960van grote
betekenis geweest voor de groei van de eierconsumptie.Over deze periode was
de inkomenselasticiteit van de vraag naar eieren in Nederland 1,02." De
toename van het eierverbruik per hoofd van 101stuks naar 201stuks perjaar
kon in belangrijke mate worden verklaard uit de groei van het inkomen. In
West-Duitsland, de belangrijkste buitenlandse afnemer van Nederlandse eieren,
groeide het verbruik van eieren evenzeer onder invloed van het inkomen;de
inkomenselasticiteit van de vraag naar eieren in West-Duitsland lag tussen 0,7
en 0,8 in 1950/1951.'2 Over de periode 1960-1963berekende de F.A.O.
inkomenselasticiteiten voor de vraag naar eieren van respectievelijk 0,45 voor
de E.E.G.-landen als geheel en 0,40 voor West-Duitsland, respectievelijk 0,5
voor Nederland afzonderlijk.13 Niettemin moet worden geconstateerd dat in
Nederland hetjaarlijks verbruik per hoofd sinds 1964,in welkjaar een top in dit
verbruik van 225stuks perjaar werd bereikt, iets isgedaald. De
inkomenselasticiteit van de vraag naar eieren bleek in Nederland voor de
periode 1961-1970 niet van nul afte wijken.14 Het totale verbruik van eieren in
Nederland, wordt sinds 1964nog gestimuleerd door de bevolkingsgroei die in
1960-1970circa 1,3% perjaar bedroeg, maar na 1970verder afzwakte tot
beneden 196.
In tegenstelling tot Nederland viel in West-Duitsland ook in de zestigerjaren
nog enige stijging in het eierverbruik per hoofd waarte nemen. Over de periode
1963-1967 werd voor West-Duitsland een inkomenselasticiteit van de vraag
naar eieren van 0,4 vastgesteld en het verbruik per hoofd groeide in de periode
1967/1968-1971/1972 van 14,7kg in 1967/1968 tot 16,8 kg in 1971/1972."
Voorde 9E.E.G.-landen alsgeheel werd in een studie uit 1974een toename

285

van 8,596 in het verbruik perhoofd voorspeld overdeperiode 1967/1968tot
1977/1978.Indezestudiewerdtevenseengroeiindeeierproduktie vande 9
E.E.G.-landenoverdeze 10-jaarlijkse periodevoorspeld van 16,4%.l6
Degroeivanhet inkomen heeft inNederland geenbetekenis meerals
stimulans van heteierverbruik;ook inandereWesteuropese landen wordt
inkomensgroeivoorhet eierverbruik van minderbetekenis.
3.A.3. Deinvloedvan deE.E.G.op deNederlandseeiermarkt.
DeNederlandse pluimveehouderij heeft indeperiode 1950-1960deexportvan
eieren kunnen uitbreiden dank zijliberalisering vandeeierimportdoor
West-Duitland en Italië.Ondanks hogeinvoerrechten,diemetdeze
liberalisering samengingen,kondeexport wordenopgevoerddankzijde
verhoudingsgewijs lagekostprijs inNederland;inNederland warende
veevoederkosten aanmerkelijk lagerdan indegenoemde importlanden.
Welervoeren deNederlandseeierproducenten indeperiode 1950-1958het
ongewissevaneenexportmarkt waarin menafhankelijk wasvande
beslissingen van importerende landen.Aantrekkelijke prijsgaranties voorde
binnenlandse produktie indeimportlanden en incidentele
importbelemmeringen opgrond vanveterinaireoverwegingen,zoalshetgevaar
van pseudo-vogelpest,haddeneen nadeligeinvloed opdeNederlandseexport
vaneieren.
Opgrondvandeverwachtegroterestabiliteit indeexportmogelijkheden werd
deE.E.G.doordeNederlandse pluimveehouderij metenig enthousiasme
begroet.Deeersteervaringen metdeE.E.G.-marktbekoelden echterdit
enthousiasme.ZoverloordeNederlandsepluimveehouder ten opzichtevande
Westduitse pluimveehouder het voordeelvangoedkopervoer.Ookmoet
worden geconstateerd,dat deNederlandseexport indeeerstejarenvande
E.E.G.nogmet,zijhetgeleidelijk aftebouwen,importtarieven werd
geconfronteerd; in 1958goldvoordehandel met E.E.G.-landeneen invoerrecht
van 15%,na 1961 wasdit 12%. Ondankshet verdwijnen vandeeierpremiesaan
producenten inWest-Duitsland enondanks het systeem vansluisprijzen aande
E.E.G.-grenzenomdeproducenten indelidstaten tebehoeden voordumping
uitderdelanden,isdeNederlandseexportvaneieren achteruit gegaan.De
zelfvoorzieningsgraad vooreieren steeg inWest-Duitsland van 62% in
1961/1962tot 87% in 1967/1968endeNederlandseexport naar West-Duitsland
daaldevan 2,4miljard in 1962tot 0,9miljard eieren in 1968.17DeDuitse
pluimveehouder heeft door,tenopzichtevandeNederlandse producent,
gunstigergeworden produktiekosten endoorvernieuwing vanhet
produktie-apparaat eenaanzienlijk stuk marktovergenomen vande
Nederlandseexporteur. Hijstond dit niet meeraf. HoeweldeNederlandse
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export naar West-Duitsland sinds 1970weer toenam, bleef de
zelfvoorzieningsgraad in West-Duitsland op hoog niveau, 85% in 1971en80%
in 1974.
3.A.4. Veranderingen inondernemingen betrokkenbijdedistributie van
eieren.
De produktie en de afzet van eieren heeft ook de invloed ondergaan van
ontwikkelingen in de distributie-ondernemingen. In paragraaf 2zijn in dit
verband alsde belangrijkste veranderingen genoemd de opkomst van
zelfbediening en supermarkt, deconcentratie naar grote
distributie-ondernemingen en de toenemende betekenis van het eigen
marktbeleid van de distributieondernemingen.
De opkomst van zelfbediening en supermarkt betekende de overschakeling van
losse eieren opvoorverpakte eieren. In 1962werd reeds 28%van de export in
kleinverpakking verzorgd; voor deexport naar Duitsland bedroeg dit percentage
zelfs 3396."Er heeft zich een verdere groei in de afzet van eieren in
kleinverpakking voltrokken (tabel 10).In de periode maart t/m mei 1975
geschiedde de verkoop van eieren aan consumenten in Nederland voor 46%in
verpakte vorm en voor 54%onverpakt. Het percentage verkoop in verpakte
vorm lag in deze periode hoger in de geürbaniseerde gebieden, namelijk 65% in
de drie grote steden. Het verschilde aanmerkelijk naar verkooppunt: bij
voorbeeld 90%in de supermarkt, 40%bij de melkman en 37%in de
zuivelwinkel."
Belangrijk voor de ontwikkeling van de eierdistributie was ook dat bij
zelfbediening de produkten zich zelf moesten verkopen. De detailhandel mocht
daarom weinig risico's lopen met de kwaliteit van de eieren. In dit kader was
het vooral van belang dat detailhandelsondernemingen verse eieren wilden
hebben,omdat zij van mening waren dat de consument een vers ei op prijs
stelde. Wat een vers ei precies voor deconsument betekende was overigens
minder duidelijk. In een consumentenonderzoek van Makrotest uit 1964bleek
vers bij eieren te worden geassocieerd met een leeftijd van maximaal 7dagen.20
Debehoefte van grote detailhandelsondernemingen aan verse eieren van
homogene kwaliteit leidde ertoe dat sommige detailhandelsondernemingen zich
lieten beleveren met eieren die in contractteelt werden geproduceerd. Bij eieren
van detraditionele pluimveebedrijven en eierhandel achtten zijzich
onvoldoende verzekerd van de uniformiteit en van de versheid van de
aangeboden eieren.
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Tabel 10 HET AANDEEL VAN DE DIVERSE AFZETKANALEN INDE TOTALE
E1EREN-AANKOPEN VAN GEZ1NSHUISHOUDlNÜEN EN HET PERCENTAGE
HIERVAN DAT VERPAKT IS.
Afzetkanalen

bij de producent gehaald
kaas- en eierboer aande
deur
melkhandel aande deur
zuivelwinkel
levensmiddelenbedrijf,
zelfbediening
levensmiddelenbedrijf,
niet-zelfbediening
markt
winkelwagen
overige leveranciers
verpakte eieren in% van
de totale aankopen

12 weken eindigend op

maart t/m mei

16 april 1966

17 april 1971

1975

In % van Hiervan
totale
verpakt
aankopen

In % van Hiervan
totale
verpakt
aankopen

In % van
Hiervan
verpakt
totale
aankopen

35

1%

31

1%

21

12%

16
17
5

3%
10%
6%

16
12
3

3%
17%
13%

13
8
2

13%
40%
37%

8

61%

14

79%

34

83%

7
5

13%
16%

7

17%

4
6
5
9

30%
26%
34%
42%

2
6
4
11

50%
49%
58%
38%

11%

22%

46%

1 met ingang van 1973isovergegaan opeen nieuw consumentenpanel, hierdoor kunnen de
cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn met de voorafgaande jaren.
bron: Produktschap voor Pluimveeen Eieren,Jaarverslagen, Zeist,diversejaargangen.

De ongunstige marktomstandigheden rond 1960bevorderden het zoeken naar
nieuwe afzetmogelijkheden. Eén daarvan was het verkopen van eieren onder
merk. Zo werd in1964door een werkgroep van de Valorisatie-Commissie van
het Landbouwschap gepleit voor het voeren van eieren als merkartikel om
hierdoor de eikwaliteit teverbeteren en de klantenbinding teverhogen.21
Er isinhet begin van de 60'erjaren een aantal merkeieren opde markt
gekomen, zoals het merkei Pluym,dat gevoerd werd door een
groothandelsonderneming enhet merk Welgelegen, dat door een
grootwinkelbedrijf in de markt werd gebracht. Het streven naar een merkei van
standaardkwaliteit paste onmiskenbaar in het marktbeeld van het begin der
60'erjaren met een vrij heterogeen aanbod van eieren. De verkoop van eieren
als merkartikel bleek echter in Nederland geen groot succes op lange termijn.
Een aantal pogingen opdit gebied in andere landen was dit evenmin. Zo
introduceerde een groep Franse pluimveehouders, voornamelijk uitBretagne,
via deverkoopcoöperatie Covola reeds in1953het merkei 'France-Oeuf ;ook
dit merkei werd geen succes.22 Door de algemene veranderingen inde
Nederlandse pluimveehouderij, zoals schaalvergroting enkwaliteitsverbetering,
werd het produktplus dat het merkei inuniformiteit en versheid bezat ten
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opzichtevan het overigeaanbod van eieren ergklein.Een merkpolitiekwerd
hierdoorbijzonder moeilijk.
Hetdistributiepatroon vaneieren ismetdeverandering indebetekenisvan
diversetypen distributie-ondernemingen gewijzigd.Overheerstedeafzet via
melkman enzuivelwinkel tot inde60'erjaren,sindsdien isdebetekenisvande
algemenelevensmiddelenwinkeltoegenomen.
Vandetotaleaankopen vaneieren doorconsumenten werd inhet voorjaar 1975
36% verkocht viadealgemenelevensmiddelenwinkel. Hetaandeel vande
algemenelevensmiddelendetailhandel lijkt testabiliseren.Ookthansgeschiedt
nogeenaanzienlijk gedeeltevandeeierafzet viadetraditionele kanalen;met
namedebetekenisvan derechtstreekse leveringdoorpluimveehoudersaan
consumenten valtop(tabel10).
Demarktontwikkelingen hebben ookdegroothandel ineieren nietonberoerd
gelaten. Doorconcentratievandeproduktieopeen kleineraantalgrote
pluimveebedrijven werddecollecterende taak bijdeafzet vaneieren minder
omvangrijk; deverzamelende handel nam inbetekenisaf. Schaalvergroting bij
pluimveehouderendetailhandelsonderneming bevorderden schaalvergroting bij
deeiergroothandel inhet algemeen.Terwijl per31 december 1960hetaantal
erkenningen indecollecterendeendistribuerende groothandelin
consumptie-eieren 2925bedroeg,washet aantal ondernemingen inde
groothandel inconsumptie-eieren in 1975 gedaald tot ca.850à900,waaronder
728pakstations.Interessant ishierbijdat 450vandeze728pakstations tevens
depluimveehouderij beoefenden.23
Contractteelt isdoordeopkomst vangrotegespecialiseerde pluimveebedrijven
inbetekenistoegenomen.Overdeomvangvandecontractteelt bijeieren zijn
geen nauwkeurige cijfers bekend.Deskundigen schatten dat indejaren 1971 en
1975circaj vandeeierproduktie ondercontract werd gerealiseerd.24
Degroothandel ineierenheeft evenalsdepluimveehouder degevolgen ervaren
vandeafnemende eierexport naarWest-Duitsland indeperiode 1959-1967; in
het bijzonder golddit voordecoöperatievegroothandel,dieinvergelijking met
departiculieregroothandel meeropdeexportgericht was.Decoöperatieve
groothandel heeft eenconcentratieproces doorgemaakt;doorfusies zijneen
drietalcoöperatieveafzetverenigingen ontstaan,deSameico-Bornerbroek,
Roveco-RoermondenC.V.E.-Barneveld.C.V.E.en Sameicometomzettenvan
respectievelijk 359miljoen en 333miljoen eieren in 1975zijn minofmeer
topcoöperaties,terwijl Rovecometeenomzet van 229miljoen eieren in1975
een primairecoöperatie is.25 Daarnaast hebben decoöperatieve
afzetverenigingen hun afzet meerophet binnenland gericht;bijvoorbeeldde
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coöperatieveafzetvereniging Sameicoverkocht in 1974en 1975circa8596 vande
aangevoerdeeieren opdebinnenlandse markt.26
Deafzetcoöperaties voerdeneenaantal aanpassingen inhetbeleiddoor,diehet
voordegrotepluimveehouder aantrekkelijk maakten ommetdecoöperatieve
afzetvereniging zakentedoen.Tenoemenvallen inditverbandde
quantumtoeslagen endecontractregelingen voorledenvande afzetcoöperatie;
in 1975kwam 79,6% vandebijSameicoaangevoerdeeierenvan
pluimveehouders dieaaneeneier-integratieregelingofaaneenandere
contractvorm deelnamen.27
3.A.5. Veranderingen in delegpluimveehouderij.
In hoofdstuk IIIzijn deveranderingen indeNederlandse legpluimveebedrijven
belicht.Eenbelangrijke verandering voordeeiermarkt isongetwijfeld de
schaalvergroting indelegpluimveehouderij. Deconcentratie,zoalsuittabel
11 blijkt,heeft geleid tot eengroterhomogeen aanbod perbedrijf (tabel11).
Eenanderekarakteristiek van het grote,gespecialiseerde pluimveebedrijf is dat
dit bedrijf doorzijn eenzijdigheid meerrisico'slooptdan het gemengde
landbouwbedrijf met pluimveehouderij. Risicodekkingwerddoormiddelvan
contractteelt nagestreefd. Zoalsreedswerdopgemerkt,isgeen nauwkeurige
informatie beschikbaaroverdebetekenisvandecontractteelt inde
legpluimveehouderij,maarwordtdezevoor 1971 en 1975opcirca\vande
eierproduktie geschat.Onmiskenbaar heeft deontwikkelingvangrote
legpluimveebedrijven dewijzevan afzet insterke matebeïnvloed.Omgekeerd
hebben bepaaldeontwikkelingen indemarkt,zoalslageproducentenprijzen en
hogekwaliteitseisen vandedetailhandel,deschaalvergroting inde
legpluimveehouderij gestimuleerd. Lageprijzen bevorderen hetzoeken naarzo
laagmogelijke produktiekosten pereenheid;dezenamen metdetoenamevan
depluimveestapelaf.28Hogerekwaliteit,met nameversheiden uniformiteit
Tabel 11

AANTAL LEGHENNEN IN I.OOO STUKS IN NEDERLAND OUDER DAN
5 MAANDEN. INGEDEELD NAAR GROOTTEKLASSE VAN BEDRIJVEN
MET LEGHENNEN OUDER DAN S MAANDEN.

Grootteklassenaar
aantalleghennen

1957

1961

1964

1--1000
1001--2000 \
7001--3000 1
3001--5000 [
5.000 enmeerJ

14665

16254

14715

196

1168

4323

1968
6211
2293
1668
2049
3334

1972
1959
1299
1456
3102
9446

1974
1479
1053
1261
2894
11272

19039
17422
15556
17263
17960
14861
totaal
bron: Produktschap voor Pluimvee en Eieren,Jaarverslagen, Zeist,diversejaargangen.
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konden beter door gespecialiseerde pluimveebedrijven worden bewerkstelligd.
Het lijkt dan ook dat,ondanks de achteruitgang van deeiermarkt in de periode
1962-1967,de Nederlandse legpluimveehouderij sterk isgemoderniseerd en
thans weereen redelijke concurrentiekracht heeft opgebouwd.
3.A.6. Dekritische consument.
Er isreeds opgemerkt dat in het begin der zestigerjaren de belangstelling
groeide voor het aanbieden van een vers ei aan de consument. Produktie in
grote eenheden en doelmatige doorstuwing hebben bevorderd dat de
Nederlandse consument thans verzekerd isvan een aanbod van verse eieren.
Deconsument aanvaardt de standaardkwaliteit van eieren thans als
vanzelfsprekend. Wel heeft hij een zekere voorkeur voor bruinschalige eieren.
In de 70'erjaren ontstonden nieuwe voorkeuren zoals voor eieren van
kleinere pluimveebedrijven; 'scharreleieren' hebben bij de consument een
goed imago.
De kritische instelling van de consument tegenover eieren betreft niet alleen de
grote standaardisatie van het produkt, maar ook sommige produktiemethoden.
Er zijn in de 70'erjaren actiegroepen, zoals 'Lekker Dier' en 'Rechten vooral
wat leeft', in verzet gekomen tegen de leefomstandigheden van de kippen op
legbatterijen. Hoewel zij een kleine groep vormen, vormen deze actiegroepen
een teken van deontwikkeling naar meer kritische consumenten, waarmee
producenten in toenemende mate rekening dienen te houden.
Ook heeft de consument zijn houding tegenover degezondheidsaspecten van
het ei aangepast. Dichter beschreef eieren als 'It isan almost perfect food'.29
Ook in een enquête onder Nederlandse consumenten in 1964werd het ei als
voedzaam en versterkend gewaardeerd.30 Men moet echter constateren dat in
Nederland het hoofdelijk verbruik van eieren ondanks reëel gedaalde prijzen
iets isafgenomen sinds 1968.Isdit te wijten aan een minder verzorgd ontbijt
van het Nederlandse gezin of aan een gewijzigde mening over eieren als bron
van gezondheid? Tekenend voor het laatstgenoemde punt isdat in Nederland
anno 1976onderzoek wordt verricht naar de samenhang tussen het verbruik
van eieren en het cholesterol-gehalte in het bloed.
3.B. De markt voor slachtgevogelte.
3.B.1. Algemeenbeeldvande markt.
Terwijl in Nederland slachtgevogelte als complementair produkt van de legpluimveehouderij reeds lang van betekenis was,isde gespecialiseerde produktie
van slachtkuikens pas in de 2ehelft van de 50'erjaren opgang gekomen.
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Bedroeg in 1957de Nederlandse produktie van slachtkuikens 15600ton,zij was
in 1975gestegen tot 371257 ton. Slachtgevogelte was in de 50'erjaren in
Nederland, in tegenstelling tot in andere landen zoals Frankrijk, een luxe
Produkt. Men vergelijke hiertoe bij voorbeeld verbruikscijfers van 0,5 kg
slachtgevogelte (kip + slachtkuikens) per hoofd in Nederland met 6,8 kgin
Frankrijk en 12,0kg in de Verenigde Staten in 1955.3I De 'Broiler Boom' in de
Verenigde Staten in dejaren 1950-1960wekte hogeverwachtingen voor de
afzetmogelijkheden van slachtkuikens in West-Europa. De Nederlandse
pluimveehouderij werd in dit optimisme versterkt door het betrekkelijk laag
verbruik van slachtgevogelte per hoofd der bevolking in West-Duitsland, de
belangrijkste buitenlandse afnemer van Nederlandse
pluimveehouderijprodukten (tabel 12).
In degebieden met een sterk ontwikkelde legpluimveehouderij, zoals
Gelderland, Noord-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant, zijn de nieuwe
mogelijkheden voor de produktie van slachtkuikens aangegrepen.
Veevoederindustrie, fokkerij en slachterij brachten in samenspel met
pluimveehouders,vermeerderingsbedrijven en broederijen in snel tempo een
aanzienlijke produktie tot stand, mede doorgebruik te maken van contractteelt
(grafiek 4).De veevoederindustrie heeft hieropeen stuwende invloed
uitgeoefend; deze inspanningen van de veevoederindustrie steunden op
gunstige verwachtingen over de veevoederafzet bij een uitbreidende
slachtpluimveehouderij. De pogingen van veevoederleveranciers om in deze
groeiende veevoedermarkt een behoorlijk marktaandeel te verwerven, hebben
de produktie van slachtgevogelte wellicht te snel doen stijgen. De onstuimig
groeiende produktie van slachtkuikens kon slechts tegen dalende prijzen
worden afgezet. Zo schommelden dejaarlijkse gemiddelde producentenprijzen
in de periode 1961-1966 tussenƒ 1,65 enƒ 1,69 per kg levend gewicht, maar in
de daarop aansluitende periode 1967-1972 tussenƒ 1,53 enƒ 1,58 per kg levend
gewicht; de reële prijsdaling in deze periode was ongetwijfeld groter.32 De groei
van de produktie heeft zich ook in Nederland ondanks deze lage prijzen
duidelijk voortgezet en het slachtgevogelte-verbruik per hoofd laat in Nederland
en in andere E.E.G.-landen een stijging zien (tabel 12).
Hoewel de produktie sinds 1973isgestabiliseerd, istoch door een aantal
deskundigen de verwachting uitgesproken dat de E.E.G. van de 6alsgevolg
van de produktietoename in West-Duitsland en in Nederland gedurende de
periode 1967/1968 tot 1977/1978 zou overgaan van een importsaldo van 38000
ton slachtgevogelte naar een exportoverschot van 60000ton." Een nog groter
exportsurplus wordt in dezelfde studie verwacht voor de E.E.G. van de negen:
over de periode 1967/1968 tot 1977/1978 zou mede door de groei van de
produktie in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk de Gemeenschap
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overgaan van eenimportsaldovan 8000ton perjaaropeenexportsaldovan
172000tonperjaar.Hetligtindelijn derverwachtingen dat dergelijke
overschotten eenzodanigongunstigeprijsontwikkeling totgevolghebben,dat
afremming vandeproduktie hetgevolgzalzijn.
Deinvloed vandeinparagraaf 2 onderscheiden factoren,diede
landbouwmarkten inhet algemeen hebben beïnvloed,zalnu voordemarktvan
slachtgevogelte indeperiode 1949-1974naderwordenbezien.

Grafiek 4
Produktie,inminkglevendgewicht, vanslachtkuikens,kippen,overig
gevogelteentotaalslachtgevogelte inNederland.
Bron:Landbouw Economisch Instituut,Landbouwcijfers, 's-Gravenhage,diverse jaargangen.
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Tabel 12

VERBRUIK PER HOOFD VAN DE BEVOLKING VAN
SLACHTGEVOGELTE. IN KG GESLACHT GEWICHT,
E.E.G.-LANDEN EN IN DE VERENIGDE STATEN.

7950 7955 7960 7965 7970 7972 7974
Europa-9
Europa-6
Nederland
0,2
België/Luxemburg
2,7
West-Duitsland
1,3
Frankrijk
5,9
Italië
1.5
Verenigd Koninkrijk 2,7
Denemarken
4,0
Ierland
Verenigde Staten
11,0

3,2
0,5
4,0
1,7
6,8
1,8
2,7
2,8

5.2
2,0
6,0
4,2
8,0
3,5
6,1
3,8

7,3
4,4
9,6
6,3
8,6
8,4
7,6
3,3

9,9
6,0
10,7
8,4
11,5
11,1
10,4
5,9

12,0

15,7

18,4

22,5

10,8
10,8
7,0
10,8
8,9
13,1
12,3
11,3
6,5
10,7
23,6

11,6
6,8
9,3
8,7
14,8
14.1
11,6
7,5
10,6
22,6

I voor Nederland kg panklaar gewicht
bron: Produktschap voor Pluimvee en Eieren,Jaarverslagen, Zeist,
diversejaargangen.

3.B.2. Inkomensgroei en bevolkingstoename.
De vraag naar slachtkuikens isgunstig beïnvloed door de inkomensgroei per
hoofd in Nederland en in West-Duitsland gedurende de periode 1949-1974.
Voor West-Duitsland werd over de periode 1963-1967 voor de vraag naar
slachtgevogelte een inkomenselasticiteit van 0,96 geschat en werd in een latere
studie uit 1971uitgegaan van een inkomenselasticiteit van 1,034 In Nederland
heeft destijgende welvaart vooral grote invloed op het verbruik van
slachtgevogelte gehad in de periode 1958-1965.De enigszins afzwakkende groei
in het hoofdelijk verbruik van slachtgevogelte in de periode 1966-1973,in
weerwil van het sterk groeiend inkomen, doet vermoeden dat andere factoren,
zoalsontwikkelingen in verbruiksgewoonten, meer bepalend zijn geworden
voor de groei van de vraag. Slachtgevogelte heeft in Nederland het karakter van
luxe produkt verloren. De groei van de vraag moest sinds de 70'erjaren dan ook
worden bevorderd door betere aanpassing van het produkt aan de specifieke
gebruikswijze en behoeften van consumenten. Meer variatie in het
produkt-aanbod, zoals door het aanbieden van delen en conserven, was gewenst
om het verbruik van slachtgevogelte te doen toenemen. Hierop wordt iets
verder in deze paragraaf ingegaan.
De groei van het verbruik alsgevolg van de bevolkingstoename met de in
paragraaf 2genoemde percentages behoeft geen verdere toelichting.
3.B.3. DeinvloedvandeE.E.G. opdeontwikkeling vandemarkt voor
slachtgevogelte.
De produktie van slachtkuikens groeide in Nederland vooral na 1958,dus na
het tot stand komen van de E.E.G. In welke mate door de E.E.G. de
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produktie-en afzetmogelijkheden zijn bevorderd,valt moeilijk aantegeven.
Welkangewezenwordenopeen zekerebeschermingtegen import uitderde
landen,zoalsdeVerenigdeStaten inhet beginvande60'erjaren.
Fundamentele belemmeringen heeft het E.E.G.-regimevoorde
slachtkuikenmarkt nooitopgeleverd.Het iseen feit,dat deNederlandseexport
metdegroeivan deproduktie isgestegen ondankseen aanmerkelijke toename
vandeproduktieinWest-Duitsland,het belangrijkste Importlandvoor
Nederlandse slachtkuikens (grafiek 5).

GrafiekS
DeproduktievanslachtgevogelteinWest-Duitsland endeuitvoervanslachtgevogelte uitNederland naar
West-Duitsland intonnengeslachtgewicht.
Bron:Produktschap voorPluimveeen Eieren,Jaarverslagen,Zeist,diversejaargangen.
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3.B.4. Ontwikkelingen indedistributie enindeindustriële verwerking van
slachtgevogelte.
Deafzet van slachtgevogelte inNederland geschiedde, voordat deproduktie
van slachtkuikens op industriële schaal totontwikkeling was gekomen,
via poeliers.In 1958waren er471verkooppunten voor wildengevogelte
in Nederland. Deze kochten slachtkippen vaak rechtstreeks van het
pluimveebedrijf. In 1959werd een wijziging indevestigingswet doorgevoerd,
die hetmogelijk maakte datook supermarkten en zelfbedieningswinkels
slachtgevogelte konden voeren. Hetaantal distributiepunten voor
slachtgevogelte nam hierdoor aanzienlijk toe,hetgeen deafzetvan
slachtgevogelte stimuleerde. Slachtkuikens waren inhetbegin van de60'er
jaren vaak bij supermarkten inspeciale aanbieding. Hetaandeel van de
algemene levensmiddelenwinkel,dus van supermarkt, zelfbedieningswinkel,
Cash enCarryzaak enwarenhuis,indeverkopen vanslachtgevogelteis
aanmerkelijk gestegen tenkoste van datvan depoelier. Hetbedroeg in het
vierde kwartaal van19746096van deconsumentenaankopen; de poelier hadin
die periode nog een marktaandeel van 15%(tabel 13).
Tabel 13

H E T A A N D E E L , IN P R O C E N T E N , VAN D I V E R S E A F Z E T K A N A -

LEN IN DEAANKOPEN VANSLACHTGEVOGELTE VANGEZINSHUISHOUDINGEN.
Afzetkanalen

levensmiddelenbedrijf zelfbediening
levensmiddelenbedrijf niet
zelfbediening
poelier
slager
aan dedeur gekocht
markt
bij de producent/fabrikant
gehaald
overige kanalen

12 wek,?neindigende op:

4e kwartaal

9 juni
1966

25 jan.
1971

1974

30

53

60

4
15
8
9
13

3
15
6
4
7

1
15
5
1
6

17
4

7
5

4
7

bron: Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Jaarverslagen, Zeist, diversejaargangen.

De afzet van diepvrieskuikens aan dedetailhandel geschiedt rechtstreeks van
de fabriek ofvia diepvriesgroothandelaren. Een belangrijke groep
groothandelaren die naast diepvrieskuikens ook andere diepvriesprodukten
voerde, heeft zich verenigd inde'Diepvries Unie'.Eenaantal coöperaties,
waaronder Cebeco,hebben belangen indeze groep verworven. Zijhebben deze
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belangen samen met een aantal groothandelsondernemingen waarvan zij
eigenaar waren ingebracht in Groenhoven B.V. De beschreven ontwikkeling in
de detailhandel betekende dat producenten en groothandelaren in
slachtgevogelte met de inkoopcentra van grootwinkelbedrijven en van
samenwerkingsvormen in de detailhandel werden geconfronteerd. Dit heeft
concentratie in industrie en groothandel van diepvriesprodukten gestimuleerd.
Pluimveeslachterijen omvatten naast industriële ondernemingen kleine
ambachtelijke bedrijven. In de loop van detijd isde industriële onderneming
relatiefin betekenis toegenomen. In 1967bestonden in Nederland nog 175
slachterijen met eenjaaromzet van meer dan 15ton geslacht gevogelte per
onderneming en werd 48% van de Nederlandse produktie door slachterijen met
een produktie van meer dan 5000ton gerealiseerd. In 1975waren er nog 105
bedrijven met een produktie van meer dan 20ton en produceerden bedrijven
met een omzet van meer dan 5000ton 76%van de nationale produktie
(tabel 14).
Een belangrijk aantal grote kuikenslachterijen heeft financiële bindingen met de
veevoederindustrie. Waren deze relaties bij de coöperatieve slachterijen, de
tegenwoordige Friki-groep, reeds vanaf het begin aanwezig, in de particuliere
sector zijn deze financiële bindingen tussen veevoederfabriek en slachterij in de
60'erjaren toegenomen. De overcapaciteit in de bedrijfstak bij een zwakker
groeiende vraag hebben een aantal slachterijen voor grote financiële problemen
geplaatst. Deze financiële moeilijkheden hebben in een aantal gevallen geleid
tot financiële deelname van de veevoederindustrie in kuikenslachterijen.
Tabel 14

AANTAL PLUIMVEESLACHTERIJEN INGEDEELD NAAR OMZETGROOTTE
EN HET % VAN DE TOTALE OMZET GEREALISEERD DOOR BEDRIJVEN
MET EEN OMZET > 1 000 TON EN DOOR BEDRIJVEN MET EEN OMZET
> 5.000 TON

Jaaromzet

meer dan 15ton'
waarin begrepen:
meer dan 1.000ton
waarin begrepen:
meer dan 5.000ton

Aama /slachtbedrijven.

%vandetotaleomzetop alle
slachterijen.

1967 1970 1973 1975

1967 1970 1973 1975

175

151

122

105

34

41

43

53

86

91

95

97

8

14

16

20

48

67

71

76

1 voor 1975aantal bedrijven met omzet meer dan 20ton.
bron: Produktschap voor Pluimvee en Eieren,Jaarverslagen, Zeist,diverse jaargangen.
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3.B.5. Enigeveranderingen indepluimveebedrijven.
De produktie van slachtkuikens opgespecialiseerde pluimveebedrijven kwam
reeds in het begin van de 60'erjaren op gang. Deze bedrijven werkten meestal
nauw samen met broederij,slachterij en/of veevoederfabriek. Verreweg de
meeste kuikens werden opcontract geproduceerd; door deskundigen werden
wel percentages genoemd van 80-90% van de produktie. De nauwe
samenwerking in de contractteelt vergemakkelijkte de financiering en
verkleinde het marktrisico. Als bezwaar tegen de produktie opcontract werd
aangevoerd, dat de slachtpluimveehouder bijeen aantal contractvormen, zoals
het loonmestcontract of voergeldcontract, te zeer afhankelijk werd van de
veevoederleverancier of van de slachterij. Er werd dan ook geregeld gepleit voor
de afschaffing van deze contracten: de pluimveehouder zou als zelfstandige
ondernemer ook in de verticale integratie het bedrijfsrisico en een gedeelte van
het marktrisico moeten dragen.35
Deontwikkeling naar grotegespecialiseerde slachtpluimveebedrijven heeft zich
sinds 1970verder voortgezet. Daarnaast isook de doelmatigheid van de
produktie verhoogd: lager voederverbruik per kggroei,snellere groei per kuiken
per dag en een kortere mestperiode hebben de pluimveehouder in staat gesteld
om de achteruitgang in inkomen als gevolg van stijgende voederprijzen en
lagere opbrengstprijzen enigszins te kunnen opvangen. Het L.E.I berekende
voor 1973dat de kostprijs per kgafgeleverd gewicht bij koppelgrootten van
20000,30000en 50000gelijk was aan respectievelijk ƒ 1,76,ƒ 1,74 enƒ1,71. 36
Terwijl dus door schaalvergroting de produktiekosten per kgafgeleverd gewicht
daalden,groeiden als gevolg hiervan de bedrijfs- en marktrisico's. Contractteelt
werd toegepast om deze risico's te verminderen.
3.B.6. Dekritische consument.
Er isreeds vermeld dat het verbruik van slachtgevogelte in Nederland lageris
dan in veel andere E.E.G.-landen. Een duidelijke oorzaak voor het
achterblijven van de Nederlandse consumptie is niet vastgesteld. Wel lijkt het,
dat met de groei van de markt slachtgevogelte voor de Nederlandse consument
zijn luxe karakter heeft verloren. Meer variatie in het aanbod van pluimveevlees leek noodzakelijk om de vraag te stimuleren. De industrie is daarom
meer aandacht gaan besteden aan delen en aan conserven van slachtgevogelte.
Bijvoorbeeld, door de Friki-groep werd een gespecialiseerd bedrijf voor de
produktie van onderdelen en conserven met een eigen onderzoekslaboratorium
opgericht. Door assortimentverbreding werd getracht om de consument voor
pluimveevlees te winnen. De groeiende betekenis van delen in de
binnenlandse aankopen blijkt uit tabel 15.Ook in de export steeg het aandeel
van delen van slachtgevogelte en wel van 296in 1966tot 14%in 1975.Het

299

Tabel 15

MARKTAANDEEL, IN GEWICHTSPROCENTEN, VAN VERSCHILLENDE SOORTEN
P L U 1 M V E E V L E E S P R O D U K T E N IN DE T O T A L E B I N N E N L A N D S E C O N S U M P T I E .

Soorten
diepvries:
heel kuiken
kuikendelen
niet diepvries:
heel kuiken
kuikendelen
soepkip
poulet
overig gevogelte
totaal delen

12 weken eindigend1 eindoctobeir

3ek» anaal

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

55
1

56
2

64
2

52
3

59
7

46
8

52
5

26
5

26
7

17
7

22
12

14

9

10

10

16
13
1
4

19
17
2
4
2

6

9

9

15

17
19
4
5
1
27

20

22

bron: Produktschap voor Pluimvee en Eieren,Jaarverslagen, Zeist, diversejaargangen.

aandeel van conserven en bereidingen in de totale export van slachtgevogelte,
in waarde,steeg van 3,1% in 1971tot 6,4%in 1975.37
3.B.7. Slotopmerking.
De markt van slachtgevogelte werd sinds haar opkomst in de 50'erjaren
gekenmerkt door een snel groeiende produktie,die de prijzen constant onder
druk plaatste. Dit had als gevolg van de toenemende belangstelling van de
consumenten voor slachtgevogelte in het begin van de zestigerjaren nog geen
fatale gevolgen voor de prijsvorming van slachtkuikens en dus voor de
inkomens van pluimveehouders. De introductie van kostenbesparende
produktiemethoden in de 60'erjaren kon echter niet verhinderen, dat in 1971
de slachtpluimveehouder voor het eerst gemiddeld een arbeidsinkomen
realiseerde dat beneden het C.A.O.-loon in de landbouw daalde.38 De zwakker
groeiende vraag kon het groeiend aanbod niet meer tegen lonende prijzen
opnemen in de zeventigerjaren. Deze marktontwikkeling leidde, mede onder
invloed van stijgende veevoederprijzen naar een fase van consolidatie in de
bedrijfstak. Bijslachtgevogelte isdedynamische groei van de 60'erjaren
verleden tijd.
3.C. De markt voor varkens en varkensvlees.
3.C.1. AIgemeen beeldvande markt.
De Nederlandse produktie van varkensvlees isin de periode 1949-1974
aanmerkelijk gegroeid (grafiek 6).Van de dierlijke veredelingsprodukten
vertoonde varkensvlees zelfs de meest gestage produktiegroei. Ook is het
binnenlands verbruik van varkensvlees en vleeswaren per hoofd toegenomen
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van 19,2kgin 1950tot 30,1kgin 1974.Debuitenlandseafname van
Nederlandsvarkensvleesenvanlevendevarkensiszowelabsoluut alsrelatief
nogsterkergestegen:deNederlandse uitvoervanvarkensvlees,vleeswaren/
conservenenvarkensbedroeg 53000ton in 1950en 528625ton in 1974."
Deontwikkeling vandevarkensmarkt inNederland hangt nauwsamen metdie
inimporterende landen.Indit verband ishet interessant,datdeuitvoervan
varkensen varkensvlees mindereenzijdig opWest-Duitsland isgericht dandie
van slachtkuikenseneieren.Met nameFrankrijk werd inde60'erjareneen
belangrijke importeurvan Nederlands varkensvlees envan levendevarkens.
Hetimportoverschot aan varkensisinFrankrijk indeperiodevan
Grafiek 6
BrutoNederlandseproduktieen uitvoervanvarkensvleesenlevendedieren,intonnenvleesnietbeen,exclusiefafsnijvet
Bron:ProduktschapvoorVeeenVlees,Statistische Jaarrapporten, Rijswijk, diverse jaargangen.
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1967/1968-1971/1972 gestegen van 168000ton tot 213000ton.40 Het relatief
aandeel van Frankrijk in de Nederlandse export van varkensvlees,
vleeswaren/conserven istoegenomen van 9,5%in 1960tot 23,196in 1965en
24,3%in 1970met een gelijktijdige afname van de export van het Verenigd
Koninkrijk.41 Volgens een studie van de Commissie der Europese
Gemeenschappen zou echter de produktie van varkens zowel in Frankrijk alsin
West-Duitsland over de periode 1967/1968-1977/1978 zoveel sterker toenemen
dan het verbruik van varkensvlees,dat hetjaarlijks importsaldo van deze
landen over de genoemde periode zou dalen van 119000ton naar 94000ton in
West-Duitsland en van 168000ton naar 97000ton in Frankrijk.42
Vermeldenswaard isook dat de Verenigde Staten in de beschreven periode
belangrijke hoeveelheden Nederlandse hammen importeerden. Deze export
naar de Verenigde Staten isna 1973aanzienlijk teruggelopen.
In het volgende wordt getracht om aan de hand van de in paragraaf 2genoemde
factoren de ontwikkelingen in de Nederlandse varkensmarkt over de periode
1949-1974 te analyseren.
3.C.2. Inkomensgroeien bevolkingstoename.
De inkomensgroei gedurende de periode 1949-1974 in West-Europa heeft grote
invloed op de vraag naar varkensvlees uitgeoefend. De F.A.O. schatte de
inkomenselasticiteit van de vraag naar varkensvlees over de periode 1960-1963
op0,3 in België-Luxemburg,West-Duitsland, Frankrijk en Nederland en op 0,7
in Italië.43 In het Verenigd Koninkrijk werd door de F.A.O.voor dezelfde periode
een zelfs iets hogere inkomenselasticiteit van devraag naar varkensvlees,
namelijk 0,4,vastgesteld. Studies van de E.E.G.-Commissie meldden ook
significante invloeden van het inkomen opde vraag naar varkensvlees.
De groei van de vraag naar varkensvlees in Nederland in de periode 1960-1975
was duidelijk groter dan de inkomenselasticiteit van 0,3,zoals door de F.A.O.
werd berekend, zou hebben doen verwachten. De relatief gunstige prijzen voor
varkensvlees hebben wellicht mede bijgedragen tot de groei van de vraag naar
varkensvlees. Ook dient te worden opgemerkt dat bepaalde soorten
varkensvlees een aanmerkelijk hogere inkomenselasticiteit dan 0,3bezaten. Een
analyse van de vraag naar varkensvlees in Frankrijk maakt dit duidelijk. Terwijl
een inkomenselasticiteit van de vraag naar versvarkensvlees van 0,20 werd
gemeten over de periode 1960-1972,werden voor ham en voor vleesconserven
over dezelfde periode inkomenselasticiteiten van respectievelijk 0,76 en 0,88
vastgesteld.44 De hogere inkomenselasticiteiten voor varkensvlees van betere
kwaliteit verklaren wellicht waarom deexport van kwalitatief goed Nederlands
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varkensvlees naarFrankrijk zo'n grotebetekenisheeft gekregen.Inrecente
studiesoverdeproduktievanenoverdevraagnaarlandbouwprodukten in
E.E.G.-landen werdvastgesteld dat inWest-Duitsland, Nederland en Frankrijk
degroeivanhetverbruik vanvarkensvlees metdetoenamevanhet inkomen
afzwakte.45
Hethoeft geen naderbetoog,datdeinparagraaf 2 gesignaleerde
bevolkingsgroei inNederland enWest-Europa deafzet vanvarkensvlees heeft
bevorderd.
3.C.3. Invloedvan deE.E.G.op de varkensmarkt.
Indeperiodevan 1956-1962vervulde het ProduktschapvoorVeeenVleeseen
marktordenendetaak indeNederlandsevarkensmarkt. Dooreen systeemvan
exporttoeslagen,exportheffingen enovernameprijzen streefde het Produktschap
ernaaromeenrichtprijs tehandhaven voorslachtvarkens.Veel slachtvarkens
werden naverwerking tot bacon naarEngeland uitgevoerd;dezetransacties
speelden zichindeeerste helft der50'erjaren afbinnen regeringscontracten.
Tot 1958wasdeNederlandseexportafhankelijk van debereidheid vanhet
buitenland omNederlandse Produkten teimporteren.Tesnel uitgeputte
contingenten entijdelijke invoerverboden wareneen voortdurende zorgvoorde
bedrijfstak. Dezebelemmeringen verhinderden evenwel niet datzowel
produktie alsexportvanvarkensvleestrendmatig stegen.Waren indeperiode
1958-1962E.E.G.-contingentenbeschikbaarvoordehandel invarkensvleesen
vleesconserven,toch kendedehandelopde E.E.G.-partnerlanden
West-Duitsland, Frankrijk enItaliëookindezejaren nogmoeilijkheden als
gevolgvan invoerbelemmeringen.
Hetop30juli 1962inwerkingtreden van deVerordening no.20vande
Europese EconomischeGemeenschapbetreffende het totstand brengenvan
eengemeenschappelijke ordening dermarkten indesectorvarkensvlees,
markeerdeeenbelangrijke ontwikkeling indeNederlandse marktvoorveeen
vlees.Hetvrijhandelsverkeer voorvarkensvlees tussen deE.E.G.-lidstaten
werdtoengekoppeld aan invoerheffingen, opgebouwd uit eencomponentom
verschillen invoederprijzen tecompenseren eneen component omverschillen
indedoelmatigheid vandeproduktiemethodeenigermatetecompenseren.
Dezeinvoerheffingen, diein 1967volledigwerden afgeschaft, hadden inde
eerstemaanden nahet inwerkingtreden vandeVerordening no.20enige
remmende invloed opdeexport naardeandereE.E.G.-landen.Reedsspoedig
daarnaechter leiddehet inwerking treden van Verordening no.20ertoedatde
Nederlandseexport vanvarkensvlees naardeE.E.G.-landenzichuitbreidde
metgelijktijdige afname van deuitvoer naarhet Verenigd Koninkrijk.Met
namedeuitvoer naarFrankrijk issinds 1962aanzienlijk gestegen.
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3.C.4. Enigeontwikkelingen indistributie en verwerking.
De organisatie van de distributie en verwerking van varkens en varkensvlees is
in een aantal studies van het Landbouw Economisch Instituut uitvoerig
onderzocht. Deze sub-paragraaf steunt in sterke mate opde resultaten van deze
onderzoekingen. Eén van deze onderzoekingen van het Landbouw Economisch
Instituut laat zien dat in 1968de vleeswarenindustrie de belangrijkste afnemer
van slachtvarkens was:54%van de Nederlandse slachtvarkens werd
rechtstreeks aan de vleeswarenindustrie geleverd en 13%werd rechtstreeks aan
vleesexporteurs verkocht.46 Vleesgrossiers en slagerijen, die alleen opde
binnenlandse vleesvoorziening zijn gericht, namen in datjaar respectievelijk 5%
en 2% van de slachtvarkens af. Varkenshandelaren en veevoederleveranciers
namen 12%en 10%van de afzet van slachtvarkens voor hun rekening.
Ondanks de concentratie in de varkensproduktie heeft de varkenshandelaar nog
aanzienlijke betekenis. Hij verzorgde niet alleen 12% van de afzet van varkens
in eigen aankoop en verkoop in 1968,maar fungeerde daarnaast in datjaar bij
39%van de verhandelde slachtvarkens als commissionair.47 Het merendeel van
de varkensmesters bleek varkens aan één afnemer te leveren: in 1968 leverde
volgens het L.E.I. 86%van de varkensmesters degemeste varkens aan één
afnemer. In het oosten van het land kwam dit percentage overeen met het
landelijk gemiddelde van 86%,in het zuiden lagdit percentage hoger en in
andere gebieden van Nederland lager.48
Ook in de varkenshouderij ismen van contractproduktie gebruik gaan maken,
zij het minder dan in de slachtpluimveehouderij. In hetjaar 1968bleek de afzet
bij 41% van de slachtvarkens contractueel vastgelegd te zijn waarbij 20% van de
varkensmesterijen betrokken was.49Grote varkensmesters werkten relatief
meer met een ofandere vorm van contractuele binding bij de afzet van varkens
dan kleine varkensmesters. De contractteelt bevorderde een regelmatige afzet
van varkens en verminderde de marktrisico's voor de varkensmester, zeker bij
minimumprijscontracten.
De afzetstructuur, af boerderij,onderging sinds 1968ondanks de verdergaande
concentratie in de varkensmesterij weinig wijzigingen. In een onderzoek van
het L.E.I. uit 1970bleek dat circa 40%van de varkens verhandeld werd op basis
van een contract.50 De vleeswarenfabrikanten hadden in datjaar het grootste
aandeel in de contractuele aankopen van varkens;de vleeswarenfabrikanten
verrichten 64%van hun totale aankopen via een contract.51 Dit percentage lag
bij de overige kopers van varkens lager met uitzondering van de
veevoederleveranciers die hun aankopen van slachtvarkens in 95%van de
gevallen middels een contract hadden geregeld. Weer tweejaar later, in 1973,
bedroeg de afzet van varkens via een of andere vorm van binding 51%, waarvan
9%statutair verplichte levering en 42%produktie onder contract. Dit laatste
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cijfer bedroeg in 19684196.52Hieruit blijkt datdecontractteelt inde vijfjaren
1968-1973relatief niet inbetekenis istoegenomen.
Doordeopkomst vandesupermarkt verloordetraditionele slagerswinkeleen
gedeeltevanzijn omzet. Hetaantalslagerswinkels inNederland ismedeals
gevolgvandezeconcurrentie indeperiode 1950-1974afgenomen van 10668in
1950tot 7495in 1974.Tochwerd inonderzoek van het L.E.I.vastgesteld datde
slagerswinkels in 1970nog7396 vandebinnenlandse afzet inversvarkensvlees
en 70% vandeafzet invleeswaren envleesconserven voorhun rekening
namen.Deslagerheeft alsspeciaalzaak eenduidelijke plaatskunnen behouden.
Ookzijn doorslagerswinkels inkoopcombinaties en samenwerkingsvormen
opgericht diedoorcentraal inkopenendoorsamenwerking inhun beleideen
aantal voordelen van degrootwinkelbedrijven binnen hun bereik hebben
gebracht.
Slagerszijn merendeelsgestopt metzelfslachten.Dezeontwikkelingende
geconcentreerde inkopen van levensmiddelenwinkelsen slagerscombinaties
hebben degroeivan devleeswarenindustrie bevorderd.
3.C.5. Deontwikkelingin devarkenshouderij.
Ookdevarkenshouderij heeft indeperiode 1949-1974eenaantal
ontwikkelingen doorgemaaktdievangroteinvloed zijn opdemarktvoor
varkensenvarkensvlees.Vanbelangzijn onder meerdeschaalvergroting ende
daarmeesamenhangende specialisatie,alsmededenauwesamenwerking tussen
varkensmesterij enfokbedrijf. Degemiddelde groottevandevarkensstapel per
bedrijfis inNederland aanmerkelijk toegenomen (tabel 16).Dezetoenameper
bedrijf bevorderde dehomogeniteit van het aanbod vanvarkens.Erisreeds
geconstateerd dat degrotevarkensmesters verhoudingsgewijs hun varkens
meerondercontract afzetten dan kleine.Ookwerdvastgesteld datgrote
varkensmesters invergelijking met kleine mestershun biggenvaker
rechtstreeks vanvarkensfokbedrijven betrokken.Ditleiddeertoedatde
biggenhandelaar werduitgeschakeld danweldefunctie vancommisionairging
vervullen.
Evenzeerwashet interessant dat veevoederproducenten gezamenlijk met
slachterijen grotefokorganisaties hebbengevestigd terverbetering vanhun
uitgangsmateriaal.Zijhebben hierdooreennauweresamenwerking indeketen
van fokker,varkensmester en slachterijbewerkstelligd,diegericht wasop
kwaliteitsverbetering vanhetprodukt enoprisicospreiding indeproduktie.Op
grondvandezeontwikkelingen wordt verwacht datdebiggenhandelaren als
schakel tussen fokbedrijf envarkensmester meeropcommissiebasis zullengaan
werken.53

305

Tabel 16

AANTAL MESTVARKENS VAN 20 KG EN MEER IN
NEDERLAND, INGEDEELD NAAR GROOTTEKLASSE VAN
BEDRIJVEN MET MESTVARKENS VAN 20 KG EN MEER,
IN 1000 STUKS.

Grootte klasse
naaraantal
mestvarkens
20kgen meer

1959

1962

1966

1972'

1974

1- 19
20- 49
50- 99
100-199
200-299
[
300-499
500en meer.

463
359

408
431

267
501
585

268

398

638

94
281
595
871
536
516
400

72
226
523
890
582
627
624

1090

1236

1990

3293

3543

totaal

1vanaf 1972exclusief bedrijven minder dan 10 SBE.
bron:Centraal Bureau voor de Statistiek, Landbouwtellingen, Jaarstatistiek van de Landbouw, 's Gravenhage,diversejaargangen.

3.D. De Nederlandse markt voor mengvoeders.
De markt voor mengvoeders heeft zich in wisselwerking met de markten voor
veredelingsprodukten in de landbouw ontplooid. Mengvoederfabrikanten
hebben hun produktie kunnen uitbreiden (grafiek 7)door gebruik te maken van
degunstige afzetmogelijkheden voor veredelingsprodukten. De
mengvoederindustrie heeft de veredelingslandbouw gestimuleerd door
onderzoek, voorlichting, kredietverlening alsmede door integratie in slachterijen
en in de produktie van slachtkuikens en varkens.
De produktie en afzet van mengvoeders isdaarnaast beïnvloed door
ontwikkelingen in degrondstoffenmarkten van de mengvoederindustrie. Met
name de E.E.G. isvan grotebetekenis geweest voor het grondstoffenverbruik
van de Nederlandse mengvoederindustrie.
De Nederlandse mengvoederindustrie isdoor ontwikkelingen in haar
verkoopmarkt uitgegroeid van een toeleveraar van grondstoffen aan
landbouwers tot een probleemoplosser voor landbouwers. Zij biedt de
landbouwer thans naast mengvoeder een uitgebreid servicepakket aan. De
ontwikkelingen gedurende de periode 1949-1974die hiertoe hebben geleid
worden in het volgende belicht.
3.D.I. Debetekenisvande veranderingen oplandbouwbedrijven voordeaankoop
van veevoeders.
Een aantal ontwikkelingen die de veredelingslandbouw in de periode
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1949-1974heeft doorgemaakt,zijn aandeordegeweest indeparagrafen 3.A,
3.Ben3.C.Demengvoederleverancier ontmoette alsgevolgvandeze
ontwikkelingen inzijn markteen toenemend aantal gespecialiseerde
landbouwbedrijven, dieveevoedersingrotehoeveelheden aankochteneneen
hieraan aangepast inkoopgedrag vertoonden.
Zobleek ineenenquêteondervarkensmesters inOost-en Zuid-Nederland in
najaar 1967 dat varkensmesters,die meerdandehelft van hun inkomsten uit
devarkensmesterij verwierven,aanmerkelijk meervoerinbulkvorm betrokken
enmeervoeraandevarkens indrogevorm aanboden dan varkensmesters met
minderdandehelft van hun inkomsten uitdevarkensmesterij (tabel17).
Gafiek7
De ontwikkelingvandemengvoederproduktieinNederland (exclusief kuastmelkvocder).
') lol 1962/63isdeperiode1juli l/m 30 juni hierna isdeperiode 1september t/m31augustus.
Bron:Landbouw Economisch Instituut, Landbouwcijfers, 's-Gravenhage, diverse jaargangen.
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Tabel 17 DE WIJZE WAAROP HET VOER WERD ONTVANGEN EN DE WIJZE WAAROP
H E T V O E R A A N D E O P G E L E G D E B I G G E N W E R D G E G E V E N I N 1967 BIJ
VARKENSMESTERS IN ZUID-OOST F R I E S L A N D , D R E N T E , NOORD-OOST
O V E R I J S S E L , M I D D E N E N OOST N O O R D - B R A B A N T E N N O O R D - L I M B U R G .

Wijze waarop
het voer omvangen wordt

Aandeel van de varkensmesterij in de totale bedrijfsinkomsten
-1/4

1/4- 1/2

>l/2

Aan- • Pertal
centage

Aantal

Percentage

59
72
7
1

Aantal

Percentage

in bulkvorm
in zakken
beide
niet van toepassing

38
140
3

21
77
2

1

1

totaal

182 100 295 100 139 100

Wijze waarop
het voer aande
opgelegde
biggen wordt
gegeven

90
194
11
-

31
66
4
-

Niet van
toepassing

Totaal

Aantal

Per
centage

Aantal

Percentage

42
52
5

5
-

100
-

187
411
21

30
66
3

1

-

-

2

0

100

621

100

Aandeel van devarkensmesterij indetotale bedrijfsinkomsten
-1/4

1/4- 1/2

>l/2

Niet van
toepassing

Totaal

Aantal

Percentage

Aantal-

Percentage

45
45
11

4
1

80
20

243
300
78

39
48
13

100

5

100

621

100

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

droge vorm
aangemaakt
beide

56
106
20

31
58
11

125
128
42

42
43
14

62
62
15

totaal

182

100

295

100

139

bron:C. A. Beerepoot,de Varkensmesterij op Kontract, Afdeling Marktkunde en
Marktonderzoek van de Landbouwhogeschool, intern rapport, Wageningen, mei 1968.

In deze enquête uit 1967bleek ook dat landbouwbedrijven, die meer dan 500
varkens perjaar afleverden, sindsjanuari 1963meer staluitbreiding hadden
doorgevoerd dan landbouwbedrijven met minder dan 500varkens perjaar. Ook
kon worden vastgesteld dat deze gespecialiseerde varkensmestersin
vergelijking met de kleine meer letten opclassificatie en ziekte bij aanschaf van
biggen,dat zij meer van contracten gebruik maakten en vaker hun biggen
gefinancierd hadden met een financieringscontract zonder tussenkomst van de
bank. Dezegespecialiseerde varkensmesters bepaalden vaker het voedergebruik
per kggroeien financierden het voer vaker via krediet dan de kleine mester. Dit
gespecialiseerde landbouwbedrijf heeft ook inandere sectoren vande
veredelingslandbouw meer betekenis gekregen.
Deze gespecialiseerde landbouwbedrijven groeiden onder meer inaantal
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vanwegedehogerearbeidsinkomens dieerwerden verdiend invergelijking met
kleinebedrijven. Zosteldehet Landbouw-Economisch Instituut vast datop
bedrijven met meerdan 250mestvarkenseenaanmerkelijk hoger
arbeidsinkomen pergewerkt uurwerdgerealiseerd danopbedrijven met
100-250mestvarkensenwelin 1970/1971:ƒ7,20tegenover/5,30,in
1969/1970:ƒ28,30tegenoverƒ14,20en in 1968/1969:ƒ35,90tegenover
ƒ17,10.54Ookbijslachtkuikens blekengrotegespecialiseerde eenheden toteen
beterarbeidsinkomen teleiden dan kleineeenheden:voor 1971 berekendehet
Landbouw Economisch Instituut een arbeidsinkomen vanƒ4,61peruur bijeen
koppelvan 10000kuikenseneen arbeidsinkomen vanƒ9,40peruurbijeen
koppelvan 50000kuikens.55 Eenzelfde tendens werd indelegkippensector
vastgesteld.56
Dezegrotegespecialiseerdebedrijven indepluimvee-en varkenshouderij
werden zeerinteressante klantenvoordemengvoederindustrie. Hetwaren
bedrijven diezichzakelijk opstelden tegenoverdeveevoederleverancier envaak
specifieke wensen hadden ten aanzien van levering inbulk, quantumkortingen,
financiering envoorlichting. Hierbijwashet bepaald niet altijd zo,datde
landbouwerzijn wensen dienaangaande helder naarvoren bracht.Veeleer
moest demengvoederleverancier trachten ommet behulpvanzijn specifieke
service-elementen delandbouwers alsafnemer tewerven.Nietalle
mengvoederindustrieën hadden hierbij opalleonderdelen van het marktbeleid
gelijke mogelijkheden. Een aantal mengvoederleveranciers trachttebepaalde
specifieke elementen van het marktbeleid tebenadrukken. Zoontwikkelden
zichmengvoederleveranciers dievooralaanlageprijzen een belangrijke plaats
toekenden alselement inhun commercieel beleid.Anderen legdenmeer
nadruk opdevoorlichtingofgingen zeer verbijdefinanciering vanvoeren
biggenom landbouwers alsafnemer tewerven.Inbepaalde onderzoekingen
bleekdeprijsbijdekeuzevandemengvoederleverancier meerbetekeniste
hebben naarmate het landbouwbedrijf groterwas.57Mochtdeprijs duseen
belangrijke rolspelen bijdeaankoopvan mengvoeders,dit nam nietwegdat
ookdekwaliteit,desamenstelling van het mengvoederen het vertrouwen inde
leverancierdoordelandbouwer alszeerbelangrijke criteria werdenbeschouwd
voordekeuzevaneen mengvoederleverancier.58 Terwijl
mengvoederleveranciers trachtten afnemers tewerven opbasisvan specifieke
eigenschappen vanhun aanbod,bijvoorbeeld prijs,kredietofkwaliteit,
suggereert onderzoek datverandering van leverancierdoorlandbouwers nietzo
gemakkelijk plaatsvond.Zobleek ineenenquêteonder landbouwers inde
Betuweenomgeving in 1974dat 8596 vandegeënquêteerde landbouwers 5jaar
oflangermetdezelfde veevoederleverancier werkteendat slechts 3% inhetjaar
van enquêteren meteen nieuweveevoederleverancier zakendeed.59De
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concurrentie om de afnemer was voor deveevoederleverancier dan ook geen
gemakkelijke opgave. Hieropwordt bij de analyse van het commercieel beleid
van de mengvoederindustrie ingegaan.
3.D.2. Deinvloedvande E.E.G.
Detotstandkoming van de E.E.G. heeft de markt voor veevoeders op
indringende wijze beïnvloed. In de eerste plaats heeft de gemeenschappelijke
markt de Nederlandse export van produkten uit de veredelingslandbouw
gestimuleerd en langs die wegde binnenlandse vraag naar veevoeder vergroot.
Daarnaast hebben de marktverordenende maatregelen van de
E.E.G.-landbouwpolitiek grote invloed uitgeoefend ophet grondstoffenverbruik
van de Nederlandse mengvoederindustrie.
Er moet worden vastgesteld dat de mengvoederindustrie in het begin vrij
sceptisch dacht over het mogelijke effect van het E.E.G.-landbouwbeleid opde
veredelingslandbouw. De ontwerpvoorstellen uit november 1959over een
gemeenschappelijk landbouwbeleid werden te autarkisch beschouwd. Men
vreesde dat de Nederlandse export van veredelingsprodukten naar derde landen
erdoor in gevaar zou komen. Zo had men bezwaar tegen de 'mogelijkheid tot
kwantitatieve beperking van de invoer van tarwe en van voedergranen; het
veelvuldig wijzigen van de invoerheffingen, waarbij van een enigszins normale
handel niet meer gesproken kan worden; het vaststellen van regionale
interventieprijzen'.60 Ook de definitieve voorstellen vanjuni 1960lokten de
Nederlandse mengvoederindustrie op diverse punten niet aan. Met name de
interventiemogelijkheid voor voedergranen en invoerbelemmeringen indien de
richtprijs op de binnenlandse markt niet gehaald zou worden, hebben veel
weerstand ontmoet. Het E.E.G.-landbouwbeleid heeft door het systeem van
richtprijzen en drempelprijzen voedergranen in Nederland, waarop vóór de
totstandkoming van de E.E.G. slechts bescheiden invoerheffingen werden
gelegd, duurder gemaakt.
De Nederlandse invoer van voedergranen bleef als gevolg van de
invoerheffingen achter bij degroei van de mengvoederproduktie. Met het
achterblijven van de invoer van voedergranen ging een toename van de invoer
van andere produkten, zoals maïsgluten,tapioca, nevenprodukten uit de
maalderij, en dergelijke samen. Opdeze produkten werden aanmerkelijk lagere
invoerrechten geheven. Men mag dan ook concluderen, dat de
graanprijspolitiek van de E.E.G. het gebruik van andere grondstoffen dan
voedergranen in de veevoederindustrie heeft bevorderd (tabel 18).
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Tabel 18

IN NEDERLAND BESCHIKBAAR GEKOMEN HOEVEELHEID KRACHTVOERMIDDELEN
IN 1.000 TON.

Produkten

1augustus tolenmet31juli*

granen
graanderivaten/-afvallen
veekoeken, schilfers, schroot
dierlijke eiwitten
magere melkpoeder2
gras-, klaver-, lucernemeel
gedroogde bietenpulp
melasse
diversen (incl. mineralen)

3855
672
824
236
88
110
135
120
150

1961119621965j1966 1969/197019711197219721'19731973/1974
3287
576
1272
211
145
210
225
200
614

3097
778
2737
146
240
355
617
415
2015

3349
834
2556
141
212
280
617
432
2079

6190
6740
8641
9367
10400
totaal
1 Voordejaren 1961/1962 en 1965/1966 isde periode 1 juli t/m 30juni
2exclusief ondermelk rechtstreeks verwerkt in kunstmelkpoeder
bron: Produktschap voor Veevoeder, Jaarverslagen, 's Gravenhage,diversejaargangen.

10500

2715
944
1977
206
220
284
533
360
1402

2611
848
2584
194
197
305
622
390
1616

Een andere invloed van de E.E.G.-landbouwpolitiek opde veevoederindustrie
was dat in het kader van het melk- en zuivelbeleid van de E.E.G. magere
melkpoeder, die bestemd werd voor veevoeder, met een toeslag werd gesteund
om de concurrentie met andere eiwithoudende voedermiddelen mogelijk te
maken. De produktie van kunstmelk voor kalveren is mede alsgevolg hiervan
in betekenis toegenomen.
Naast de genoemde hoofdinvloeden was een aantal,wellicht secundaire,
invloeden van de E.E.G.-landbouwpolitiek opde Westeuropese
veevoedermarkt werkzaam. Te vermelden valt de expansie van de
veevoederindustrie binnen de gemeenschappelijke markt door buitenlandse
vestigingen. In dit kader mag degrotere belangstelling van de Amerikaanse
veevoederindustrie voor de E.E.G.-markt worden genoemd. Dit laatste was
echter meer voor andere E.E.G.-landen dan voor Nederland van betekenis.
3.D.3. Ontwikkelingen inhet commercieelbeleidvande mengvoederindustrie.
De Nederlandse mengvoederindustrie heeft in de afgelopen vijfentwintig jaren
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Dit betreft in de eerste plaats de
groei van de produktie (grafiek 7).In samenhang met deze produktiegroei zijn
grote veranderingen opgetreden in de aard van het produktieproces en in de
ondernemingsgrootte (tabel 19).Ook ishet produktenpakket van de
mengvoederindustrie aanmerkelijk gewijzigd en ishet commercieel beleid met
de veranderende marktverhoudingen vernieuwd. De wijzigingen in het
commercieel beleid kwamen onder meer tot stand als gevolg van gewijzigde
marktverhoudingen, zoals de veranderingen op het landbouwbedrijf en de tot
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Tabel 19 HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE MENGVOEDERINDUSTRIE EN DE
PRODUKT1E VAN MENGVOEDERS IN 1.000TONIN NEDERLAND
INGEDEELD NAAR GROOTTEKLASSE VAN BEDRIJVEN.
Groolieklasse naar
proditktie in 1000
ion
tot 1
1 tot 2
2 tot 5
5 tot10
10 tot 25 1
25 tot 50 ƒ
50 tot 100
100 en meer
totaal

1964/J965
Aantal
bedrijven.

196911970
Proditktie Aantal
mengvoe- bedrijders.
ven.

197311974
Proditktie Aantal
mengvoe- bedrijders.
ven.

Proditktie
mengvoe. ders.

491
1618

357
129
168
108
80
24
12
12

138
188
536
774
1230
833
811
3007

214
84
157
104
94
35
23
16

86
121
498
738
1489
1204
1607
4308

5477

890

7517

727

10053

669
245
235
102

263
353
732
704

72

1316

7
9
1339

bron: Produktschap voor Veevoeder, Jaarverslagen, 's Gravenhage,diversejaargangen.

standkoming van de E.E.G. De veranderingen in het commercieel beleid
vormden ook een autonome vernieuwende kracht in de markt en hebben opdie
wijze ontwikkelingen op het landbouwbedrijf versneld. Van deze veranderingen
vallen indeeerste plaats wijzigingen inde produktpolitiek op. De prijspolitiek
en distributie hebben eveneens veranderingen ondergaan.
Deproduktpolitiek. Wellicht was debelangrijkste ontwikkeling inde
produktpolitiek dat de mengvoederindustrie uitgroeide van leverancier van
mengvoeders naar een toeleveraar van mengvoeder plus een servicepakket voor
de landbouwer. Reeds spoedig ontdekten mengvoederindustrieën, dat
voorlichting en begeleiding van de landbouwers belangrijke hulpmiddelen
waren voor een doelmatig gebruik van veevoeders en derhalve voor een goede
relatie met landbouwers. De specialisatie en schaalvergroting in de
veredelingslandbouw vergrootten de behoefte van landbouwers aan voorlichting
en begeleiding. Schriftelijke en persoonlijke voorlichting door de
mengvoederindustrie werd een belangrijk onderdeel van het service-pakket.
Naast voorlichting aan de individuele onderneming kregen door de
mengvoederindustrie georganiseerde cursussen en studiedagen meer betekenis.
De mengvoederfabrieken gaven niet alleen voorlichting over het
produktieproces maar ook service bij de aanschaf van produktiemiddelen,
zoals levende have,stallen en voedersystemen. Zij gaven dienaangaande
advies en krediet;zij deden dit laatste vaak insamenwerking met
kredietinstellingen.
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Evenzeer trachtten zijde marktrisico's van gespecialiseerde produktie voor de
landbouwer te verminderen door produktie te contracteren bij de landbouwer.
Ook bijdeze contractteelt werkten mengvoederfabrieken vaak samen met
kredietinstellingen, fokbedrijven en slachterijen. Hieropzal bij de beschouwing
over verticale integratie nader worden ingegaan.
Moge deovergang 'van mengvoederleverancier naar toeleveraar van
mengvoeder plus een servicepakket' de centrale ontwikkeling in het
produktbeleid van de veevoederindustrie zijn geweest, daarnaast mag worden
vastgesteld, dat gedurende de afgelopen vijfentwintig jaren het aantal nieuwe
veevoederprodukten aanzienlijk isuitgebreid. In een enquête onder
mengvoederfabrikanten in 1967bleek het aantal gevoerde Produkten per
onderneming te variëren van 75-120.61 Het aantal Produkten werd eerder te
groot dan te klein geacht. Een belangwekkende ontwikkeling wasook dat de
veevoederindustrieën met behulp van de techniek van de lineaire
programmering konden profiteren van de goedkoopste
grondstoffensamenstelling van veevoeders zonder dat deeisen aan de
voedingswaarde hierdoor in het gedrang kwamen.
Het ontwikkelen van nieuwe Produkten en van nieuwe samenstellingen isook
in de veevoederindustrie een kostbare zaak. Grote particuliere ondernemingen
hebben hiertoe hun eigen onderzoekingsapparaat. De coöperatieve
ondernemingen vestigden de Stichting C.L.O.-Instituut voor de Veevoeding
'De Schothorst', waar het onderzoek voor de coöperatieve veevoederfabrieken
gemeenschappelijk plaatsvindt.
Niet alleen veranderde het voer naar samenstelling, het werd ook opeen andere
manier aan het landbouwbedrijf aangeboden. Zo werd het economisch
interessant om aan gespecialiseerde landbouwbedrijven in de
veredelingslandbouw veevoeder in bulk te leveren. In 1964/1965 werd volgens
het Produktschap voor Veevoeder in Nederland slechts 696 van het mengvoeder
in bulk afgezet en in 1973/1974 was dit percentage gestegen tot 59,4%bij de
particuliere en tot 69,196bij de coöperatieve ondernemingen.62 Deze
rechtstreekse levering van fabriek naar landbouwbedrijf maakte de distributieve
functie van de plaatselijke voederleveranciers overbodig.
Een andere belangwekkende ontwikkeling in de wijze van aanbieden van
mengvoeders was de opkomst van het geperst voer. Terwijl in het seizoen
1964/1965 slechts 232bedrijven van in totaal 1339mengvoederbedrijven over
een persinstallatie beschikten, was dit cijfer in 1973/1974 toegenomen tot 357
bedrijven opeen totaal van 727bedrijven. Deze betekenis van het persen blijkt
nog duidelijker uit een aandeel van het geperst mengvoeder van 67,3% in de
totale mengvoederproduktie; dit aandeel was het hoogst bij rundvee,97,2%en
het laagst bij pluimvee, 47,1%.63
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Aangezien veehouders de kwaliteit een belangrijk aspect van veevoeders
achten, valt het niet te verwonderen, dat de mengvoederindustrie veel aandacht
isgaan besteden aan kwaliteitscontrole. De coöperatieve mengvoederfabrieken
maakten hiertoe gebruik van een neutraal controlelichaam, de Stichting
C.L.O.-controle van de drie centrale landbouworganisaties. De grote particuliere
ondernemingen benutten hiertoe een eigen intensieve kwaliteitscontrole. De
kwaliteitsgarantie werd door diverse mengvoederfabrieken ook ondersteund
door een merk. Door dit merk werd getracht de vertrouwensrelatie tussen
landbouwer en mengvoederfabriek te versterken. Het versterken van dit
vertrouwen werd van belang doordat de persoonlijke contacten tussen leverancier
en landbouwer minder intensief werden. Slechtsgrote ondernemingen bleken in
staat om een merk te vestigen door het merk opverpakking, bulkauto en silo's
te voeren,door het in advertenties uit te dragen en door het merkbeeld te
koppelen aan een uniform, herkenbaar commercieel beleid.
Prijspolitiek. Door de grotere afname van veevoeder, zijn gespecialiseerde
landbouwbedrijven prijsbewuster dan kleine gemengde bedrijven. De prijs werd
dan ook door veel landbouwers belangrijk geacht voor de keuze van de
veevoederleverancier: bij voorbeeld in een enquête onder landbouwers in de
Gelderse Vallei werd de prijs het vaakst genoemd als reden om van
veevoederleverancier te veranderen.64 Sommige mengvoederproducenten
hebben zeer bewust de prijs alsconcurrentiemiddel gehanteerd. Ook
quantumkortingen werden alseen vorm van prijsconcurrentie toegepast.
Distributiepolitiek. In de periode 1964/1965 tot 1973/1974 daalde het aantal
bedrijven in de mengvoederindustrie van 1339tot 727bij een produktietoename
over dezelfde periode van 5477207tot 10053526ton.65 Grotere
mengvoederbedrijven, schaalvergroting van het landbouwbedrijf en het hiermee
samenhangend buiktransport van veevoeders hebben ertoe geleid, dat de
plaatselijke veevoederhandelaren en plaatselijke depots van coöperaties aan
betekenis hebben ingeboet. In een enquête onder varkensmesters in Oost- en
Zuid-Nederland in 1967bleek dat circa 16%van de varkensmesters werd
beleverd door de zelfstandige voerhandelaar. Het restant ontving het voer van
de coöperatieve of de particuliere industrie. De leveranties van de particuliere
industrie geschiedden daarbij voor iets meer dan de helft via de
voerhandelaar.66
De betekenis van de afzet via de plaatselijke zelfstandige molenaar isin
sommige gebieden van betekenis gebleven. Zo werd vastgesteld dat in de
Betuwe injuli 197429% van de veehouders, die klant waren van een
particuliere leverancier, beleverd werd door molenaars die onder eigen merk

314

315

verkochten.Ook ineenenquêteonderlandbouwers indeGelderseValleiin
mei 1974bleek nog36,796vandeveehouders varkensvoer van zelfstandige
molenaarstebetrekken;voorrundveevoerbedroegdit percentage 37,3%envoor
pluimveevoer 28,896.67Dezelfstandige molenaarheeft inbepaaldegebieden zijn
marktpositiemedekunnen handhaven doordat hijvoormengsels konbetrekken
vanveevoederfabrieken, diezichgespecialiseerd hadden opdeproduktievan
voormengsels.
3.D.4. Verticale integratie.
Een hulpmiddel omdegroeivan deveredelingslandbouw endusvande
mengvoederproduktiemogelijk temaken isde'verticale integratie'geweest.
Integratie wordtwelgedefinieerd alshet verwerven vandevolledige
economische zeggenschapdooreenonderneming overdeinde bedrijfskolom
opdezeonderneming volgendeofdaaraan voorafgaande onderneming.Inde
term verticale integratiewordt integratieechternietzostrikt opgevat.Hier
wordtsamenwerking tussen tweeopeenvolgendebedrijven inde bedrijfskolom
opbelangrijke deelgebieden van hetondernemingsbeleid doormiddelvan
contractuele afspraken ook alsverticale integratieaangemerkt.Deverticale
integratie waarbijdeveevoederindustrie betrokken raakte indeperiode
1949-1974,betrofcontractueel vastgelegdeafspraken ten aanzienvan produktie
enafzet van produkten indeveredelingslandbouw. Indeveredelingslandbouw
isdeverticale integratiegegroeid opgrond vandiverseoverwegingen.De
mogelijkheden indeveredelingslandbouw konden doordelandbouwersniet
altijd worden benut omdatzijdefinanciëlemiddelen,somszelfs dekennisvan
nieuweproduktiesystemen, niet tot hun beschikking hadden en terugschrokken
voorhet marktrisicodat metdesterkgespecialiseerde produktievan
slachtgevogelte,varkenseneieren samenging.Demengvoederindustrie heeft
getracht omdeproblemen vanlandbouwers ophetgebiedvanfinancieringen
marktrisicoteverminderen doorbepaaldesystemen vanverticaleintegratieaan
tebieden.Demengvoederindustrie konopdezewijzezijn omzetveiligstellen
ofzelfs verhogen.Het lijkt daarom nuttigomoorzaken enomvangvanverticale
integratie tebestuderen.
Financiering. Indien eenlandbouwer deproduktievanvarkensofpluimvee
wildeuitbreiden,warenervaakgrotefinancieringsbehoeften; bijvoorbeeld in
1964bedroegdeinvestering permestvarken inbig,voederenmedische
verzorging reedscircaƒ170,-.68 Deinvesteringen ingebouwen enandere
technische voorzieningen vergrootten devermogensbehoefte vaneen
uitbreidend landbouwbedrijf. Haddelandbouweronvoldoende financieel
vermogenen konhijgeen anderezekerheid stellen voorhetverkrijgen van
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bankkrediet,dat koneen mestcontract vandeveevoederleverancier, waarbijhet
voeropkredietwerdgeleverd,eenoplossing voordefinancieringbieden.Bij
eendergelijk contract werddemester vaak nietalleen verplicht omhetvoer
vandecontracterende veevoederfabriek aftenemen,maarookomdeadviezen
van voorlichtersen van anderedeskundigen van demengvoederfabriek opte
volgen.Hetcontract steldesomsookeisen aan dekwaliteit vandeopteleggen
biggen,aan het tijdstip van afleveren enaan onderdelen van het bedrijfsbeleid
vandelandbouwer. Opdezewijzewerden doorcontractteelt nietalleen
financieringsproblemen, maarookeventuelegebrekkigedeskundigheid van
landbouwersverminderd. Uitbreiding van deproduktie kon hierdoorsneller
wordengerealiseerd. Het initiatief totdergelijke financieringscontracten werd
ookwelgenomen doordevleeswarenindustrie endoordeexportslagerijen. In
datgevalwaseen afname-garantie inhet contract opgenomen enwerdmeestal
eenbepaaldeveevoederleverancier aangewezen.
Decoöperatieve veevoederindustrie heeft definanciering van landbouwersdoor
middel vancontractteelt uitgevoerd insamenwerking met coöperatieve
boerenleenbanken. Reedsvanaf 1959konden mesters,dievarkenswilden
contracteren bijeenveeafzetcoöperatie, dezevarkensfinancierenmetsteunvan
deboerenleenbanken: ineencontract uit dietijd vandecoöperatieve veeafzetenverwerkingscentraleG.O.S.kondelandbouwer bijdeoplegvanbiggenover
eenbankkrediet bijdeCoöperatieve CentraleRaiffeisenbank beschikken van
ƒ42.000,-voormaximaal 300varkens,waarbijten hoogsteƒ75,-voorde
aankoopvan debigmocht wordengerekend.6'Indergelijke contractenwerd
ook meestal deverplichting opgenomen omhet voervaneencoöperatieve
veevoederfabriek tebetrekken. Indergelijke contracten bestond ookde
verplichting omadviezen vandeleverendecoöperatieveveevoederfabriek ten
aanzien van huisvesting enverzorgingoptevolgen. Decoöperatieve
veevoederindustrie steldezichvooreendeelvan het krediet garant tegenover
deBoerenleenbank. In het genoemdecontract van deG.O.S.bijvoorbeeld,
werden aandekredietgever doordevolgende instantiesaanvullendezekerheid
verschaft vooreen niet verhaalbaarsaldo:2096het Onderling
Raiffeisengarantiefonds, 33|%deG.O.S.,333% debetrokken aan-en
verkoopcoöperatieen 10% Cebeco.Erbleefeen risicovan 3|%voorde
plaatselijke bank.Definancieringscontracten waarbij deCentraleCoöperatieve
Boerenleenbank inEindhoven endeveeafzetcoöperaties inhet zuiden deslands
betrokken waren,hadden eenvergelijkbare structuur met ietsandere
maximumbedragen. Dezecontracten indecoöperatieve sectorhielden in,datde
heleoperatievanveevoederproduktie tot slachten incoöperatieve handwas.
Sommigelandbouwersen mengvoederfabrieken vonden eendergelijk systeem
teweinig flexibel. Decoöperatieve mengvoederfabrieken C.H.V.en

317

Landbouwbelang hebben daarom reeds in 1964in samenwerking met de
Centrale Coöperatieve Boerenleenbank kredietcontracten opgezet waarin de
landbouwer verplicht was om het voer van de betreffende coöperatieve
mengvoederfabriek te betrekken, waarin deboerenleenbank opvarkens tot een
bepaald maximum bedrag krediet verleende en waarbij de landbouwer de
varkens kon leveren aan een afnemer waarmee de mengvoederfabriek akkoord
kon gaan.
Ook de particuliere mengvoederindustrie kende dergelijke
financieringscontracten, die in samenwerking met een kredietinstelling werden
uitgevoerd.
In de slachtpluimveehouderij zijn de financieringsproblemen van levende have
en van veevoeder minder dan bij varkens als gevolg van de kortere
produktieperiode. Toch kwamen ook hier contracten tot ontwikkeling waarin
financiering van eendagskuikens en van voer door de veevoederhandelaar,
eventueel in samenwerking met een kredietinstelling, werd verzorgd. Daarnaast
werd door de veevoederindustrie vaak hulp geboden aan landbouwers bij de
financiering van investeringen in hokken en in andere bedrijfsuitrusting.
Marktrisico. In de veredelingslandbouw groeiden met de schaal waarop
geproduceerd werd de marktrisico's zowel voor de landbouwer als voor
vleeswarenindustrie en slachterij, De landbouwer werd in zijn inkomsten in
sterkere mate afhankelijk van één produkt;de slachterij had behoefte aan een
regelmatige bezettingsgraad en aan produkten van degewenste kwaliteit,op het
gewenste tijdstip en in de gewenste hoeveelheid. De afnamegarantiecontracten
waren hiertoe voor vleeswarenfabrieken en slachterijen aantrekkelijk. In 1963
introduceerde de Stichting Varkens Inkoop Organisatie een prijscontract waarin
de varkensmester ook een prijs voor mestvarkens gegarandeerd kreeg opgrond
van inkoopprijs van big plus de kosten van het mesten (opgrond van
L.E.I.-calculaties)plus een redelijke winstmarge. Deze prijsgarantie in een
markt met sterk fluctuerende prijzen nam door een prijsstelling gebaseerd op
kosten de goede en slechte kansen in de markt van de landbouwer over. Een
psychologisch probleem van dergelijke contracten wasechter dat landbouwers
er moeite mee hadden om niet van een gunstige marktsituatie te kunnen
profiteren bij hogere marktprijzen dan decontractueel overeengekomen prijs. In
dit opzicht waren de minimumgarantieprijscontracten,die in het begin der
zestigerjaren door een aantal particuliere vleeswarenfabrieken werden
geïntroduceerd, geschikter. In deze contracten garandeerde de
vleeswarenfabriek een minimumprijs. Was de dagprijs hoger dan de
minimumprijs, dan werd een vast percentage van het verschil tussen dagprijs
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en minimumprijs extra uitgekeerd of werd de dagprijs betaald. Deze
contractvorm heeft ook ruime ingang gevonden in de coöperatieve industrie,
betrokken bij de produktie en afzet van varkens. Ook zijn er contracten
geïntroduceerd waarbij de minimumgarantieprijs aan veranderingen in de prijs
van voer en biggen werd aangepast.
Het marktrisico werd voor de landbouwer volledig uitgeschakeld in de
zogenaamde loonmestcontracten, waarbij de varkensmester overeenkwam om
varkens die het eigendom van de veevoederleverancier waren, te mesten tegen
een vooraf vastgestelde vergoeding. De mester verplichtte zichte werken
volgens de voorschriften van de mengvoederleverancier. Hij ontliep in dit
systeem zowel de produktie- als de marktrisico's. De mengvoederleverancier
verzekerde opzijn beurt de afzet van varkens door middel van
afnamecontracten met een vleeswarenindustrie of exportslachterij. Dergelijke
loonmestcontracten maakten de besluitvorming van de landbouwer volledig
ondergeschikt aan de planning van de mengvoederindustrie. Als zodanig
stonden zijopgespannen voet met het zelfstandig ondernemerschap in de
landbouw. Zij hebben onder de landbouwers dan ook nooit een enthousiast
onthaal gekregen. In een onderzoek uit 1967bleken landbouwers met
loonmestcontracten een relatief zwakkere voorkeur voor hun
mengvoederleverancier te hebben dan de overige landbouwers.70
In de slachtpluimveehouderij garandeerden slachterijen die marktrisico's door
afnamecontracten indekten, vaak uitsluitend afname tegen dagprijs. Een stap
verder gingen prijsgarantiecontracten. Evenals bij varkens bleek het ook bij
slachtkuikens moeilijk om de marktprijs redelijk te kunnen voorspellen. De
betekenis van prijsgarantiecontracten isdan ook bescheiden in de
slachtpluimveehouderij. Tenslotte zij vermeld dat coöperatieve
pluimveeslachterijen in Boxmeer en Wezep een samenwerkingsverband tussen
fokker, vermeerderaar, broederij, mester en slachterij hebben bewerkstelligd,
waaraan ook de coöperatieve mengvoederfabriek en het coöperatief
kredietwezen deelnamen. Het marktrisico werd in deze contracten niet eenzijdig
opde pluimveehouder afgewenteld, maar de prijs voor het eindprodukt werd
volgens een bepaalde sleutel verdeeld over allegenoemde schakels in de
bedrijfskolom.
Debetekenisvandecontractteelt.Decontractteelt heeft mede door de
bemoeienissen van de veevoederindustrie een sterke vlucht genomen.
Nauwkeurige cijfers over de betekenis van decontractteelt en over de
verschillende soorten contracten zijn voor het begin van de 60'erjaren niet
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Tabel 20

CONTRACTPRODUKTIE EN CONTR ACTVORMEN BIJ DE AFZET VAN
SLACHTVARKENS IN 1968 EN 1973

Betrokken1 laiidbouwbedrijven
1968
totaal
60270
waarvan:
'V.
vrij
1•
82
statutair verplicht J
loonmesterij
8
Contractueel
12

Afgezette slachtvar- Gemiddelde afzei
kens
per bedrijf
1968

1973

113

262

49 1-82
9
11 1192
31 250

188

1973

1968

34447

6831000 9012600

%

%

68
6
10
17

1973

%

•>

}sc

J 13
28

284
485

bron: Afzetstructuur van varkens in Nederland, no. 1.9, en enkele voorlopige resultaten van het onderzoek naar de verticale integratie in de varkenshouderij met betrekking tot decontractproduktie van slachtvarkens in 1973.Inlichtingen no. 156,
zoals samengevat in Coöperatie Maandblad Nationale Coöperatieve Raad voor Landen Tuinbouw, april 1976,38(435),p.59.

bekend.Aandebetekenisvandecontractteelt indepluimveehouderij en inde
varkenshouderij nadien isreedsaandacht besteed indeparagrafen 3.A,3.Ben
3.C.Een beeld vandeontwikkeling inhet soort contract voorde
varkenshouderij van 1968tot 1973krijgt menuit studiesvanhet
Landbouw-Economisch Instituut (tabel 20). Tabel 20laatziendathet
loonmestcontractoverdeperiode 1968-1973enigszinsaanbetekenis heeft
ingeboet.
Deervaring met decontractteelt heeft hetbewustzijn versterkt dat
samenwerking inverticale integratiegebaseerd moetzijn opeenevenwicht van
krachten.Dit komt betertotzijn recht insamenwerkingsverbanden van fokkers
en mestersmet devleeswarenindustrie en veevoederindustrie.
Wat betreft afspraken incontracten iseenstudievanhet
Landbouw-Economisch Instituut overdecontractmesterij bijvarkens in1973
informatief. Vanhet totaal aantalcontractdieren was 27% gecontracteerd met
een minimum garantieprijs enwel 11%meteenvasteen 16% meteenvariabele
minimumgarantieprijs. Een interessant resultaat van dit L.E.I.-onderzoekwas
tevens,dat het percentagecontractdieren dat gecontracteerd wasmeteen
minimumgarantieprijs, toenam metdegroottevan debedrijven tot 37% bijde
bedrijven indegrootteklasse van 1200-2400slachtvarkensperjaar;echtervoor
degrootstebedrijven, met 2400ofmeerslachtvarkens per jaar,wasdit
percentageaanmerkelijk lager,namelijk 21%.71
Overdeaard vandecontracten indepluimveehouderij isgeen,metde
L.E.I.-onderzoekingen overdevarkenshouderij vergelijkbaar, onderzoek
beschikbaar.Zoalsreedswerdopgemerkt,schatten deskundigen thanshet
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percentage produktie onder contract bijslachtkuikens hoog,tussen 80%en90%
van de produktie en bij legkippen opcirca 3 van de legkippen.
Slotopmerking.Het kan niet worden ontkend dat de contractteelt in de
veredelingslandbouw ook zijn schaduwzijden heeft gekend. Te grote
afhankelijkheid van de veevoederindustrie of van de vleeswarenindustrie en te
weinig inzicht in de gevolgen van het contract deden zich wel voor als
problemen voor de landbouwer. De centrale landbouworganisaties hebben zich
ingespannen om deze problemen te verminderen. Ook van de kant van de
handel en industrie isgestreefd om deze negatieve zijden van decontractteelt te
verminderen door meer standaardisatie van en betere informatie over
contractvormen. Zo heeft het Landbouwschap in samenwerking met
belanghebbende organisaties uit handel en industrie 'Algemene Voorwaarden
Contracten Consumptiekippeëieren 1972' ontwikkeld, samen met een
bijbehorend arbitragereglement. In dit kader moge de afnemende betekenis van
het loonmestcontract bij varkens (zietabel 20)nogmaals worden vermeld: het
contract met de sterkste afhankelijkheid van de veevoederleverancier heeft
enigszins aan betekenis ingeboet.

Par. 4. De markt voorconsumptie-aardappelen.
4.A. Algemeen beeld van de markt.
Aardappelen hebben in West-Europa met de groei van het inkomen een
kleinere plaats gekregen in de totale consumptieve bestedingen. Toch kan men
constateren dat,ondanks deze ontwikkeling in West-Europa, de
aardappelproduktie in Nederland zichgedurende de periode 1949-1974 niet
slechts ophetzelfde niveau heeft gehandhaafd, maar zelfs iets isgestegen. In
deze paragraaf zal eerst de globale ontwikkeling van de Nederlandse markt voor
consumptieaardappelen aan de hand van een aantal feiten worden belicht.
Vervolgens zal in de volgende paragrafen worden nagegaan hoe een aantal
algemene ontwikkelingen op de aardappelmarkt heeft ingewerkt gedurende de
periode 1949-1974.
Het binnenlands verbruik van aardappelen heeft in dejaren vlak na de Tweede
Wereldoorlog een recordhoogte bereikt van 140kg per hoofd in 1948.Met de
terugkeer naar meer normale economische verhoudingen ishet binnenlands
verbruik gedaald tot 90kg per hoofd in 1955.Het binnenlands verbruik
stabiliseerde daarna en nam zelfs iets toe tot 100kg per hoofd in de periode
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1960t/m 1962.Met de welvaartstoename sinds 1962isopnieuw een
trendmatige daling van het aardappelverbruik opgetreden tot 83kgper hoofd in
1974(tabel 21).
Deze daling van het binnenlands aardappelverbruik zou ongetwijfeld groter zijn
geweest, indien het verbruik van consumptie-aardappelen in verwerkte vorm
niet aanzienlijk wasgestegen: het binnenlands verbruik van aardappelen in
verwerkte vorm bedroeg,opbasis vers, 1 kg in 1955en steeg tot 18,5kgin
1975.72
Belangrijk voor de Nederlandse aardappelteelt was ook de stijgende export van
consumptie-aardappelen in de periode 1949-1974. Deexport perjaar
schommelde in de periode 1950tot 1955tussen 114000en 319000ton, kwam
in de periode 1955-1968 niet boven een niveau van 500000ton en steeg vanaf
1969aanzienlijk tot 895000ton in 1973.73Deze export ging voor circa 85%naar
E.E.G.-landen, in het bijzonder naar West-Duitsland. De Nederlandse
aardappelproducenten hebben in een neergaande Westeuropese markt voor
consumptie-aardappelen gedurende de afgelopen vijfentwintig jaren hun afzet
uitgebreid. Degoede kwaliteit van het produkt, de actieve marktbewerking en
de grote inspanningen op het gebied van produktverwerking hebben hiertoe
bijgedragen.
Tabel 21

VERBRUIK PER HOOFD VAN DE BEVOLKING VAN AARDAPPELEN IN DE E.E.G.LANDEN EN IN DE VERENIGDE STATEN.

Verbruik in kilogram pei•hoofdexclusiefaardappelmeel
1971
1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970
Europa 9
Europa 6
Nederland
Wesi-Duitsland
Frankrijk
Italië
België/Luxemburg
Vereniud Koninkrijk
Ierland
Denemarken
Verenigde Staten
aardappelen
diepvriesaardappelprodukten

1972

1973

86,1
81,8
85,7
101,0
96,5
39,3
113,8
99,9
119,9
75,2

83,3
79,6
83,3
96,8
94,2
39,1
113,4
96,1
118,1
75,3

83,2
78,1
84,5
92,7
95,0
38,2
110,0
99,8
116,4
75,2

90,8
148,0
126,2
41,0
141,8
95,1
147,2
108,8

97,3
127,0
111,0
45,2
131,6
100,0
139,5
105,0

90,9
110,0
98,2
43,6
120,9
102,0
129,3
85,4

87,9
83,1
85,2
103,0
96,5
41,4
115,5
103,4
122,0
75,3

43,3

43,3

40,7

39,1

38,2

38,4

36,4

0,6

1,8

3,5

5,0

5,5

5,6

6,0

1 Dejaaraanduiding isof kalenderjaar, januari t/m 31december, of oogstjaar, 1 juli t/m 30juni.
bron:Organisation for Economie Cooperation and Development, Food consumption statistics
1955-1973, Paris 1975.
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4.B. Deinvloed van het inkomen.
Hethoofdelijk verbruik van aardappelen isgedurendedeperiode 1949-1974
niet alleen inNederland maarookinde9E.E.G.-landen gedaald(tabel21).
Inclusief het verbruik van aardappel-consumptieprodukten,daalde het verbruik
indenegen E.E.G.-landen van 100kgperhoofd in 1960/1961tot 83kg in
1973/1974.Indezelfde periodesteeghet inkomen perhoofd inde9
E.E.G.-landen aanzienlijk. Dezeontwikkeling isinovereenstemming metde
stellingdat metdeinkomensgroeidebetekenis van deaardappel als menselijk
voedselzal afnemen.
VoorNederland kandezeontwikkelingovereen langeperiodeworden
vervolgd:het aandeel vanaardappelen inhetgezinsbudget was2796 in 1829 en
0,696in1969.74
Heteffect van het inkomen ophet verbruik van aardappelen isineenaantal
studiesgemeten aan deinkomenselasticiteit van devraagnaaraardappelen.Zo
vermeldt een F.A.O.studievoordeperiode 1960-1963 een inkomenselasticiteit
van devraag naarzetmeelhoudendewortelgewassen (starchy roots)inde 6
E.E.G.-landen van -0,40,inNederland van -0,30en inWest-Duitsland van
—0,60; voorhet Verenigd Koninkrijk werden inkomenselasticiteiten tussen
—0,08 en-0,68gemeten.75 In talrijke studiesbleek heteffect van
inkomensstijging en van veranderende consumptiegewoonten ophet verbruik
vanaardappelen moeilijk tesplitsen,maarwelwerdvastgesteld datdeze
factoren gezamenlijk een negatieveinvloedophetverbruik hadden.76 Ineen
studievandeE.E.G.-commissiewerd voordeperiode 1967/1968tot 1977/1978
een daling inhet verbruik voorspeld van 8,596 perhoofd van debevolkingvoor
de9E.E.G.-landen gezamenlijk envan096 voorNederland,respectievelijk van
2496 voorWest-Duitsland afzonderlijk. Het isnogniet duidelijk opwelk niveau
het aardappelverbruik perhoofd indeE.E.G.zalstabiliseren.
Inkomensgroei beïnvloedde deaardappelconsumptie ookopanderewijze.Zo
steegmetdegroeivan het inkomendevraagnaardienstverlening bijen naar
dekwaliteit van aardappelen. Degroeiendevraagnaardienstverlening kwam
tot uitingindetoenemende verwerking vanconsumptie-aardappelentot
aardappel-consumptieprodukten. Destijgende produktievan
aardappel-consumptieprodukten speeldeook inopdegroeiendebehoefte van
consumenten aanvariatieinhet verbruik.
Dooreengoed kwaliteitsprodukt, dooreenexpansieve verwerkende industrie
endooreenactievegroothandel zijn demogelijkheden voordeafzet van
Nederlandseconsumptie-aardappelen,die indeperiode 1949-1974
voortvloeiden uit welvaartsstijging, goed benut.
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4.C Deinvloed vandeE.E.G.opdeaardappelmarkt.
Detot standkoming vandeE.E.G.heeft deNederlandse aardappeltelers
ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden verschaft voordeuitbreiding vande
aardappelexport. Bijeen krimpendevraagmoestdezeexport gerealiseerd
worden inconcurrentie met producenten uit het betreffende importlandenuit
andereexportlanden. Degunstigeliggingvan Nederland tenopzichtevande
Westduitsebevolkingscentra endeverhoudingsgewijs goedekwaliteitvan het
Nederlandse produkt hebben ertoebijgedragen,dat deNederlandse
aardappelexport binnen het E.E.G.-regimebelangrijk isgestegen(tabel 22). De
E.E.G.-importvanvroegeaardappelen uit derdelanden werdenigermate
afgeremd dooreenbuitentarief van 15% tot 15 mei,21%indeperiode 15 mei
tot 1 julien 18% vanaf 1 juli.
Vande6E.E.G.-landen isalleen Frankrijk vaakeengesloten markt gebleven,
omdat dit land voordeaardappelmarkt vaakeen minimum prijsregeling
krachtensartikel44van het E.E.G.-Verdrag toepaste;metbehulphiervan kon
import worden geweerd.Dezeregelingwasna 1970instrijd metde
E.E.G.-voorschriften,waarinwerdvastgesteld,dat naafloop vande
overgangsperiode in 1970geen nationale marktordeningen meermochten
bestaan.Hetweren vanaardappelimport opbasisvandezogenaamde
minimumprijsregelingen isdanookopgrond vaneenuitspraak vanhet
Europese HofvanJustitie vanaf 1januari 1976 afgeschaft.
Eengevolgvan detot standkoming van deE.E.G.-marktvoordeNederlandse
aardappelproducenten is,dat deinvoervanvroegeaardappelen aanmerkelijk is
toegenomen ten kostevan debinnenlandse produktie.
Tabel 22

EXPORT VAN CONSUMPTIE- EN INDUSTRIEAARDAPPELEN PER OOGSTJAAR
NAAR DE E E.G.-LIDSTATEN, OVERIGE LANDEN IN EUROPA EN LANDEN
BUITEN EUROPA. (IN TONNEN)

Land

1958-1962

1963-1967

1968-1972

1973

1974

Europa 9'
West-Duitsland
Frankrijk
Italië
België/Luxemburg
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Denemarken
overige landen in Europa
landen buiten Europa

181660
89127
5177
8945
18656
59755

251598
191490
1230
28366
27750
2762

608182
490042
4654
57469
53309
2708

713168
580135
9514
53441
68199

582459
376481
1325
122554
79665
757

-

-

-

48323
64045
294029

54394
72161
378153

58386
69118
735686

-

1879
48332
58476
819976

-

1677
27980
64657

675096
totaal
1 in de perioden 1958-1962, 1963-1967 en 1968-1972 exclusief Denemarken.
bron: Produktschap voor Aardappelen, Jaarverslagen, 's Gravenhage, diverse jaargangen.
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4.D. Ontwikkelingen indistributieen verwerking.
Deaardappeltelerszetten hun produkten grotendeels afaandecollecterende
groothandel.Daarnaast isdeverkoopaan industrie,grossier,detaillistof
rechtstreeks aan consument van betekenis.Uittabel 23blijkt dat vooralde
verkoopvan teleraan industrieistoegenomen (tabel 23).Deveranderingen in
het afzetkanaal van producent totconsument zullen voordetailhandel,
groothandel en industrie naderwordenbezien.
Tabel 23 DE CONSUMPTIEAARDAPPELVERKOPEN VAN TELERS (EXCLUSIEF
UITSCHOT) IN NEDERLAND IN 1.000 TON.
Oogst

Oogst
1965/1966

Oogst
1968

Oogst
1971

Oogst
1972

Oogst
1974

1600
110
1710
90
70
200

1430
100
1530
120
70
200

2070

1920

aan decollecterende handel
aan de stadsgrossiers
totaal aandegroothandel
aan de industrie
aan de detailhandel
aan de consumenten

1100
20
50
200

1400
40
60
200

1350
100
1450
80
70
200

totaal

1370

1700

1800

bron: Produktschap voor Aardappelen,Jaarverslagen, 's Gravenhage,diversejaargangen.

Detailhandel. Het aantal verkooppunten vooraardappelen indeNederlandse
detailhandel isaanzienlijk gedaald(tabel 24).Terwijl in196016685
verkooppunten voorkwamen,wasdit aantal in 1975gedaald tot 9689. Deze
daling ishetgevolgvandeafname inhet aantal groente-en fruitwinkels. De
aardappelverkoop viadealgemenelevensmiddelenwinkel istoegenomen;dit
blijkt onder meeruit detoename van het aantal filiaalwinkels dat aardappelen
voert van 500in 1960tot 1500in 1975.Dezeontwikkeling isopganggekomen
metdeopkomst van desupermarkt. Zijkreegeen stimulans in 1961,toende
vestigingswetgeving zodanigwerdaangepast datookalgemene
levensmiddelenwinkels zonderspecialevergunning ofregistratie
consumptie-aardappelen inkleinverpakking konden voeren.De mogelijkheden
voordeverkoopvan aardappelen doordedetailhandel zijn nogverderverruimd
doordeaanpassingvandevestigingswetgeving medio 1972;dedetailhandel in
aardappelen konsindsdien plaatsvinden opgrond vaneenalgemene
vestigingsvergunning. Thansgeschiedt een aanmerkelijk gedeeltevande
consumentenaankopen vanconsumptie-aardappelen viadealgemene
levensmiddelenwinkel.
Overigensvalt het opdat dedirecteverkopen van teleraan consument
omvangrijk zijn gebleven:voor 1973/1974werden zijgeschatop26%vande
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consumentenaankopen, inclusief aankopen grootverbruikers van
consumptie-aardappelen, en voor 1974/1975 opcirca 27%.77 Wellicht
bevorderde de gestegen bruto-marge van de detailhandel bij aardappelen de
rechtstreekse aankoop van consumenten bij telers. Het toegenomen autobezit
heeft hier waarschijnlijk ook een positieve invloed uitgeoefend.
Tabel 24

HET AANTAL VERKOOPPUNTEN VAN AARDAPPELEN,
O N D E R V E R D E E L D N A A R T Y P E , IN DE D E T A I L H A N D E L .

aantal ondernemingen
waarvan uitsluitend
wijkrijder en/of marktverkoop
filiaalwinkels
totaal aantal verkooppunten

1960

1965

1970

1973

1975

16185

13150

12245

11680

8189

5340
500

3740
915

2945
1425

2740
1540

16685

14065

13670

13220

_i

1500
9689

bron: Produktschap voor Aardappelen, Jaarverslagen, 's Gravenhage, diverse
jaargangen.
1onbekend

Groothandel.Deontwikkelingen in de detailhandel leidden bij de groothandel
tot een stijgende vraag naar kleinverpakte aardappelen. Zo werd in 1972door de
detailhandel minder dan 25%van de aardappelen losof in eenheden van meer
dan 10kg verkocht.78 Ook werd de groothandel door deze ontwikkelingen in de
detailhandel geconfronteerd met een kleiner aantal,vaak grote,kopers. Verder
moest de collecterende groothandel zijn dienstverlening bij sorteren, wassen en
kleinverpakken van aardappelen uitbreiden. Naast was-en pakbedrijven als
onderdeel van een groothandelsonderneming zijn gespecialiseerde was-en
pakbedrijven ontstaan. In 1972waren er 15van zulkegespecialiseerde bedrijven
met een omzet van 200000 ton.79 De mechanisatie in het sorteren, wassen en
verpakken heeft schaalvergroting in decollecterende groothandel bevorderd.
Met name heeft een duidelijke concentratie in deexporthandel van aardappelen
plaatsgevonden in de periode 1965-1970. De concentratie heeft zich sindsdien,
zij het in meer beperkte mate voortgezet: in dejaren 1970en 1974 verzorgden
handelsondernemingen met eenjaarlijkse omzet van meer dan 10000 ton
respectievelijk 5796en 63%van de totale export (tabel 25).Er mag worden
geconcludeerd dat de collecterende groothandel een belangrijke schakel in de
afzet van consumptieaardappelen isgebleven: in 1974werden van een
netto-produktie van 2624000ton consumptie-aardappelen 1430000ton via de
collecterende groothandel afgezet.80
Naast decollecterende groothandel functioneert de grossier in aardappelen die
regelmatig kleine hoeveelheden aan detaillisten en aan grootverbruikers levert.
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Men zou kunnen denken dat deaardappelgrossier door de concentratie in de
detailhandel aan betekenis zou hebben ingeboet; de geconcentreerde
detailhandel zou zelf centraal inkopen bij de groothandel of rechtstreeks bij de
teler. Het aantal grossiers isinderdaad gedaald van circa 495 in 1960tot 305in
1975.81 Detotale aardappelomzet van grossiers isechter slechts gedaald van
569250ton in 1960tot 518500ton in 1975,ondanks het dalend hoofdelijk
verbruik van consumptie-aardappelen in Nederland. Een aantal factoren heeft
volgens het Produktschap voor Aardappelen de marktpositie van de grossier
gunstig beïnvloed.82 In de behoefte van de detailhandel aan kleinverpakte
aardappelen kon door de grossier doelmatig worden voorzien. Ook moet worden
geconstateerd, dat de algemene levensmiddelenwinkel de voorraadfunctie voor
aardappelen graag aan de grossier overdroeg. De algemene
levensmiddelenwinkel streefde ernaar om met zobeperkt mogelijke
schapruimte voor aardappelen te werken, wat slechts mogelijk was bij
regelmatige belevering door de grossier. Tenslotte kan worden vastgesteld dat
de grossier zijn positie heeft trachten te handhaven door een breder assortiment
Produkten, naast aardappelen ook groente en fruit, te gaan voeren.
Tabel 25

HET AANDEEL VAN EXPORTONDERNEMINGEN, INGEDEELD NAAR GROOTTEKLASSE, IN DE GEËXPORTEERDE HOEVEELHEID AARDAPPELEN EN DE GEMIDDELDE
OMZET IN TONNEN PER GEMIDDELDE EXPORTONDERNEMING, NAAR GROOTTEKLASSE.

Oogs,11970

Geëxporteerd

Oogst 1965

>20000 ton
10000-20000ton
5000-10000ton
1000- 5000ton
100- 1000ton
<100ton

Aan- Gemiddeld Aandeel perexpor- deel
(%) teur
(%)
14
21500
34
7
19300
23
25
6540
15
41
2380
21
12
425
6
1
32
1

Gemiddeld
perexporteur
29400
14500
6760
2300
450
65

Oogst 1973

Oogst 1974

Aan- Gemiddeld Aandeel perexpor- deel
(%) teur
(%)
38700
38
42
16600
23
21
19
7790
13
16
2520
18
4
420
6
0,2
50
0,4

Gemiddeld
perexporteur
35400
14200
7300
2700
550
40

bron: Produktschap voor Aardappelen,Jaarverslag,'s Gravenhage, 1975p. 63.

Industriële verwerking. De hoeveelheid aardappelen die verwerkt is tot
aardappel-consumptieprodukten istoegenomen van circa 25000ton in 1959tot
480000ton in 1974.Deze toenemende verwerking speelde in opde
welvaartsgroei en de behoefte aan variatie van de consument. Voorgebakken
frites issteeds het belangrijkste produkt geweest onder de
aardappel-consumptieprodukten. In de periode 1965tot 1970zijn ook
potato-chips en nibbits in betekenis gegroeid. Nadien zijn de voorgebakken
Produkten niet alleen absoluut, maar ook relatief het sterkst toegenomen. In
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1974werden 304000ton,63,5%vandeintotaalverwerkte hoeveelheid
aardappelen,verwerkt tot voorgebakken produkten. Deverbreding vanhet
assortiment aardappel-consumptieprodukten heeft devraaggestimuleerd.
Degroeivandeaardappelverwerking ismedemogelijk gewordendoordegrote
buitenlandsevraag(grafiek 8).Deexport vanaardappel-consumptieprodukten is
grotendeelsgericht opWest-Duitsland: 82655ton opeen totaleexportvan
111830 ton in 1975. Deexportvraag uit West-Duitsland heeft met namede
produktievanvoorgebakken produkten aanzienlijk gestimuleerd.
Grafiek 8
ProduktieenexportvanaardappelcorLsumptieprodukten(basisvers).
Bron:Produktschapvooraardappelen,Jaarverslagen, 's-Gravenhage,diversejaargangen.
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Bijdeindustrieën diegericht zijn opdevoortbrengingvan
aardappel-consumptieprodukten voltrok zicheen duidelijke concentratie.De
verwerkinggeschieddeintoenemende matedoorgrotebedrijven:terwijl in
1968geen enkelevan de46fabrikanten meerdan 25000ton aardappelen
verwerkte,waren dit in 19746 ondernemingen opeentotaalvan44.Hetvalt
hierbij opdat het aantal bedrijven dataardappelen verwerktetot snacks(zoals
chipsenanderespeciaalprodukten)veel kleinerisdan het aantal industrieën,
datzichbezighoudt metdeproduktie vanvoorgebakken produkten:terwijl in
1975inNederland 36ondernemingen voorgebakken produkten produceerden,
warenditerslechts 6 bijsnacks.84
Deconcentratie indeaardappelverwerkende industrie had belangrijke
consequenties voordeaardappelteleren handel,aangezien dezehierdoormet
groteinkoperswerden geconfronteerd. Ditgold met namevoorde
aardappeltelers:in 1974leverden Nederlandse aardappeltelers 120000ton
consumptie-aardappelen rechtstreeksaandeverwerkende industrie,dieindat
jaar480000ton consumptie-aardappelen verwerkte.85
4.E. Ontwikkelingen indeaardappelteelt.
Hetaantal aardappeltelers isafgenomen en het aantalha
consumptie-aardappelen perteleristoegenomen;in 1959had 39%vande
bedrijven opkleigrond metconsumptie-aardappelen meerdan 5 ha
consumptie-aardappelen, terwijl dit percentage in 1971wasgestegen tot 76% en
in 1974tot 75,59ó.86Degemiddelde oppervlakteconsumptie-en
pootaardappelen perbedrijf bedroeg in 1965opdekleigrond 2,2haensteegtot
4,6hain 1974.Destijgende opbrengst perhavergrootte deaardappelproduktie
perlandbouwbedrijf nogmeer.Dezegroteaardappelproduktie perbedrijf
maaktedetelervoorwatbetreft zijn inkomsten meerafhankelijk vande
aardappelmarkt. Het Landbouwschapdeed in 1971 een rapportverschijnen dat
aandezeproblematiek wasgewijd.87 Delandbouwer kreegalsgevolgvande
specialisatieopconsumptie-aardappelen meerbehoefte aaneen lonend prijspeil,
terwijl deindustrie meerbehoefte kreegaan regelmatigebelevering,aan
zekerheid overdeteontvangen kwaliteitenaaneenstabiel prijspeil,aldusdit
rapport.Verticale integratiedoorcontractteelt van telermet fabriek werd indit
rapport mindergeschikt geacht omaandegenoemdebehoeften van landbouw
en industrietevoldoen. Delandbouwerzou niet altijd despecifieke eisenvan
defabriek kunnen garanderen. Ditzou,volgensdit rapport,betermogelijk zijn
indien decollecterende handel contracten mettelersen met fabrieken zou
afsluiten. Omdiereden zouden telersgroeperingen moeten wordenopgericht
rondcollecterendegroothandelsondernemingen. Eenopgrond vanditrapport
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ontwikkeld plan voor samenwerking zal in paragraaf 5aan de orde komen.
Niettemin zocht de aardappelteler meer inkomenszekerheid door afzet in de
vorm van teeltcontracten met industrie en/of collecterende handel of door afzet
in poolverband met prijsegalisatie over het afzetseizoen. Deze ontwikkeling
voltrok zich snel. Zo werd naar schatting 10%van de oogst uit 1971via
teeltcontract/landverhuur afgezet, 2096incoöperatief verband verkocht en70%
via de vrije markt afgezet, terwijl in 1975naar schatting nog slechts 50%van de
aardappeloogst via de vrije markt werd afgezet. In de betekenis van de afzet via
de vrije markt bestonden regionaal grote verschillen: in de IJsselmeerpolders
wasdit in 1971circa j van de oogst,daarentegen in het zuidwestelijk kleigebied
tussen 70%en 80%van de oogst.88
Belangrijk voor de afzet van aardappelen was ook, dat de bewaarcapaciteit van
landbouwbedrijven mede onder invloed van de sterkere specialisatie opde
aardappelteelt werd uitgebreid. Detotale bewaarcapaciteit voor aardappelen,
inclusief pootaardappelen, steeg bij producent en handel van 838000ton in 1962
naar 1471000ton in 1968,terwijl het aandeel van de telers hierin groeide van
59%tot 69%.In dezelfde periode groeide de gemiddelde grootte van de
bewaarcapaciteit bij telers van 135ton in 1962tot 165ton in 1968.89De telers
werden hierdoor vrijer in de bepaling van het tijdstip van verkoop.
4.F. Slotopmerking.
Het mag,algemeen gesproken, een prestatie worden genoemd indien
ondernemingen in een markt met afnemende vraag de produktie weten uit te
breiden. De Nederlandse aardappeltelers, handelaren en verwerkende industrie
hebben deze prestatie geleverd gedurende de afgelopen 25jaren. Er heeft zich
gedurende deze periode wellicht een aantal minder gelukkige ofte traag
verlopende ontwikkelingen voorgedaan. Dit neemt niet wegdat de
ontwikkeling van de markt voor Nederlandse aardappelen door teler, handel en
industrie in de afgelopen 25jaren positief moet worden beoordeeld.
Par. 5. Deontwikkeling vanCebecoindeveranderendemarkten.
S.A.. Inleiding.
In samenhang met de veranderende markten van Iandbouwprodukten en
mengvoeders heeft Cebeco belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Terwijl de
ontwikkeling van Cebeco alsonderneming elders in dit boek uitgebreid is
beschreven, zal in deze paragraaf alleen dewisselwerking tussen Cebecoen zijn
afzetmarkt worden bezien. Deze wisselwerking wordt beïnvloed door de
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omstandigheid dat Cebeco een topcoöperatie is,die coöperatieve verenigingen
als leden en afnemers heeft. Het thema van deze paragraaf ishoe Cebeco zich
vanuit de coöperatieve doelstelling en in het licht van zijn bijzondere band met
de leden-coöperaties heeft aangepast aan veranderingen in de afzetmarkten.
Deze beschouwing zal zich beperken tot de mengvoedermarkt en de markt voor
consumptieaardappelen.
5.B. De ontwikkeling van Cebeco in de markt van mengvoeders.
5.B.1. De doelstelling vanCebecoals coöperatieve handelsonderneming;
problemenbijderealiseringhiervan.
Decoöperatieve mengvoederindustrie stelt zich tot doel om landbouwers tegen
zolaag mogelijke prijzen van kwalitatief goed veevoeder te voorzien. De
coöperatieve mengvoederindustrie kan dit doel bereiken indien zij doelmatig
werkt bij de inkoop, in de produktie en in het marktbeleid. Ook zal zij hiertoe
nieuwe initiatieven in produktie en afzet moeten nemen, waar deze de afnemers
tot voordeel kunnen strekken. Slechts dan kan de coöperatieve
mengvoederindustrie haar economische taak, om de veehouder goede
mogelijkheden in de markt aan te bieden, vervullen. Door concentratie van hun
grondstoffenaankopen bij Cebeco hebben de aangesloten plaatselijke en
regionale mengvoederindustrieën hun prijsconcurrentie in de mengvoedermarkt
kunnen vergroten. De betekenis van goedkope grondstoffen voor de
mengvoederprijs spreekt duidelijk uit het feit, dat de toegevoegde waarde van
de mengvoederindustrie slechts circa 10%bedroeg in 1974.90
Was doelmatigheid bij de inkoop geen probleem,de doelmatigheid in produktie
en marktbeleid vroegen in het licht van de veranderende marktomstandigheden
vooral na 1960veel aandacht. De Cebeco-organisatie werd voor het feit
geplaatst, dat mengvoeder in toenemende mate een produkt werd, waarvan de
afzetmogelijkheden niet alleen door de prijs bepaald werden, maar ook door het
totale servicepakket dat met het mengvoeder kon worden geleverd. Dit maakte
het noodzakelijk om het beleid bij te sturen. Dit zou van de 'Centrale' Cebeco
hebben kunnen uitgaan. Daarbij deden zich voor Cebeco de volgende specifieke
omstandigheden voor:
- Het servicepakket werd niet door Cebeco maar door de ledencoöperaties aan
de landbouwers aangeboden. Een aantal plaatselijke of regionale coöperatieve
verenigingen was daarvoor in het begin van de 60'erjaren te klein. Cebeco
moest nu trachten bij deze coöperaties de ontwikkeling 'van veevoeder naar
servicepakket' opgang te brengen. Dit was ongetwijfeld een moeilijker opgave
dan de leden-coöperaties te dienen met een lage prijs voor
veevoedergrondstoffen.
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- Concurrentie voeren door een servicepakket bij het veevoeder bracht met zich
mee dat men niet alle afnemers opdezelfde wijze kon tevreden stellen.
Veevoederleveranciers moesten het servicepakket aanpassen aan de behoeften
van de landbouwers en aan hun eigen sterke punten: bij voorbeeld men trachtte
vooral door een goede voorlichting afnemers te winnen of men wierf met
bepaalde soorten contracten. Dit aanpassen van het servicepakket aan de
behoeften van de landbouwers leidde tot een verschillende benadering van
bepaalde deelmarkten: marktsegmentatie. Decoöperatie,die in beginsel voor
alle landbouwers was,werd nu geconfronteerd met de vraag hoe zij een beleid
moest voeren dat zich voldoende richtte op bepaalde specifieke groepen: bij
voorbeeld, hoe moest zijzich richten op prijsbewuste afnemers zonder de
kwaliteitsbewuste kopers af te stoten. Deze speciale behandeling van
deelmarkten kwam ook duidelijk alsvraagstelling naar voren in de
verschillende bediening van grote en kleine afnemers onder de veehouders.
Moesten deze groepen een aangepaste service krijgen, mochten grote afnemers
door een kortingensysteem op lagere prijzen aanspraak maken, hadden zij
behoefte aan een ander soort voorlichting?
- Voor de aanpassing van het markbeleid aan de marktontwikkelingen werd
Cebeco als topcoöperatie in feite met beleidsvragen geconfronteerd waarvan de
oplossing slechts tot opzekere hoogte binnen zijn invloedssfeer lag. Immers,
beslissingen over produkt-assortiment,voorlichting en andere
service-elementen werden in beginsel door de plaatselijke of regionale
leden-coöperaties genomen.
- De mogelijkheid om in prijs en in aantal service-elementen concurrerend te
blijven betekende in het begin van de 60'erjaren dat de mengvoederindustrieën
groter moesten worden. Voor Cebeco betekende dit dat binnen de organisatie
een concentratie tot stand moest komen door fusie van leden-coöperaties.
5.B.2. Aanpassing vanhetmarktbeleidvoormengvoeders.
Cebeco heeft getracht het marktbeleid voor mengvoeders door samenwerking
met leden-coöperaties zodanig teverbeteren,dat de leden-coöperaties een
concurrerende plaats in de markt konden blijven innemen. Slechts dan immers
kon de coöperatie haar doelstelling blijven waar maken. Cebeco heeft deze
verbeteringen gestalte gegeven met als uitgangspunt de zelfstandigheid van de
regionale en plaatselijke leden-coöperaties. Hierbij isop gezette tijden de vraag
naar voren gekomen of voor een verantwoord marktbeleid een organisatorisch
sterkere band tussen Cebeco alstop-coöperatie en de leden-coöperaties
noodzakelijk zou zijn. Er moet worden vastgesteld dat de aanpassingen in het
marktbeleid van de Cebeco-organisatie zich voltrokken hebben binnen een
organisatiestructuur waaraan dezelfstandigheid van de leden-coöperaties
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ten grondslag lag. Hoe Cebeco dit marktbeleid in samenwerking met de
leden-coöperaties heeft aangepast, zal nu voor een aantal belangrijke elementen
van dit beleid worden belicht.
Produkt.De produktpolitiek isdebasis van het marktbeleid en het valt dan ook
niet te verwonderen dat hierin door Cebeco belangrijke wijzigingen zijn
doorgevoerd in de hier beschreven periode. Deontwikkelingen als gevolg van
het E.E.G.-landbouwbeleid brachten met zich mee dat Cebeco,evenals de
andere mengvoederindustrieën, waar mogelijk substituten zocht voor de sterk
in prijs gestegen voedergranen. Gezien de variërende prijzen van de
grondstoffen voor de mengvoederindustrie werd lineaire programmering voor
Cebeco reeds spoedig een belangrijk hulpmiddel om goedkoop mengvoer van de
vereiste samenstelling te realiseren.
Met de groeiende kennis op het gebied van de veevoeding en met de grotere
flexibiliteit in het verbruik van grondstoffen door de mengvoederindustrie werd
dejuiste dosering van mineralen, vitaminen en dergelijke een belangrijke vraag.
De produktie van voormengsels van mineralen, vitaminen en dergelijke moest
hiertoe ter hand worden genomen, waarbij de leden-coöperaties afzonderlijk te
geringe hoeveelheden voormengsels verbruikten om zelfstandig de produktie
van voormengsels ter hand te nemen. Cebeco werkte daarom met
leden-coöperaties samen bij de bouw van een fabriek voor de bereiding van
voormengsels van mengvoedertoevoegingen te Utrecht 'Pre-Mervo'. De
produktie van deze fabriek, waarvan de bouw in 1966/1967 startte, ontwikkelde
zich gunstig. Zij viel in de laatstejaren iets terug alsgevolg van de
verschuivingen van vitaminen/mineralenmengsels naar concentraten.
Het servicepakket van de mengvoederfabrikant verbreedde zich met de zorg
voor kwalitatief goed uitgangsmateriaal en andere bedrijfsbenodigdheden voor
de landbouwer. Ook voor de verzorging van deze aspecten van het
produktbeleid waren de leden-coöperaties individueel te klein. Cebeco
ontwikkelde ondersteunende activiteiten opdit gebied. Voor de verbetering van
het uitgangsmateriaal in de pluimveehouderij richtte Cebeco samen met andere
coöperaties het pluimveefokkersinstituut C.P.I. open voor de verbetering van
het uitgangsmateriaal in de varkenshouderij nam zijdeel in het
varkensveredelingsinstituut 'Cofok' N.V. Door deze samenwerking tussen
coöperaties werden deze veredelingsinstituten instellingen ten nutte van de
hele Nederlandse landbouw.
Op het gebied van de technische toerusting kan worden vermeld, dat Cebeco in
1969/1970 in samenwerking met andere coöperaties overging tot de oprichting
van de N.V.Vastabouw, die tot doel heeft om de bouw van varkensstallen op
een financieel gezonde basis te bevorderen.

333

Bijde financiering van gebouwen, machines en levende have werkten Cebeco
en de leden-coöperaties vaak samen met de boerenleenbanken. Voor de
ontwikkeling van de legpluimveehouderij, die in de periode 1962/1967 een
bijzonder moeilijke periode doormaakte, werd een speciale
financieringsmaatschappij opgericht, de N.V. Maplo,waarin Cebeco deelnam.
Einde Cebeco-verslagjaar 1969/1970 was door Maplo N.V.een borgstelling op
kredietverlening afgegeven voor 680000stuks pluimvee,terwijl dit aantal was
opgelopen tot 1042275stuks pluimvee einde boekjaar 1974."
Om de positie van de leden-coöperaties in de mengvoedermarkt te versterken
heeft Cebeco een merknaam 'Mervo' geïntroduceerd, die door de
leden-coöperaties mocht worden gevoerd voor mengvoeder, dat onder een
bepaalde regie werd geproduceerd. Alle mengvoeders van bij de C.L.O.-controle
aangesloten coöperaties voerden reeds het C.L.O.-controlemerk, dat garanties
voor goede kwaliteit inhoudt. In het Cebeco-milieu was erevenwel behoefte om
als Cebeco-organisatie onder andere in advertenties opuniforme wijze naar
voren te komen. Het CL.O.-controle-merk kon daartoe niet dienen,omdat het
ook gevoerd werd doorde niet tot de Cebeco-organisatie behorende coöperaties.
De 'Cebeco'-aanduiding werd minder geschikt geacht,omdat gebleken was dat
sommige leden-coöperaties het niet op prijs stelden veevoeder in
Cebeco-verpakking aan hun leden te leveren. Een voordeel van het zowel door
Cebeco als door ledencoöperaties gevoerde Mervo-merk wasook, dat
gemakkelijker van het ene produktiebedrijf naar het andere kon worden
overgeschakeld, zonder dat dit voor de afnemers merkbaar zou zijn. Dit laatste
zou namelijk tot moeilijkheden hebben kunnen leiden in desoms bestaande
concurrentiesfeer tussen de leden-coöperaties.
Het isduidelijk dat een merk als symbool van een bepaald marktbeleid, meer
succesvol zou zijn geweest indien door de leden-coöperaties uniform hetzelfde
marktbeleid zou zijn gehanteerd. Echter, zoals reeds werd opgemerkt, moest
door Cebecoop nieuwe marktontwikkelingen ingespeeld worden vanuit de
grondgedachte dat de leden-coöperaties zelfstandig waren binnen de organisatie.
De leden-coöperaties konden zelf beslissen om het merk 'Mervo' onder de
gestelde voorwaarden te gaan benutten en slechts een deel isdit merk in het
kader van zijn eigen beleid gaan voeren. Een sterke merkpolitiek voor de
Cebeco-groep kon door het Mervo-plan niet tot ontwikkeling komen.
Waar mogelijk nam Cebeco initiatieven om de mengvoederkwaliteit te
verbeteren. Dit werd onder meer gedaan door middel van de Stichting
C.L.O.-Instituut voorde veevoeding 'De Schothorst'. Hier worden
proefnemingen gedaan over een veelheid van onderwerpen die de
produktenpolitiek rechtstreeks ondersteunen: bij voorbeeld over de verwerking
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doorvarkensvangraanvervangende Produkten,zoalssuiker,zuiverzetmeel,
maïsglutenvoerenerwtenofheteffect van voormengsels en antibiotica.
Prijs. Cebecoheeft altijd ernaargestreefd omdeleden-coöperatiesgoedkoop
van grondstoffen tevoorzien doorbundeling van hun aankopen.Evenals
andere mengvoederindustrieën poogdeCebecohierbij degrondstoffenprijs laag
tehouden door,waardit uit oogpunt van voedingswaardeverantwoord enuit
hoofde van prijs aantrekkelijk was,inplaatsvan voedergranen andere
Produkten aan tekopen.
Het lijkt dat devoordelen van het inkopen ingroteeenheden pasmaximaal
hadden kunnen worden benut,indien Cebecozekerheid zou hebben gehadover
deaftezetten hoeveelheden aandeleden-coöperaties.Deleden-coöperaties
hadden echtereen zekerevrijheid indeaankoopvan hun grondstoffen; de
afzetmogelijkheden voorCebecoaandeleden-coöperaties berustten inhoge
mateopafnametrouw. Dezetrouwwasniet bijiederlidgelijk. InCebecois
medeomdezereden welalsdiscussiepunt naarvoren gekomen ofereenzekere
afnameverplichting voorleden-coöperaties zou moeten worden ingevoerd.Zo
wasindeop 18 december 1969aangenomen statutenwijziging een
A-lidmaatschap opgenomen,datonder meerzouwordengekenmerkt dooreen
afname- en/of leveringsverplichting.
Eenandere methodewaarlangsdemengvoederprijs voordeveehouderszou
kunnen worden verlaagd,wasdeverlagingvan produktiekosten. Grotere
veevoederfabrieken zouden aan deverlagingvandekostprijs een bijdrage
kunnen leveren.Cebecotrachtte hiertoe fusies tussen deleden-coöperatieste
stimuleren enbegeleiddezijn leden-coöperaties metzijn ingenieurs-en
bouwbureau bijnieuwbouw.
Voorlichting. Inde60'erjaren groeidedeovertuigingdat voorlichtingeen vande
belangrijkse onderdelen wasvan het servicepakket vande
mengvoederleverancier. Ookhierstond deCebeco-organisatie voordevraag
hoezijdeactiviteiten vandeplaatselijke,regionaleleden-coöperatieszou
kunnen bevorderen. Devraagoverdeaanpassingvan het voorlichtingsapparaat
looptalseen rodedraad doorhet Cebeco-beraad inde60'erjaren overeenmet
deleden-coöperaties meergecoördineerde marktbenadering.In interne nota's
werd naarvoren gebracht dat devoorlichtingsdiensten vande plaatselijke
coöperatiesversterking behoefden ensuggestieswerden gedaan omde
voorlichting indeheleCebeco-organisatie volgenshetzelfde principetevoeren.
Deconcretevoorlichtingsactiviteiten vanCebecolagen ineersteaanlegophet
gebied vancursussen enadviezen aan devoorlichtersvandeleden-coöperaties.
Deovertuiging groeideallengsdatvoorlichtingeenactiviteit was,diemoest

335

worden uitgevoerd in samenhang met bedrijfsservice en valorisatie. Een
centraal door Cebeco geleide voorlichtingsdienst voor alle leden-coöperaties
paste echter niet in de structuur van de Cebeco-groep. Daarom werd in 1969in
Deventer een team van deskundigen belast met de ondersteuning van de
leden-coöperaties op het gebied van valorisatie,voorlichting en
bedrijfsuitrusting: 'Vanuit één punt, namelijk het kantoor te Deventer, kan
thans ondersteuning plaatsvinden van de taken van de verenigingen op het
gebied van integratie, voorlichting en verkoop',aldus het Jaarverlag
1968/1969.92 Ook mocht worden vastgesteld dat de leden-coöperaties met de
voortschrijdende concentratie meer aandacht aan hun voorlichtingsdienst
gingen besteden. Hierdoor kreeg devoorlichtings- en integratiedienst van
Cebeco te Deventer, het V.I.D.-team,een steeds belangrijker taak in het
adviseren en begeleiden van de leden-coöperaties bijde organisatie en het
functioneren van hun verkoop- en voorlichtingsapparaat. In deze samenwerking
tussen leden-coöperaties en Cebeco-team te Deventer kon de voorlichting van
de Cebeco-groep diepgaander en veelzijdiger worden. De realisatie van deze
samenwerking werd in het Jaarverslag 1974/1975 van Cebeco-Handelsraad als
volgt belicht:'De voorlichtings- en integratiedienst van Cebeco-Handelsraad
zette ook dit boekjaar zijn ondersteunende activiteiten met betrekking tot het
verstrekken van vaktechnische informatie aan de leden-coöperaties voort. Dit
betrof niet alleen de specifieke voorlichting ten aanzien van de verticale
integratie in de pluimvee- en varkenshouderij, doch ook de algehele voeding en
gezondheidszorg voor de gehele veestapel. Voorts schonk de dienst veel
aandacht aan de bijscholing van de voorlichters. Dit geschiedde door middel
van cursussen, die in samenwerking met de Kaderschool georganiseerd zijn en
waar ook de Praktijkscholen voor de Dierveredeling bij betrokken waren. Naast
deze cursussen zijn vele bijscholingsbijeenkomsten voor devoorlichters van de
ledenverenigingen gehouden, in veel gevallen samen met de Vereniging van
Veevoedingsvoorlichters in dienst van Landbouwcoöperaties'.93
VerticaleIntegratie.In eerste aanleg bestond bij Cebeco een zekere weerstand
tegen contractteelt. Er bestond immers een vaste relatie van de coöperatie met
haar leden. Men heeft zichechter gerealiseerd, dat ook voor landbouwers die lid
zijn van coöperaties contractteelt aantrekkelijk kon zijn om marktrisico's en
financieringsproblemen te verminderen. Cebeco heeft door advies en service
aan de leden-coöperaties de ontwikkelingen in de contractteelt begeleid. Ook
nam Cebeco met bepaalde leden-coöperaties en met andere coöperaties deel aan
bepaalde contractregelingen. Zo werd reeds opgemerkt dat Cebeco in het begin
der 60'erjaren samen met leden-coöperaties en met de G.O.S. een
financieringscontract ontwikkelde. Cebeco en zijn leden-coöperaties werkten
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voorwatslachtkuikensbetreft samen met Frikien voorwatvarkens betreft
samen metCovecoinintegratiesystemen van fokker tot en metslachterij.In
het laatstegeval werd veelgebruik gemaakt van
minimum-garantieprijs-contracten.
Slotopmerking. Cebecoheeft indeperiode 1949-1974eenzeer belangrijke
bijdrage geleverd aaneen marktbeleid voor mengvoedersdat aansluitingzocht
bijdebehoeften vandemoderne landbouwer. Hijheeft ditgerealiseerd door
adviesen voorlichting aan deleden-coöperaties,doorsamenwerkingin
projecten metdeleden-coöperaties endoordeoprichting van instituten die
gericht warenopspecifieke dienstverlening aan delandbouwers.Deze
werkwijze vanCebecowasbepaald doordestructuur vande
Cebeco-organisatie,waarinzeersterk werdgehecht aandezelfstandigheid van
deleden-coöperaties.Doorovertuigen metgoedeargumenten endooronderling
vertrouwen moest het samenspel tussen Cebecoendeleden-coöperaties inhet
marktbeleid voormengvoeders tot stand komen.
ErisopgewezendatCebecodeuitbreiding vandedienstverlening voorzijn
leden-coöperaties onder meerrealiseerdedoorhet stichten van nieuwe
onderzoeksinstituten insamenwerking metanderecoöperaties,buitende
Cebeco-organisatie. Cebecoheeft opdezewijze niet alleenvoordelandbouwers,
diebehoren tot Cebeco-organisatie maarookvoorderest vandeNederlandse
veredelingslandbouw een stimulerendeen dienende functie vervuld.
5.C. Deontwikkeling vanCebecoindemarktvoorconsumptie-aardappelen.
In paragraaf 4iseen aantalontwikkelingen indeconsumptie-aardappelmarkt
gedurendedeperiode 1949-1974beschreven. Alsbelangrijke ontwikkelingen
kwamen hierbij naarvoren detoenemende verwerking van aardappelentot
consumptie-aardappelprodukten, degestegen dienstverlening doorwassenen
kleinverpakkingendeveranderendestructuur vandedetailhandelen
groothandel inconsumptie-aardappelen. Indezesubparagraaf zalslechtsbondig
wordenbeschreven hoeCebecobetrokken wasbijdeafzet van
consumptie-aardappelen, met namehoehijreageerdeopdegenoemde
veranderingen indemarkt.Eldersindit boek,inhoofdstuk VIII,paragraaf7,
wordendeorganisatorischeontwikkelingen vanCebecoronddeafzet en
verwerking van consumptie-aardappelen uitvoerigerbelicht.
Cebecoheeft veelactiviteiten ontplooid indeconsumptie-aardappelmarkt. In
verschillendegebieden van het land hadCebecoeen belangrijke positieals
afzetorgaan voorconsumptie-aardappelen waarvan hem deverkoopdoorzijn
leden-coöperaties werdtoevertrouwd. Hij namdeel inN.V.NedatoenN.V.
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Zuiderdel,werkzaam inde afzet van consumptie-aardappelen. Daarnaast heeft
Cebeco een zeer actieve rol gespeeld in de verwerking van
consumptie-aardappelen tot consumptie-aardappelprodukten. Hij vormde hier
niet alleen een coöperatief tegenwicht tegen de particuliere industrie, maar ging
ook duidelijk voor bij pogingen om tot een betere valorisatie van aardappelen te
komen. Cebeco nam hiertoe deel in een aantal verwerkingsbedrijven waaraan in
hoofdstuk VIII paragraaf 7uitvoerige beschouwingen zijn gewijd.
Ten aanzien van de noodzakelijke concentratie en samenwerking bij de afzet
van consumptie-aardappelen ishet interessant om tezien hoe Cebeco getracht
heeft inhoud te geven aan bepaalde suggesties uit het rapport van het
Landbouwschap 'Structuurverbetering van de teelt en afzet van aardappelen
voor de consumptieve sector' uit december 1971.Cebeco heeft met andere
coöperatieve afzetorganisaties voor consumptie-aardappelen onderzocht of een
centraal orgaan voor de afzet van consumptie-aardappelen, in de geest van het
genoemde rapport zou kunnen worden opgezet. Er werd een plan ontwikkeld
waarin aardappeltelers,die bereid zouden zijn om met dit centraal orgaan in zee
te gaan, werden verplicht om een meerjarig contract met dit orgaan af te sluiten
en omjaarlijks minstens een vastgesteld quantum aardappelen aan het centraal
orgaan te leveren. De afrekening zou geschieden opbasis van een
jaar-middenprijs. Dit plan steunde opde wens om afzet en produktie van
aardappelen goed opelkaar af te stemmen, waarbij tevens voorzat om de
industrie voor consumptie-aardappelen in deze samenwerking te betrekken. De
besturen van Cebeco-Handelsraad, Agrico en Nedato hebben zich beraden over
dit samenwerkingsplan. Het plan bleek echter niet haalbaar ;de
voorbereidingscommissie van dit project gaf medio mei 1973te kennen, dat zij
geen heil meer zag in nader overleg over dit samenwerkingsplan. Een minder
vergaand plan kon niet de instemming van N.V.Nedato verwerven.
Niettemin bleven na dit vastgelopen overleg Cebeco-Handelsraad en Agrico
verder zoeken naar mogelijke samenwerking bij de afzet van
consumptie-aardappelen. Dit zoeken bleek wel succesvol. Cebeco-Handelsraad
en Agrico bundelden hun activiteiten rond de afzet van
consumptie-aardappelen in Agrico-Holland. Het Jaarverslag 1974-1975van
Cebeco-Handelsraad meldde hierover: 'De omzet in consumptie-aardappelen,
eerder ruim 100.000ton,blijft ditjaar voor het eerst buiten onze omzet. Deze
wordt in goede samenwerking met onze zusterorganisatie verzorgd .
NaschriftDe schrijver isde heren Ir. IJ. de Boer,B. Braam, Drs. A.van Tilburg
en Dr. Ir. B.Wierenga zeererkentelijk voor hun commentaar en suggesties ten
aanzien van dit hoofdstuk. Gaarne wil hij de heer B. Braam ook dank zeggen
voor het maken van de grafieken en tabellen.
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