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DeNederlandsemelkveehouderijenzuivelindustrie hebbenin
deperiodevoorafgaand aandeinvoering vandesuperheffing een
sterkeexpansiegekend.Dezeontwikkelingenwerdendoordesuperheffing enigszinsgeblokkeerd.Dequoteringwasechtereffectief,
indiezindatdemelkproduktie duidelijk isverminderdDemelkveehoudershebben deminst produktievekoeienopgeruimd enwistenopdiemanier totkostenbesparingen tekomen.In
deeerstedriesuperheffingsjarenvielde inkomensontwikkeling
niet tegen,alkwam dit vooraldoorexterne factoren.Hoeweleen
belangrijk deelvanhetNederlandse bedrijfslevenafwijzend staat
tegenover voortzetting vandequotaregeling, ziethet ernaaruit
dat dezeookna1989-voorlopig?-gehandhaafd zalworden.
Melkveehouderij/Landbouwbeleid/Superheffing/Nederland

Overnamevandeinhoud toegestaan,mitsmet duidelijkebronvermelding.
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Woord vooraf

De hiergepresenteerde publikatie overdesuperheffing in
Nederland iseengeactualiseerde versievanhetartikeldatin
hetnajaarvan1986 isverschenen indetijdschriften "AgraEurope" (Bonn)en "Agriscope" (Angers).Bovendien zalhet-inde
voorliggendevorm-binnenkort verschijnen in "Cahiers d'Economie
etdeSociologieRurale".Omdat de tekst ineerste instantieop
eenbuitenlands lezerspubliek isgericht,draagt depublikatie
eenalgemeeneninleidendkarakter.Daarbijwordenookdediverse
opvattingen behandeld,die inonsland leven tenaanzienvande
invoering,handhaving enaanpassing vandesuperheffing.
Deoorspronkelijkeversie isvandehand vanIr.C.van
Bruchem endeactualisering isverzorgd door Ir.H.Rutten,van
deafdelingAlgemeenEconomischOnderzoek enStatistiek.Detekst
vandezepublikatiewerd afgesloten per1oktober1987.

Dedirecteur,

DenHaag,oktober1987

la. deVeer

1. Inleiding

Sinds1april1984isookdeNederlandsemelkveehouderijonderhetGemeenschappelijke regimevandesuperheffing 1)komente
vallen.Zoweldeinvoering alsdeverdere toepassing vandezeregelinghebbendenodigevoeten indeaardegehad.Indezemededeling zullenweeenaantalaspectenhiervan behandelen,entevens
ingaanopenkele consequentiesvandesuperheffing voordeNederlandsemelkveehouderij,de zuivelindustrie enaanverwantebedrijfstakken.Deopbouw ischronologisch: terwillevaneengoede
beoordeling vandehuidige situatie beginnenwemet eenkorte
schetsvandeontwikkelingen indeafgelopen vijfentwintig jaar.
Daarna gaanwe inopstandpunten overdesuperheffing van
(vertegenwoordigers van)dezuivelindustrie, boerenorganisaties
endeoverheid.Vervolgenskomt deuitvoering vandequotaregeling aandeordeenzullenwe stilstaanbijeenaantal consequentiesvandesuperheffing,waarbijwe onsvooralconcentrerenop
het produktievolume,de inkomensontwikkeling, destructuurvande
melkveehouderij,endegrondmarkt.Tenslottewordt eenbeschouwinggewijd aandetoekomst vanhet zuivelbeleid.

1)

Indit artikelworden determen "quotaregeling", "quotering"
en"superheffingsregeling",evenals "quotum" en"heffingsvrijehoeveelheid"doorelkaar gebruikt.

2. De Nederlandse melk- en zuivelsector na 1960

Net als inandere landenheeft deNederlandsemelkveehouderijindeafgelopenvijfentwintig jaar ingrijpende veranderingen
ondergaan.Dedrijvendekrachtenhierachterwaren enerzijdseconomisch,anderzijds technisch vanaard.Ineconomischopzichtwas
de stijgingvandewelvaart -endaarmeevandearbeidskostendebelangrijkste factor:ookdemelkveehouder zagzichgenoodzaakt zijnarbeidsproduktiviteit teverhogen, teneindeeentoenemende inkomensachterstand tevoorkomen.Hijwerd daaringeholpen
doorallerleinieuwe ontwikkelingen optechnisch gebied.Voorbeeldendaarvan zijnnieuwemethodenvanvoederwinning (opraapwagens,gras-ensnijmaiskuilen inplaatsvanhooien),vanhuisvesting (ligboxenstallen),vanmelkwinning (melkmachineendiepkoeltank)enverbeteringen ophet gebied vandeveredeling (kunstmatige inseminatie).Inmiddelswordthet grootstedeelvandemelk
voortgebracht doorhoogproduktieve koeien enmet behulp vanmodernemethoden enmachines1 ) .
Het beleidvanzoweldeNederlandse alsdeEuropeseoverheid
waseropgericht ditmoderniseringsproces teversnellen.Onderzoek,onderwijs,voorlichting,cultuurtechnischewerken eninvesteringssubsidieswarenhierbijbelangrijke eninvloedrijke
instrumenten2 ) .
Tabel2.1 biedt eenkwantitatieve illustratievandeveranderingendiezichzowel indemelkveehouderijals indezuivelindustriehebbenvoorgedaan.Hieruit blijkt bijvoorbeeld dathet
aantalmelkkoeien invijfentwintig jaarmetmeerdan50%istoegenomen,terwijlhetaantalbedrijvenmet melkveemet tweederde
verminderde.Hierdoor ishetgemiddeld aantalkoeienperbedrijf
meerdanverviervoudigd.Devermindering vanhet aantalbedrijven
kwam tendeledoorbedrijfsbeëindigingen,maarookdoordat boeren
opgemengdebedrijvenzichgingenspecialiseren ineenandere
richting danmelkveehouderij.Gemengdebedrijven behoren nudus
steedsmeer totdeuitzonderingen,hetgeenookblijktuit hetgegevendat in1985meerdan tweederdevandebedrijvenmetmelkkoeienvoormeerdan80%gericht wasopdemelkveehouderij3 ) .
Deze specialisatietrend ginggepaard met eenverhoging van
deveebezetting perhectare,mogelijk gemaakt door eengroter
krachtvoerverbruik,eenbeteregraswinning eneengedeeltelijke
vervangingvangrasdoorhetquavoederwaardemeer produktieve
snijmais.Tezamenmet degenetische vooruitgang vandemelkveestapelheeft eenenander toteenaanzienlijke verhoging vande
1)
2)
3)

ZiePostma (1981).
ZieonderandereDeHoogh (1983).
Landbouwcijfers1987.

melkproduktieperkoe (circa25%)envande totalemelkproduktie
(circa100%)geleld.
Vanzelfsprekend resulteerdedezeproduktietoenameineen
verhoogdeafhankelijkheid vandebuitenlandsemarkt.Nederland
is,metzijnhuidigeaandeelvan20%,indeloopder jarenzelfs
degrootstezuivelexporteur terwereld geworden.Ongeveerde

Tabel2.1 OntwikkelingvanenkelekengetallenvoordeNederlandsemelk-enzuivelsector,1960-1986
Kengetal
Melkkoeien (xlOOO)
Bedrijvenmetmelkkoeien(xlOOO)
Melkkoeienperbedrijf
idemperhagrasland 1)
Krachtvoer perkoe
(kg)
Melkproduktie per
koe (kg)

1960 1970 1980 1983 1984 1985 1986
1628 1896 2356 2526 2549 2367 2288
183
9

116
16

67
35

61
41

60
42

58

55

41 41,5

1,18 1,37 1,76 1,88 1,89 1,76 1,70

830 1170 2120 2280 2150 2215*)n.b.
4205 4390 5080 5305 5210 5350 5637

Afgel.aanzuivelfafabrieken (min.kg) 6069 7748115101290012415 1220812346
Gemiddeldvetgehalte(%)
3,79 3,85 4,00 4,12 4,13 4,18 4,27
Volume zulvelexport
(1970=100)(2)
Volumezuivelimport
(1970=100)(2)
Zuivelondernemingen
Zuivelfabrieken
Aantalwerknemers
(xlOOO)

56

100

183

199

202

207

209*)

20

100

222

363

418

362

321*)

480*)132
499 290

57
153

46
138

44
131

43
128

n.b.
121

29,6 27,4 22,3 21,7 20,9 20,1 19,9

Verwerktemelkper
- fabriek (xlOOOton)12,1 26,7 74,8 93,5 95,2 95,6 102,1
- werknemer (ton)
205 283 516 595 600 610 624
n.b.=nietbekend
*) =schatting,danwelvoorlopig
1) Inclusief voedergewassen
2) 1960=1960/61,1970= 1970/71
Bron:Landbouwcljfers,CBS/LEI,diverse jaargangen

helftvandezeexportgaatoverdegrenzenvandeEGheen.Voor
devolledigheid moethierbijwordenvermelddat- in1984-voor
elkeguldenaanzuivelexport naarlandenbuitendeEGongeveer40
cent exportrestitutienodigwas.
Decijfers lateneveneensziendatdezevooraanstaandehandelspositiegepaard gaatmetomvangrijke importen:dehoeveelheid
ge'importeerdezuivelgrondstoffenkwam in1985overeenmet43%van
het totaleNederlandse produktievolume,terwijldatin1975ongeveer21%was.Inbeide jarenginghetvooralomge'importeerde
melkpoeder.Nederland heeft zichbijgevolg toteenvandebelangrijkste zuivelimporteurs ontwikkeld,hierinslechtsovertroefd
doorItaliëendeBondsrepubliek.Hetspreektvoorzichdatdoor
ditallesdestructuurvandezuivelindustrie,netalsdievande
melkveehouderij,drastisch isgewijzigd.Zowelhetaantalfabriekenalshetaantalondernemingen isafgenomen.Doordat tegelijkertijd hetaantalwerknemers isverminderd,heeft zicheenforse
stijgingvandebruto-arbeidsproduktiviteitvoorgedaan.
Afsluitend kunnendeontwikkelingen vandeafgelopenvijfentwintig jaarvoorzoweldemelkveehouderijalsde zuivelindustrie
wordengekarakteriseerd metdetermen:schaalvergroting,specialisatie,intensivering,produktiviteitsstijging, expansieen
import-en exportafhankelijkheid.
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3. Opvattingen over de melkquotaregeling in het algemeen

Uithet voorgaande isgebleken dat deNederlandsemelkveehouderijenzuivelindustrie zichindeloopder jarensteedsmeer
zijngaanrichtenopdeinternationale handel.HetEG-zuivelbeleidheeft inbelangrijkematebijgedragen aandeze ontwikkeling.
Het isdanookniet verwonderlijkdat dezuivelwoordvoerders van
meningwarendat elkewijziging vandit beleid eenpositieverslechtering voordeNederlandse zuivel zouinhouden.Terverdedigingvanhunstandpunt werd vaakgewezen ophet "specialisatiebeginsel":inEG-verband daarproducerenwaar dathet goedkoopst
kan.Hierwerd deconclusie aanverbondendat aan "Hollandzuivelland nummer 1"eerdermeer danminder ruimtegeboden zoumoetenworden.Naast deze "ideologische"motieven spelenookdemeer
zakelijke overwegingen eenrol,zoals deeconomische betekenis
vandezuivelproduktie intermenvan inkomensverwerving enwerkgelegenheid.Voor dezuivelindustrie gold bovendiendatverwacht
werd dat deopganggebrachteherstructureringen bemoeilijkt zoudenwordendooreenstagnerende ofzelfsafnemendemelkstroom.En
vanzelfsprekend toondeookdehandel inzuivelprodukten-eengewichtig onderdeelvanhetNederlandse zuivelbedrijfsleven-zich
geenvoorstandervanallerleibeperkende regelgevingen.Dequoteringwerd danookdoorgeenderbetrokken partijen-overheid en
zuivelbedrijfsleven-met openarmenontvangen1).
Zewerd,bijwijzevanspreken,gezien alseengesloten
spoorwegovergang vooreenwielrenner dieeenetappe indeTourde
Francedenkt tegaanwinnen.Dezuivelindustrie en-handelhebbenhunafwijzende standpunt nimmer verlaten,ook nauwelijksafgezwakt.Dit geldt nietvoordedrieboerenorganisaties ennog
minder voorhetMinisterie vanLandbouw.Hoewelhet laatsteal
eerderhad gespeeld met het ideevaneenheffing opuitbreiding
vandemelkproduktie2),bleefhet officiële standpunt overde
quotaregeling afwijzend.Dit veranderde pasin juli1983,toende
EuropeseCommissie voorde tweedemaaleenquotaregeling voorstelde.Minister Braksbetitelde zo'n regeling toenals"het
minst slechtealternatief"voordezuivelproblematlek,onderde
voorwaarde dat deze "globaal"en "niet discriminerend" zouworden
toegepast,ergeen landenquota zoudenkomenenderegeling van
tijdelijke aard zouzijn3 ) .
Vandedrie boerenorganisaties wasdeniet-confessionele,
hetKoninklijkNederlandsLandbouw-Comitë (KNLC)altijd het
1)
2)
3)

ZieDeGroot (1986).
Ziebijvoorbeeld PersberichtMinisterie vanLandbouwen
Visserij,no.437,1981.
PersberichtMinisterie vanLandbouw enVisserij,no.388,
1983.
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sterkst gekant tegenquotering.Deprotestants-christelijke
boerenbond (CBTB)namerweliswaar eveneens stelling tegen,maar
de interneverdeeldheid washiergroter.Dekatholieke boerenbond
(KNBTB)daarentegenwasvanmening datalsalleanderemiddelen
faalden,quotering tochals instrument overwogen zoumoetenworden.Eenvandieandere instrumenten,enhetmeest populaire,was
demedeverantwoordelijkheidsheffing,gecombineerd met een "terughoudend"prijsbeleid.Maarnaarmate deonevenwichtigheden inde
EG-zuivelsector toenamen,werd des temeerduidelijkdat ditinstrument alleenbijeenuiteindelijk veel telagenetto-uitbetalingsprijsvoor eenoplossing vandeoverschotten zoukunnenzorgen.Bovendienwerd gevreesd dat eenhogeremedeverantwoordelijkheidsheffing doordeEG-Ministerraad opeenvoorNederland onvoordeligemanier zouworden gedifferentieerd,bijvoorbeeld naar
bedrijfsomvang of intensiteit.Dit leidde in1983bijdetoenmaligevoorzittervanhetLandbouwschap tot deuitspraakdat
quotering tochmaareensbestudeerd moestworden1 ) .
HetNederlandse groene front bewoog aldus langzaam-enten
dele- inderichtingvanacceptatievandesuperheffing.Alleen
deorganisatie vanagrarische jongeren enookeenaantal"dissidente"groepenvanveehouders haddendiepositie alveeleerder
ingenomen,enwelaanhet eindvandejarenzeventig.Hun invloed
wasechtergering,ookalwerd hunstandpunt dooropvallend veel
veehouders gedeeld.Zobleekuit eenin1978gehoudenenquêtevan
hetMinisterievanLandbouw dat43%vandemelkveehouders niet
afwijzend stond tegenover eenofanderevormvanquotering omde
groeivandemelkproduktie af teremmen.Ooknaapril1984bleek
eenopvallend groot deelvandemelkveehouders niet afkerig te
zijnvanditdoorhunorganisaties zoverfoeide instrument2 ) .
Geconcludeerd kanwordendat zoweldehoofdstroom vanhet
bedrijfslevenalsdeoverheid inprincipe negatief stond tegenoverhet quoteringsinstrument,maardat deoverheid haar standpunt vrijsoepelheeft aangepast toendeernst vandezuivelproblemenzulksnoodzakelijkmaakte,endatdeboerenorganisatiesde
regelingmet tegenzinalseenvoldongen feit hebben geaccepteerd.

1)
2)
12

ZieDeGroot (1986).
ZieDeGroot (1986); Landbode,13juni1986.
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4. De toepassing van de regeling

4.1 Algemeen; organisatie
InNederlandwerd vanafhet begingekozenvoorhetvaststellenvanquotaperindividuelemelkveehouder (systeem A), waarbij
desuperheffing perkilogram "overmelk" inde jaren1984/851986/8775%vanderichtprijs bedroeg envanafhet seizoen
1987/88100%.Dezekeuzehield indat debasisquota zoeerlijk
mogelijkaandeveehoudersmoestenworden toegedeeld.Datbleek
echternogalwat problemen op televeren.Daarbijvaltnietaan
de indrukteontkomendat hetMinisterie,ookalwasdequotering
alruim eenjaar indiscussie,tochnogverrastwasdoorde
feitelijkekomst ervanenvooraldoorhet gecompliceerde karakter
vandemaatregel.Zomoest inheteerstehalfjaarvanderegeling
het uitvoeringsbesluit zo'nzeskeergewijzigdworden.Ineen
laterstadium leverdeookdebinding vanquotaaandegrond,
vooralbijoverdracht,denodigeproblemenop.
Deregelsvoordetoedelingvandequota,evenals dewijzigingendaarin,wordenvastgesteld doorhetMinisterie vanLandbouw.De feitelijke toekenning,alsmededebepaling vandemate
waarindequotadoordeveehoudersworden onder-en overschreden
endevaststellingvande tebetalen heffingworden verricht door
het Produktschap voorZuivel.Ditgebeurt aandehand vande
administratie vandemelkafleveringenvandezuivelfabrieken,die
deopgelegdeheffingmoeteninhoudenophetmelkgeld endeopbrengstenervanvervolgensmoetenafdragenaanhet Produktschap.

4.2 De basistoedeling
Dekortingvoor individueleveehouderswijkt afvanhetnationalekortingspercentage.Dezeextra individueleheffingbedroeg in1984/852,05%en1,95%in1985/86 (goedvoorrespectievelijk 265.000en243.000ton)1 ) .HetMinisterie besloot hiertoe
omeenreserveoptekunnenbouwenvoor toedelingaan "bijzondere
gevallen".Ineerste in-stantiewerden daarbijvijfcategorieën
onderscheiden:
a) "Investeerders";bijdezegroepginghet ommelkveehouders
die tussen januari1982enmaart 1984destalruimtevoor
1)

Daarnaast werd eenheffingvrije hoeveelheid van145.000,
respectievelijk 95.000tonvastgesteld voormelkdiedoorde
veehouders rechtstreeks indevormvanboterofkaasaande
consumentwordt geleverd.Ditonderdeelvanderegeling
blijft,gezien degeringe betekenis ervan,verderbuitenbeschouwing.
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b)

c)

d)

e)

melk-enkalfkoeien aanmerkelijk haddenuitgebreid.Voor
toekenningvanextraquotummoestendeveehouders aanverschillendeeisenvoldoen,onderanderewatbetreft deomvang
vandeuitbreiding enhetgeïnvesteerdebedrag.Bovendien
werd voorslechts80%vandeuitbreiding extraquotumtoegekendenwerddetoekenninggelijkelijk over tweejaargespreid.
"Calamiteiten";omvoordeze categorie inaanmerking tekomenmoest deproduktievan1983,alsgevolg vannatuurrampen,veeziekten,brand enoverigecalamiteiten,meerdan10%
onderhetniveauvan1981of1982liggen.
"Mini-groeiers";hierbijgaathetommelkveebedrijvenmet
maximaal45koeien,diequaspecialisatiegraad enleeftijd
vanhetbedrijfshoofd aanbepaaldevoorwaardenvoldoenen
tevensdemelkproduktie in1982en1983metminderdan3%
haddenverhoogd.Voordezecategoriewerdhetkortingspercentagemetdrieprocentpuntenverlaagd.
Ruilverkavelingen,Flevopolder;ditbetreft bedrijvendiein
hetkadervaneenruilverkavelingwordenverplaatst,ofverhuizennaarnognieteerdergebruikte gebieden indenieuwe
polders.
Overige;daarbijgaathetombedrijvendieomandere,bijzondere redenenalsbijzonder gevalwordenaangewezen.

Laterwerdendevoorwaardenvansommigecategorieënwatversoepeld enwerd ooknogdemogelijkheid voor toekenningvanextra
quotum geopend voorbeginnendemelkveehouders envoorgevallen
metbijzondere persoonlijke omstandigheden zoals langdurigeziekteofoverlijdenvangezinsleden.Daarnaastwerd nogeenregeling
getroffenvoormelkveehouders die inhet jaarvoorafgaandeaan
deinvoering vandesuperheffing grondhebbenafgestotenofverworven;inhetlaatstegevalwaserdemogelijkheid extraquotum
toegekend tekrijgen,inheteerstegevalkonmeneendeelvan
hetquotumkwijtraken.
Begin1985wasvoormeerdan90%vandecirca53.000onder
deregelingvallendemelkveehoudershetquotumvastgesteld.Ongeveer60%hadeenverzoek ingediend voor toekenning vaneenextra
quotum inhetkadervanbovenstaande regelingen.Hiervanhad20%
betrekking op "investeerders",11%op "calamiteiten",33%op"mini-groeiers"en36%opoverigeomstandigheden.Terwijlvandecategorie "investeerders"eenaanzienlijk deelvandeverzoekenom
extramelk isingewilligd- zo'n65%-lagdit percentagevoorde
overigegroepenbeduidend lager.Vooralvoorde investeerders
bleekdanookveelmeer extraquotumnodig tezijndanwasverwacht.Voordezegroepwasineerste instantie 150.000tonmelk
gepland,maaruiteindelijk kwamhetbenodigde extraquotumuitop
bijnahetdubbele.Voordeanderegroepenblekendeverwachtingen
vrijgoeduit tekomen:de265.000tondieintotaalgereserveerd
was,werdmetminderdandehelftoverschreden.Inhet seizoen
1985/86lagditheelanders,omdatdenationale reservemetmeer
14

dan200.000tonwerdoverschreden.Totindeeerstehelftvan
1987isintotaalmeerdan650.000tontoegewezenuitdenationalereserveaanbijzonderegevallen,waarvanbijna75%voorrekeningkwam vandegroepvan"investeerders".
Rond8.000melkveehouders zijntegendebeslissingvande
Minister inberoepgegaanbijhetCollegevanBeroepvoorhetBedrijfsleven.Maarditrechterlijk collegebleekalsnelonvoldoendeuitgerustomdergelijkegroteaantallenrechtszakenadequaataftehandelen.Totnutoeisslechtseenkleindeelvande
beroepen toegewezen.
Uithetvoorafgaande valt teconcluderendathetMinisterie
denodigemoeiteheeftgedaanomdebasisquota redelijkrechtvaardig toetewijzen.Tochzalnietelkeveehouderditzoervarenhebbenenvalthetniet teontkennendateenaantalmelkveehouders,wierpositietochalniet rooskleurigwas,benadeeldis.
Hetgrootsteknelpunt bijdeuitvoeringvandemaatregellijkt
evenwelnietzozeerteliggenindetoewijzing,maarmeerinde
veleonduidelijkhedenwaarmeedequotering langetijdisomgeven.

4.3 Deafhandeling indeeerstedrie jarenvandesuperheffing
Vanaf 1984/85hebbendetotalemelkafleveringenhetNederlandsequotumoverschreden (zietabel4.1).AandeEGmoestin
heteersteseizoenongeveer80miljoengulden (143minkgmaal
f 0,56)aansuperheffing afgedragenworden,inhet tweede
158miljoenguldeneninhetderde160miljoengulden(bijhet
laatstgenoemde bedrag isrekening gehoudenmethetextrabedrag
datvolgtuitdevetquotering;zieeindevandezeparagraaf).
InmiddelswasopEG-niveauovereengekomendaterbinnende
lidstateneenvereveningmochtplaatsvinden tussendezogenaamde
over-enonderschrijdingenvandeindividuelequota.Bijde
laatstegaathetdusomveehoudersdiemindermelkafleverendan
hunquotumtoelaat.
Bijdeuitwerking vandeverevening inNederlandwerdeen
tamelijk ingewikkeldeverdeelsleutel gehanteerd,waarbijinde
eersteplaatsvooraldekleinereveehouders enindetweede
plaatsdeoverschrijdersinhetalgemeentegemoetwerdengekomen.
Bijdeevaluatievanderegelingbleekongeveerdriekwartvande
melkveehoudersaanwieeendeelvandetebetalenheffingwerd
kwijtgescholden,eenquotum tehebbenvanminderdan200ton.Het
bedrijfslevenstond zeerkritisch tegenoverdezewijzevanverevening,omdatmenhetgevoelhaddatdaarmee "hetkwaadwerd
beloond".
Inheteerste jaarvandesuperheffingverliepdeverevening
alsvolgt.Desomvanalleindividueleonderschrijdingenbedroeg
ongeveer251.000ton.Hiervanmoest ruim 121.000tonworden
aangewend voorhet tekortschietenvandenationalereserve(zie
4.2).Erresteerdedusongeveer130.000tonvoorverevening.In
geld'uitgedruktkomtditneerop130.000maalf0,56 perkg,is
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ongeveer73miljoen.Beslotenwerd om46,6miljoenguldente
bestemmen vooreenregelingvoordeopkoopvanmelkquota (zie
paragraaf 4.4).Het restant,datovereenkomt metongeveer47.000
tonmelk,werdgebruikt ommelkveehouders diehunquotumhadden
overschreden,enigszins tegemoet tekomen.De totalesomvande
individueleoverschrijdingenwasongeveer273.000ton.Inhet
kadervandevereveningsregeling,waarvanzo'n4.500vanderuim
30.000overschrijdersgebruikmaakten,werdruim15%vanhetin
totaalaansuperheffing tebetalenbedragkwijtgescholden.

Tabel4.1 Melkaanvoer engarantiehoeveelheden,melkprijsjaren
(april-maart)1984/85t/m 1988/89 1)
Melkprijsjaar

1984/85
1985/86
1986/87*)

1
2
3
4
5
GarantieKorting Melkaan- OverIdem,in
hoeveelheid t.o.v. voer (x schrijding %van1
(xlOOOton) 1983 (%) 1000ton)(xlOOOton)

12.052
11.979
11.979

6,6
7,1
7,1

12.195
12.258
12.181

143
279
202

1)

Betreft fabrieksquotaenleveringaanfabrieken;zieook
nootoppagina13.
*
Voorlopig.
Bron: Produktschap voorZuivel.

Voorhetmelkjaar1985/86bleekderamingvandenationale
reserveveeltelaag tezijngeweest.De somvande Individuele
onderschrijdingen bedroeg 193.000ton,terwijlde landelijkereservemetongeveereenzelfdehoeveelheid wasonderschat.Vande
totalesomvanindividueleoverschrijdingen,291.000ton,kon
daaromslechtseenverwaarloosbare fractieverevendwordenen
iserindat seizoeninhetgeheelnietverevend.Datgoldin
grote lijnenookvoorhet seizoen1986/87.Tegenover eenhoeveelheid van201.000tonaanindividueleonderschrijdingen,stond
175.000tonaanlandelijk reserve.Eenenander leiddeertoedat
hetverschiltussenhet totaalvanhet individueel verschuldigde
bedrag aansuperheffing enhetaandeEGaf tedragenbedrag,
kelderdevandegenoemde f46,6miljoen Inheteersteseizoen,
naarf5,7miljoen inhet tweedeen14,7miljoen inhetderde
seizoen.
Intotaaloverschreden in1984/85zo'n30.000melkveehouders,56%vanhet totaal,hethun toegewezenquotum.Degemiddeldeoverschrijdingbedroeg ongeveer9.100 kg,ofweleenprocentof
vier.In1985/86namhetaantaloverschrijdersweliswaartoe,
maarzaktedegemiddelde overschrijding tot8.200kg.Bovendien
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1,19
2,33
1,69

blijkt degemiddeldeonderschrijditigvandeonderschrijdersin
het tweede jaartezijntoegenomen.Interessant isomdeverdelingvandeprocentuele over-enonderschrijdingentezienin
relatie totdetoegewezenheffingvrije hoeveelheid (tabel4.2).

Tabel4.2 Verdeling vandemelkquota enpercentageoverschrijders,1984/85en1985/86 *)
Heffingvrije
hoeveelheid
(x1000kg)

Aantal
melkveehoudersin
% van tot.

Aantal
overschrijdersin %
van(1)

(1)
84/85 85/86
0 -100
100-200
200-300
300-500
500enmeer
Totaal

84/8585/86

Gem. overschrijding
door overschrijders

Gem. onderschrijding
door onderschrijders

(%)

(%)

84/8585/86

84/8585/86

25
28
21
21
6

24
27
21
22
7

49
53
59
61
63

54
67
73
76
71

9,3
4,7
4,0
3,1
2,7

9,0
4,0
3,3
2,8
2,6

11,1

12,5

6,1
4,5
4,0
4,0

6,5
4,9
4,4
6,4

100

100

56

67

3,8

3,3

5,1

6,0

*)

Voorlopig,aangeziendeadministraties nognietgeheelzijn
afgesloten.
Bron: Krijger (1986).

Hetpercentageoverschrijderslijkt ietsoptelopennaarmatehetbasisquotumgroter is.Vooreendeelkanditverklaard
wordenuitdemini-groeiersregeling (zieparagraaf 4.2),waardoor
bedrijvenmeteenkleinerquotumindoorsneehunproduktieminder
hoefdenintekrimpen.Daarnaast zijnonderdegrotere bedrijven
relatiefmeerinvesteerders tevindenvoorwiehet,geziendebetreffenderegeling,wellichtmoeilijkwasdeproduktievoldoende
tebeperken.Hierstaat tegenoverdatdegroterebedrijvenhun
quotummindersterkoverschredendandekleinere.Dehogeoverschrijdingspercentagesvoordekleinstecategoriegevenwaarschijnlijk eenenigszinsvertekend beeld,omdatbijzeerkleine
quotasnelsprakeisvaneenhoogoverschrijdingspercentage.De
tweeseizoenenoverziend,krijgtmennietdeindrukdatgrotere
bedrijvenminderslagvaardigkunnenreageren opdequotaregeling
dankleinere.
1)

Vooreenuitlegvandewerkingvande vetcontingentering,
zieeenartikelvanH.deBoerinZuivelzicht,79 (1987)3.
Hierinwordtoverigensnoguitgegaanvaneenomrekeningsfactorvan0,26.
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Deper1oktober 1986ingevoerde vetcontingentering 1)heeft
degemoederen InNederlandse zuivelkringendanig verhit.Aantabel2.1 isteziendat sindsdeinvoering vandesuperheffinghet
vetgehaltesneller isgestegendanindeperiode ervoor.Binnen
hetkadervandequotering wordtdaaromdenoodzaakvaneenvetregelingnauwelijksbetwist,maar dekritiek richt zichmetname
opdeaanvankelijk gehanteerde omrekeningsfactor van0,26,die
inmiddels isverlaagd tot0,21 (0,01%meervet isgelijkaan
0,21%meer melk).Hetbedrijfslevenvindt datdeze factortot
0,13moetworden teruggebracht endat erookdevoorvetoverschrijding eenverevening toegestaan zoumoetenworden.
De toenamevanhetvetgehalte tussen 1986en1985vanongeveer0,09%drukt hetnationale quotummet bijna2%.Maaromdat
besloten isdevetcontingentering met ingangvandetweedehelft
vanhet seizoen1986/87 inwerking telatentreden,zalhet
werkelijkekortingspercentage vooralsnog aanzienlijk lageruitvallen.Het extraaf tedragenbedrag aansuperheffingwordt
geraamd opongeveer f45miljoen.Dit bedrag zalnaarverwachting
doorongeveer7.000melkveehouders opgebracht moetenworden.

4.4 Begeleidende maatregelen
Omdeproblemendiedequotaregeling veroorzaakte enigszins
teverzachten, ofdeaanpassing vandeveehouderijaande
regeling tevergemakkelijken, zijndoordeoverheid enkelezogehetenbegeleidende maatregelen getroffen.Debelangrijkstedaarvanwarenderegelingvoor "liquiditeitsoverbruggingsfinanciering"endievoordeopkoopvanquota.
De eerstgenoemde regelingwasbedoeld voormelkveebedrijven
diedoordesuperheffing inliquiditeitsproblemen warengeraakt
ennietmeeraanderente-enaflossingsverplichtingenkonden
voldoen.Voorwaardevoordeelname aanderegelingwasdathetbedrijf op langere termijnvoldoende perspectieven bood.Deregelingkomt eropneerdathet Borgstellingsfonds voorde landbouw,
datuit overheidsmiddelen gefinancierd wordt,garant staatvoor
eentijdelijke,bijzondere financiering vandebetrokken bedrijven.Erwerd dusalleeneengarantie gegeven,geen(rente-)subsidie.Onderanderedoordevrijgunstige inkomensontwikkeling (zie
paragraaf 5.5)iservandeze regeling slechtsweinig gebruik
gemaakt.Deregelingwasvankracht tussen30/11/84en1/7/86,
envande375aanvragen is40%toegekend.Eendeelvandeaanvragenwerd afgewezen omdat dezebedrijven zichookzonder garantie
wel zoudenkunnenredden,eenander deelomdat zijop langere
termijnonvoldoende perspectief boden.
De regelingvooropkoopvanmelkquota doordeoverheid was
bedoeld omwat meerruimte tekrijgen voorbijzondere gevallen.
Vooraldoordeboerenorganisatieswashieropaangedrongen.Deregeling isinmiddels diversemalengewijzigd,onderanderewatbetreftdemaximale omvang vanhet inteleverenquotum.Werd in
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eersteinstantie alsvoorwaardegesteld datdedeelnemersaande
regelinghunmelkproduktie volledig zoudenbeëindigen,laterkon
menookmetpartiëlebeëindiging volstaan.Bijinleverenvanhet
quotumontvangtdemelkveehoudereeneenmaligepremievanf 0,65
perkg,ofwel85tot90%vanderichtprijs.Melkveehouders tussen
55en65jaar,dievolledig stoppenmethunmelkproduktie,kunnen
naast depremievoorhet ingeleverdequotum ookeenbeëindigingsvergoedingkrijgen.
De belangstelling voorderegelingkwamvooralvandekant
vanmelkveehoudersmeteenrelatiefkleinaantalmelkkoeien.Tot
ophedenzijninhetkadervandenationaleopkoopregeling rond
de2.300overeenkomstenafgesloten,goedvooreentotaalaan
quotavanongeveer 170.000ton.Hetgemiddeldequotumvandebetreffendebedrijvenbedroegongeveer75.000kg,hetgeen,bijeen
gemiddeldemelkgift van4.500kg,neerkomt op17melkkoeienper
bedrijf.Voortsbleekdebelangstelling relatief groot ingebiedenmetveelgemengdebedrijven,waarhetnaarverhoudingeenvoudigerisomovertestappennaareenandereproduktierichting.Zo
was indegespecialiseerdemelkveehouderijgebieden,inhetwesten
eninFriesland,debelangstelling hetkleinst.
Inhetkadervandebegin1987vankrachtgewordenCommunautaireopkoopregeling gaathetnaarverwachting omeenveelkleineraantalgevallen.Eind april1987zijn960aanvrageningediend,voor totaalbijna71.000ton.Ookhiergaathetomvoor
Nederlandsebegrippenzeerkleinemelkveebedrijven.Viabeideopkoopregelingen isdusbijna2%vandenationalemelkplasopgekocht,terwijlditpercentage inveelandere lidstatenbeduidend
hogerligt.
Vanwaardezegeringebelangstelling?Om tebeginnenwaser
eenaantalpraktischeproblemen.Bijvoorbeeld,wanneereenmelkveehouderquotumzouwillen inleverendat isgebondenaangrond
dieverpacht isofwaarophypotheek rust,moethijtoestemming
verkrijgenvandeverpachterofhypotheeknemer,aangeziende
waardevandegrond daaltdoorhet Inleverenvanquotum.Verder
zijndefiscaleconsequenties vanderegeling langetijdonduidelijkgeweest,vooraldevraag ofdepremiebeschouwdmoestworden
alsbelastbaar inkomenofalsvergoeding voordewaardedaling van
debetreffendegrond.Uiteindelijkwerdbeslotendehelftvande
premiealsinkomen tebeschouwen.
Eentweedeoorzaakvoordegeringebelangstelling isdathet
overgrotedeelvandemelkveehouders,onderanderevanwegede
vrijgunstige inkomensontwikkeling,weinig redenenhadomde
produktle testaken.Indemeestegevallen leverdeeenandere
aanwending vandegrondminderopdandemelkproduktie.
Debelangrijksteoorzaak isevenweldeonderlingeconcurrentietussenveehouders.Omdathetquotumaandegrond gekoppeld
is,heeftdegrondmarkt zichdeelsgetransformeerd toteenmarkt
vanmelkquota,waarbijvoordequotaprijzenwordenbetaald diede
opkooppremiesomsenkelemalenovertreffen (zieparagraaf5.4).
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5. Gevolgen van de melkquotaregeling

5.1 Inleidende opmerkingen
Omverschillende redenen Ishet niet eenvoudig omdegevolgenvandesuperheffing aan tegeven.Om tebeginnen spelennaast
desuperheffing allerlei andere factoreneenrol.Devoederwinningbijvoorbeeld was in1983/84doordevele regenzeermatig,
met alsgevolg daterextra veelkrachtvoerwerdgebruikt.Derhalvezou,invergelijking met 1983/84,hetkrachtvoergebrulk in
deeropvolgende jarenookzonderdesuperheffing zijngedaald.
Hetzelfdegeldt voordeinvloed vandesuperheffing opdestallenbouw:ook zonderdesuperheffing zoudenermindernieuwe
stallen gebouwd zijnomdeeenvoudigeredendathetmerendeelvan
melkveestapel alineenmoderne stalisgehuisvest.
Eenanderprobleem isdateengoedevergelijkingsbasis ontbreekt.Menkanvanzelfsprekend deontwikkelingen onderhetregimevandesuperheffing vergelijkenmet die onderdeveronderstellingvanongewijzigd beleid,maargeziendeernst vandeproblemenvanhetEG-zuivelbeleidkomt aaneendergelijke hypothese
nauwelijks enigerealiteitsgehalte toe."Ongewijzigd"beleid zou
indepraktijkwaarschijnlijkneerkomenop (veel)lagererichtprijzenen/ofeenhogeremedeverantwoordelijkheidsheffing.Hoeveel lagerdewerkelijkemelkprijs danzouzijn,isevenwelnauwelijksmet zekerheid tezeggen1 ) .
Een laatsteprobleem isdatdemelkveehouderijzichnog
steeds ineenaanpassingsproces bevindt endatvooralopde
structurelegevolgenvandequotaregeling nogweinig zichtis.

5.2 Melk-en zuivelproduktie
Inheteerste seizoenvandesuperheffingwasdemelkaanvoer
bijna6% lagerdanin1983/84 (zietabel5.1).De feitelijke
melkproduktiewasminder sterkafgenomen;meermelkdannormaal
was achtergehoudenophet eigenbedrijf enwaarschijnlijkvervoederd aandekalveren.Inhet tweedeseizoennade invoeringvan
desuperheffingmoest het aanvankelijkeenthousiasme overdeeffectiviteit vandesuperheffing enigszinsgetemperd worden:terwijlhetnationale quotumverder verlaagdwerd,namdemelkaanvoer zelfs licht toe.Inhet seizoen 1986/87 isdemelkaanvoer
evenwelafgenomen.
Toch isdezeontwikkeling geenredenomdedoelmatigheid van
dequotaregeling geheel intwijfel tetrekken.Indeeerste
plaatsomdat,vooralindelaatste twee jaren,het gunstigeweer
1)
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ZieookOskam etal.(1987), p.41.

Tabel5.1 Jaarlijks procentuele volume-veranderingenvande
melkaanvoerenzuivelproduktie

Melkaanvoer
Kaas*
Boter*
Magere-melkpoeder*
*
**

1982

1983

4,7
3,5
18,0

4,2
0,8
25,5

-2,8(-5,9)
6,1( 4,9)
-10,7(-16,5)

-2,1(1,5)
1,2 (0,5)
-5,0(5,2)

0,7
1.9
14,3

20,1

26,8

-34,5(-38,8)

-6,0 (15,0)

11,9

1984**

1985**

1986

Produktie door fabrieken.
DP pUfpr! 3 fiisspn h a a H p s
1984/85,respectievelijk 1985/86.

eenrolspeelde,zoweltijdensdezomeralstijdenshetstalseizoen.Indetweedeplaatsheeftderelatief lageprijsvan
krachtvoer,onderandereonder invloedvandelagedollarkoers,
aanleiding gegeventoteenhogerkrachtvoergebruik.Tenslotteis
het denkbaardatdevereveningsregeling ertoe geleid heeftdat
eendeelvandemelkveehouders meendedathetniet zo'nvaartzou
lopenmethetbetalenvansuperheffing,endaaromdemelkproduktieonvoldoendeheeft aangepast.Omdat voor 1985/86geenvereveningwordt toegepast,mocht verwachtwordendatdeaanpassing
zichin1986/87welzouvoltrekken.Hetcijfervoordemelkaanvoerin1986/87wijst hier inderdaadop(zietabel4.1).
Onder invloedvandeverminderdemelkaanvoer isdeproduktie
vanboterenmagere-melkpoeder,voordezuivelindustriedeminst
lucratieveprodukten,inheteersteseizoennadesuperheffing
sterkgedaald.Dedrukopdekaas-endecondensmarktinhetseizoen1985/86vertaalde zichineengeringere toenamevandeproduktievankaas,tengunstevandievanmagere-melkpoeder.

5.3 Melkveestapelenbedrijfsvoering
Opgrondvanbedrijfseconomischestudieswerd bijdeinvoeringvandesuperheffing aangenomendatdeNederlandsemelkveehoudershunproduktiehetbest zoudenkunnenaanpassendoorde
minst produktievekoeienopteruimen.Ineenprognoseberekening
vandemacro-economische gevolgenvandesuperheffingwerddan
ookverondersteld datvoor iedereprocent mindermelkdeveestapelmet1,2%zou(kunnen)worden ingekrompen1 ) .
Uit tabel2.1blijktdatdemelkveestapelin1986bijna10%
onderhetniveauvan1983lag,terwijlindetussenliggendeperiodedemelkaanvoermetminderdan5%isafgenomen.HoewelInci1)

ZieVanderGiessen (1985);VanderGiessenenPost (1985);
Breedveld enVanBruchem (1985);
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dentelé factorenhierbijeenrolhebbengespeeld,kunnenwehieruit opmakendat de inkrimping vandemelkveestapel,alsreactie
opdesuperheffing,sterker isdanverwachtwerd.Omdat demelkgift perkoe indetoekomst zalblijven stijgen- onder invloed
vannieuwetechniekenwellicht zelfs sterkerdanvoorheen-en
bovendiendequotaregeling -naarverwachting inverscherpte
vorm-zalblijvenbestaan,magwordenaangenomendatdemelkveestapel in1990zalzijngedaald totonderdetweemiljoenstuks•
Dekrachtvoergift perkoeisniet ofnauwelijksbeïnvloed
door desuperheffing,omdat dedaling vanhetgebruikalsgevolg
vandekleinereveestapel gecompenseerd werd doorhet aanhouden
vandemeest produktievekoeien.Verwacht magworden dathet
krachtvoergebruik na1986iets zalafnemen.
Opmerkelijk isdedalingvandeoppervlakte grasland:vanaf 1983met ongeveer1,1%per jaar,terwijldeafnameinde laren
ervoor rondde0,5%beliep.Vervanging vangrasdoorvooral snijmais lijktmedeonder invloed vandesuperheffing versneld opte
treden.Ookuit enquêteskwamnaarvorendatmelkveehoudersproberen tebezuinigenopde (kracht-)voerkosten door zelf snijmais
teproduceren.
De overschakeling opandereactiviteiten danmelkveehouderij
istot dusverre beperkt gebleven.Wel issinds1983bijeen
ongeveergelijkgebleventotalegeregistreerde oppervlakte
cultuurgrond het areaal grasland met ongeveer60.000hectare
verminderd.Dezehectares zijnvoor eengroot deelaangewend voor
de teelt vansnijmais,waarvanhet areaal tussen1983en1987met
ongeveer40.000hectare toenam.Daaromkanhooguit eenderdevan
de "vrijgekomen"oppervlakte grasland eenbestemming buitende
melkveehoduerijhebben gekregen.Daarbijzouhet,volgens
berichten inde landbouwpers,onder anderegaanomdeteeltvan
bloembollen enpootaardappelen.De indruk isdatdezeafwenteling
vandeproblemen indemelkveehouderijopandere sectoren-een
procesdat zichookbijanderemethoden omdemelkproduktie te
verlagen zouhebben voorgedaan-alleen in1986/87 isopgetreden.
Inde jarendaarvoorhield detoenamevanhet snijmaisareaalmin
ofmeergelijke tredmet dedaling vanhet graslandareaal.
Indematevanomschakeling naarvarkens-en pluimveehouderijbestaat nogweinig inzicht.Dezeweg isoverigensin
belangrijkemateafgesneden,omdat -vanwege desteeds toenemende
mestoverschotten-deuitbreiding vandeintensieve veehouderij
viawettelijke bepalingengrotendeelsaanbanden isgelegd.
Meervoordehand liggendealternatievenvoor melkveehouders
zijnderundvleesproduktie endeschapenhouderij.Uit destatistiekenblijkt inderdaad dat eendeelvanhenalsreactieopde
superheffing dezeaktiviteiten terhand gaat nemen.Zo isde
schapenstapel tussen1984en1986met ruim13%uitgebreid,terwijlhijindevijf jaarervoor jaarlijksmet circa2%verminderde.Enbijdegegevens overdekunstmatige inseminatievaltop
dathet aantalkruisingenmet vleesrassen deafgelopen tweejaar
istoegenomen, terwijlde trend inde jarenervooromgekeerdwas.
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Derundvleesproduktiehangt,inelkgevalInNederland,nauw
samenmetdemelkveehouderij.Zoishetaanbodvanrundvleesin
heteerstejaarnadesuperheffingmetmeerdan20%toegenomen,
alsgevolgvanhetopruimenvanovertolligekoeien.Inhet jaar
daaropnamhetaanbodweermet10%af,maar in1986laghetweer
bijna25%bovenhetniveauvan1983.Hetaandeelvanmelkveein
derundveestapel isvanaf 1983danookafgenomenenwelmeteen
procentpunt perjaar,terwijlditaandeelindejarenervooropmerkelijk stabielop30%lag.Voordelangere termijnwordtaangenomendatdeNederlandse rundvleesproduktie omlaagzalgaan1 ) .
Heteffectvandekleineremelkveestapelwordt slechtsvoor
eendeelgecompenseerd doordeuitbreidende rundveemesterij.Een
sectordieopdewat langere termijnwellicht eveneenszalmoeten
inkrimpenisdekalvermesterij,die inNederland grotendeelsop
gespecialiseerde bedrijvenplaatsvindt.Uitgaandevandeveronderstellingdathetvooralsnognietzallukkenomregelmatigmeer
daneenkalfvaneenkoeperjaartekrijgen,betekenteen
kleineremelkveestapeleengeringeraanbodvannuchterekalveren
voordemesterij.Omdat debestaandemestcapaciteitzoveelmogelijkbenutmoetworden,isereenverhevigdeconcurrentie,die
zichvoornamelijkuitinhogereprijzenvoornuchterekalverenen
ineensterkverhoogdeinvoer.

5.4 Structurele ontwikkelingen
Tabel2.1 lietziendatdedalingvanhetaantal bedrijven
metmelkkoeien tussen1983en1986 (circa10%)nauwelijksafweek
vandieindeperiode1980-1983.Onderdehoofdberoepsbedrijven
heeft zichdaarentegeneenversneldeafnamevoorgedaan:zowelin
1985als in1986bedroeg dedaling 5%tenopzichte vanhet jaar
ervoor,eencijferdat inde jaren '70ongeveerdehelft lager
was.Ondankshet feitdatermaarweinig aantrekkelijkealternatievenvoorhandenzijn,iseendeelvande(voormalige)melkveebedrijvenovergegaan ineenanderbedrijfstype.Denogalabrupte
toenamevanhetaantalhoofdberoepsbedrijven indeintensieveenoverige-veehouderijrichtingengetuigthiervan2 ) .
Hetgemiddeld aantalkoeienperbedrijf lietookeenandere
trendzien:vanaf1984neemtditcijfer,integenstellingtot
voorgaande jaren,eerderafdantoe.Erheeftzichdus,integenstelling totdeontwikkeling indevoorafgaandeperiode,eenzekereschaalverkleining voorgedaan,althans inaantallenmelkkoeienperbedrijf.Degemiddeldemelkproduktieperbedrijfis
dankzijdeforsestijgingvandeproduktieperkoenogweltoegenomen.
Devraag isnuofdieschaalverkleining zichzalvoortzetten.Bijhetvankrachtwordenvandequotaregelingwasditwel
deverwachting,omdataangenomenwerd dathetvooreenindivi1)
2)

ZieVanLeeuwen,1987.
ZieVanBruchem (red.)1987,p.55en56.
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dueleveehoudermoeilijk zouzijndeveestapelgelijk tehouden
ofuit tebreiden,enaldusdemeltcproduktieteverhogen.Veel
hangt daarbijafvanhoedegemiddeldemelkgift perkoezichzal
ontwikkelen,enhoesnelbedrijvenbeëindigd zullenworden.In
eenstudievanhetLEIzijnvoorhet jaar2000prognoseshieromtrent gedaan (zietabel5.2).Verondersteldwerddatdesuperheffingzoublijvenendatnieuwe (technische)ontwikkelingende
produktie perkoesterkerdantotnutoezoudenkunnendoentoenemen.Uitdestudieblijktdatalleenwanneerhetbeëindigingspercentageop3%perjaarblijftendegemiddeldemelkgiftper
koeop9.000kguitkomt,ersprakezalzijnvanschaalverkleining.
Terugkerend naardehuidigesituatie,moetenwe constateren
datindeeerste jarennaapril1984slechtseenbeperktpercentagevandequotableekvrijtekomen,inelkgevalonvoldoende
omheteffectvandestijgendemelkgift perkoetecompenseren.
Menmagechteraannemendathetaantalbedrijfsbeëindigingenin
detoekomstzaltoenemen,omdatdoordequotaregelingdeinkomensmogelijkheden Indemelkveehouderijkleiner zullenzijndan
bijongewijzigd beleid.

Tabel5.2 Prognosevanaantalbedrijven enbedrijfsgroottevoor
2000(tussenhaakjesdegegevensvan1986)
Jaarlijks
beëindigingspercentage

3
5

Aantalbedrijven
(55.000)

Melkkoeienperbedrijf
(41)
bijmelkgift(kgperkoe)van:

37.000
27.000

7000

9000

46
63

36
49

Bron:VanderGiessen (1986),p.271-272.

Bovendien iserinmiddelseenlevendigehandel inmelkquota
(plusdedaarbijbehorendegrond)ontstaan.Doorhetaankopenvan
quotawordtvergrotingvandemelkveebedrijvenmogelijk,zijhet
datditextrakostenmetzichmeebrengt.Oudereveehouderskunnen
zich,doorhunquotum teverkopen,voorzienvaneeninkomenvoor
deoudedagentochnoghetbedrijf inbeperktevormvoortzetten.
Aanvankelijkwashet toegestaaneendeelvandebedrijfsoppervlakte (maximaal5,5 ha)teverkopenzonderdateenevenredig
deelvanhetquotumovergingnaardenieuweeigenaarvande
grond.Omdatvandezevrijstellingmisbruikwerd gemaakt-de
quotawerdenfeitelijk losvandegrond verhandeld -ishij
inmiddelskomentevervallen.Nu isdebelangrijkstebeperking
datalleeninuitzonderingsgevallen meerdan20.000kgmelk
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perhectare alsquotummeemaggaanbijoverdracht vangrond.
Overigens is inmiddels eenhoeveelheid quotumdieoponjuiste
wijze isverhandeld doordeMinister vanLandbouw ingetrokken.

Tabel5.3 Prijsvoor leveringsrecht inguldens perkgmelk
gebaseerd opprijsverschil tussen landbouwgrond
met enzonderquotum; 1986)
Provincie

Regio

Groningen
Friesland

Noordelijk zeekleigebied
Veengebied
kleigebied
Zandgebied
Zandgebied
Twente-Salland
Noordoost
Achterhoek
Veluwe
Rivierengebied
Weidegebied
Zandgebied
Noordelijk
Weidegebied
Zandgebied
Rivierengebied

Drenthe
Overijssel
Gelderland

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant

Ongewogen
gemiddelde

Gem.prijs
1,93
1,48
1,65
1,69
1,64
1,82
1,69
2,44
2,05
2,05
1,45
1,66
1,96
1,40
2,33
1,86

1,82

Bron:Jaarverslag 1986Bureau BeheerLandbouwgronden,Ministerie
vanLandbouw enVisserij.

Aandehand vanhet prijsverschil tussengrasland meten
grasland zonderquotumkanuitgerekend wordenwelkeprijzener
voordequotawerden betaald. Indepraktijk blijkendeze prijzen
perkgmelkneertekomenop tweetot viermaalderichtprijsvan
melk (zietabel5.3).Het isnietwaarschijnlijk dat deprijsstijging vangrondmet quotum zichindenabije toekomst sterk
zalvoortzetten,omdat deregering heeft besloten geeninvesteringssubsidiemeer tegevenopaankoopvangrondmet quotum.

5.5 Inkomensontwikkeling
Het isergmoeilijk omaandehand vandefeitelijkeinkomensontwikkeling aantegevenwat het effect isgeweest vande
superheffing opdeinkomensvandemelkveehouders.Eenredelijk
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betrouwbaarbeeldkrijgtmenbijberekeningenmetbehulpvanbedrijfseconomischemodellen.Dergelijkeberekeningenkwamenvoor
hetgemiddeldeNederlandsemelkveebedrijf uitopeeninkomensdalingvan5.000tot7.000gulden,oftewelvan15tot20%.Bijdeze
berekeningenwerdechteruitgegaanvanconstanteprijzen,terwijl
mendoordelagereproduktie vanmelk enineenlaterstadiumvan
rundvlees,alsmededoordevermindering vandevraagnaarveevoer,eenlichteverbetering vandeprijsverhoudingzoumogen
verwachten.Indiezinvormendezecijferseenmaximumschatting,
althansvoordelangeretermijn.
UitdegegevensvanhetLEI-boekhoudnetkaneenindrukwordenverkregenvandehoogtevanhetaansuperheffing tebetalen
bedrag 1 ) .Vooralleweidebedrijven bedroeg ditin1984/85en
1985/86gemiddeld permelkkoerespectievelijk 50en56gulden.
Perbedrijfkwamditneerop2.758en3.080gulden.Verderblijkt
datdegenoemdebedragensterkkunnenverschillennaarregioen
bedrijfsomvang,allijkendezeverschilleninhet tweedeseizoen
veelmindergeprononceerd daninhet tweede,ofzelfsgeheelom
tedraaien!Zobedroegdeaf tedragensuperheffing permelkkoe
inheteersteseizoenopdekleinereweidebedrijvengemiddeld37
guldenen54guldenopdegrotere.Inhetdaaropvolgendeseizoen
bleefhetbedragvoordegroterebedrijvengelijk,maarginghet
voordekleinerenaar64gulden.
Dewerkelijke inkomensontwikkeling isweergegeven intabel
5.4.Hetblijktdathetgemiddeldeondernemersinkomenin1984/85
ongeveer17%lagerwasdanin1983/84.Bijdebeoordelingvandezeontwikkelingmoetmenondermeerrekeninghoudenmetdedaling
vanderentevoet envooralvandevoerkosten.Zowelhetverbruik

Tabel5.4 Hetgemiddeldeondernemersinkomen opmelkveebedrijven
(x1000gulden)
Jaar

Bedrijfsomvang
"klein" (drca30ko eien)

1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86*
1986/87**

"groot"(circa70koeien)

alle bedrijven
(circa55koelen)

48,8
52,7
49,4
46,4
55,0
59,0

37,9
39,9
34,3
28,6
36,0
37,5

22,2
22,0
16,4
14,2
18,0
18,0

*
Voorlopig.
** Raming.
Bron: Landbouw-EconomischInsituut.
1)
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ZieHooymans(1986en 1987),enPoppe (1986).

alsdeprijsvankrachtvoer lagenIn1983/84relatiefhoog.Toen
werdgemiddeld perkoevoor1.790guldenaankrachtvoeraangekocht tegen1.550guldenin1982/83en1.422 gulden in1981/82.
In1984/85daaldendezeuitgavenweertot1.550guldenperkoe.
Wanneerdehelftvandezedalingvandevoerkostenzoumogenwordentoegeschrevenaandesuperheffing,danzoubij"ongewijzigd"
beleidhetgemiddelde inkomenin1984/85met6tot7.000gulden
zijngestegen tenopzichtevan1983/84.
Dezebecijferingenwijzeneropdatdequotaregeling inhet
eerste jaargepaard isgegaanmeteensubstantiëleverlagingvan
het inkomen.Inde jarendaarophebbendeinkomenszichweer
verrassend hersteld,vooralalsgevolgvandeopnieuwlagevoerprijzen,eenietshogeremelkprijsenhetweeraantrekkenvande
veeprijzen.De inkomensontwikkeling vandeNederlandsemelkveehouders isindeeerstejarenvandequotaregeling dusniet
tegengevallen,omdateenbelangrijk deelvandenadelige gevolgen
isopgevangendoorgunstigeexterneomstandigheden.
Eenenander impliceertdatwanneerbijvoorbeeld dewereldmarktprijzenvoorveevoergrondstoffenstijgenofdedollarduurderwordt,de inkomensontwikkeling drastischkanwijzigen.Uit
hetbelangvandevoerkostenontwikkeling valt tevensaftelelden
datdequotaregeling harder isaangekomenvoorextensieve bedrijven,danvoorintensieve.Opextensievebedrijvenwordt immers
perdefinitie eerderruwvoerverkochtdanaangekocht,zodatde
kostenalleenmaarbeperktkunnenwordendoor tebezuinigenop
hetkrachtvoergebruik.Doordeprijsdalingvanruwvoerlevert
verkoopdaarvanbovendienookweinig totnietsop1 ) .
Tenslotte ishetmeer Inhetalgemeendevraagof,wanneer
doordequotaregeling deproduktiviteitsontwlkkeling zoustagneren,deprijsverhoudingzichzodanig ontwikkeltdatdeInkomens
indemelkveehouderijnietstructureelgaanverslechteren.HetIs
nietuit tesluitendatopdewat langere termijnextraprijsverhogingenofinkomenstoeslagengegevenmoetenwordenomdeinkomensopeenaanvaardbaarpeiltehouden.Bijdezeopmerkingen
moetoverigenswordenaangetekend datdeInkomensaanzienlijk
meeronderdrukzoudenhebbengestaanwanneernietwasgekozen
voordesuperheffing,maarvoorprijsverlaging.

5.6 Macro-economische gevolgen
Begin1985isdoorhetLandbouw-EconomischInstituuteen
studiegepubliceerd,waaringepoogdwerd ommetbehulpvanlnputoutputtabellen degevolgenvandesuperheffing voorde"agribusiness"envoordeNederlandseeconomieaantegeven2 ) .
Dezestudiewasgrotendeelsgebaseerd opallerlei hypothesen
1)
2)

ZieDeHoopenRooker (1987)
ZieVanderGiessen (1985);VanderGiessenenPost (1985);
'BreedveldenVanBruchem (1985).
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waarvan eendeel inmiddels niet geheel juist isgebleken.Desondanksgeeft destudie tochweleenvrijgoed beeld vandemacroeconomische gevolgenvandequotaregeling.Bijhet vaststellen
vandeuitgangssituatie isalleendatdeelvandeindustrie inde
berekeningen betrokken,dat afhankelijk isvandemelkproduktie.
Zo isbijvoorbeeld het deelvandemengvoederindustriewaarin
varkens-enpluimveevoerwordt geproduceerd, buitendecijfers
gebleven.Ter illustratie:de totalewerkgelegenheid indeNederlandsevoedings-engenotmiddelenindustrie bedroeg in1984een
kleine 140.000arbeidsjaren.Daarvanhingen29.000arbeidsjaren
(21%)samenmet demelkproduktie.
Wat betreft deminofmeerdirecte effectenkomendeberekeningenuit opeendalingvandetotalemet demelkproduktie samenhangende toegevoegdewaardevanongeveer5%.Het verlies inde
primaire sector iswatgroter,namelijk bijna7,5%. (Het verschil
methet eerdergenoemdedalingspercentage vanhetondernemersinkomen-zieparagraaf 5.5-wordt veroorzaakt doordat dit inkomen
minder dandehelftvandetoegevoegdewaardebedraagt.)Een
sterkeafnamevandetoegevoegdewaardewerd verwacht voorde
mengvoederindustrie.De indrukIsdatdit inwerkelijkheid meevalt.
De dalingvandewerkgelegenheid wordt meestal verondersteld
ongeveer evenredig tezijnaandevermindering vandetoegevoegde
waarde.Voordeprimaireagrarische sector iseenveelzwakker
verband verondersteld, omdat dearbeid opdeze bedrijvengrotendeelsdoorzelfstandigen verrichtwordt.Het werkgelegenheidseffect indezuivelindustrie isrelatief laag,omdat zoalsvermeld
vooraldeproduktie vanboterenmagere-meIkpoederwerd verminderd.Ditzijnbeidezeerarbeidsextensieve produkten.
Naast dezeminofmeerdirecteeffectenheeft demelkquoteringook indirecte effecten.Het betreft hier indeeersteplaats
desecundaire gevolgenvanverminderdekoopkracht vanderechtstreeksbetrokkenen.Volgens eenzeerruweschatting zouditruim
500arbeidsjaren aanwerkgelegenheid kosten.Inde tweedeplaats
werd verwacht datdoorde lageremelkproduktie de investeringen
indemelkveehouderijendezuivelindustrie zoudendalen.Degevolgendaarvanzoudenvooralmerkbaar zijn indebouwnijverheid
enindeinstallatiebedrijven.De- sterkhypothetische-schattingenvanhetwerkgelegenheidseffect vanlagere investeringen
liepenuiteenvanruim2.000totbijna4.800arbeidsplaatsenop
dekorte termijn.Vooralwat betreft de investeringen indemelkveehouderij isdeindrukdat deze inwerkelijkheidminderzijn
teruggelopen danverwacht.
Het totaleberekende,directe en indirecte,werkgelegenheidsverlies opkorte termijnkwam volgens deberekeningen neer
op6.000tot8.000arbeidsplaatsen.Ditkomt overeenmet ongeveer
0,15%vandetotalewerkgelegenheid inNederland.Bijdezebecijferingenmoetnogmaalswordenopgemerkt datdeze effectenzichin
grote lijnenevenzeer zoudenhebbenvoorgedaanwanneerdemelkproduktie niet doormiddel vandesuperheffing,maaropeenanderemanier zouzijn teruggedrongen.
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6. Het zuivelbeleid in de toekomst

Inhet voorgaande isenerzijds gebleken dat de quotaregeling
ingrijpende gevolgenheeft voordeNederlandsemelkveehouderij,
maaraandeanderekant dat deze zichvrijsoepelaandegewijzigde situatieheeft aangepast.Door gunstige externe factoren
zijn denadelige gevolgenvoor deinkomensontwikkeling meegevallen.
Demeningenoverhetwelofniet voortzettenvandesuperheffing liggenevenwelverdeeld, evenalsdestijds overdeinvoering ervan.De tegenstanders vanvoortzetting vanhet systeem
wijzen ophet "structuurbevriezende" effect ervanenopnieuwe
technologische ontwikkelingen-zoals automatisering -dietot
eensterke structuurverandering zouden leiden.Dezemogelijkheden
mogenvolgensdezegroeperingennietwordenafgeremd doorhet
zuivelbeleid.Doorhandhaving vandequotaregeling zoudemelkveehouderijineenuitzonderingspositie komen,omdat overalelderswordt gekozenvoor "meermarkt enminder overheid".Deduidelijkste tegenstander van (voortzetting van)de superheffing is
dezuivelindustrie,dienaeenovergangsperiode de regelingafgeschaft wilzien 1).Deze opvatting isook terug tevinden ineen
onlangs doorhet Bestuur behandelde discussienota (Produktschap
voorZuivel,September 1987).
Deopstelling vandegeorganiseerde landbouw isniet geheel
duidelijk.Het duidelijkste standpunt voorafschaffing vande
quotaregeling werd altijd ingenomen doorhetKNLC, terwijlde
NCBTBmetwatmeernuances enwatmeer twijfelophetzelfde
standpunt uitkwam.DeKNBTBwektede indruk,zijhetmetveel
aarzelingen,over tehellennaardemening dat dequotaregeling
voorlopig maarmoet blijven.Onlangs heeft devoorzitter vandeze
organisatie echterverklaard datookdeKNBTBde superheffingwil
afschaffen 2). Aandeanderekant schijnt binnenhetLandbouwschap deopvatting terrein tewinnen dat dequotargeling in
1989nietmoetwordenafgeschaft,maarversoepeld 3 ) .Dejongerenorganisaties zijninprincipevoorstander vanhandhaving vande
quotaregeling.
Het officiële standpunt vandeMinistervanLandbouw enVisserijwas tot voorkort dat dequotering in1989overeenkomstig
deafsprakenmoetwordenafgeschaft.Enige tijdgeledenheeft
deMinister echter tekennengegeven dat deregelingwat
1)

2)
3)

ZieBoerderij,72(1987)53,p.10,waardevoorzittervan
deFederatievanNederlandse Zuivelfabrikanten (FNZ),de
heerFrancken,stelt:"Wemoetende superheffing voorzichtig
afschaffen".
InBoerderijkrant van25-9-1987.
ZieAgrarischDagblad van19-9-1987.
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hembetreftweliswaar tijdelijkmoetblijven,maargeletopde
nogsteedsonevenwichtige situatieopdeEuropese zuivelmarktna
1989tochmisschienmoetwordenvoortgezet1 ) .
DeEuropeseCommissieheeftonlangsvoorstellen ingediend
dieeropneerkomendatdequotaregeling totseptember1991wordt
verlengd,terwijlerooknadieneenofanderevormvanquotering
indezuivelsectoronvermijdelijk zouzijn 2 ) . Inde tussentijd
zouderegelingwelaangescherptmoetenworden,waarbijonder
meerdeindecember 1986overeengekomen tijdelijkequotaschorsingenvanrespectievelijk 4%voor1987/88en6,5%voor 1988/89
verlengd zoudenmoetenworden.Devoordegeschorstequota
verstrektevergoeding vanongeveer25centperkilogram zou
geleidelijkmoetenwordenafgebouwd.Behalvedezeschorsing zijn
dequotavoor1987/88met2%verlaagd,terwijlvoor1988/89nog
eenextrakortingvan1%zoumoetenplaatsvinden.
Hoe (on-)evenwichtig dezuivelmarktna1989zalzijn,is
echtermoeilijk tevoorspellen.Weliswaar isdekansgrootdatde
melkproduktie in1989ongeveer 10%onderdievan1986uitzalkomen,maarhet isnogonduidelijk hoedeafzetvanboterenmagere-melkpoederzichzullenontwikkelen 3 ) . DeEuropeseCommissie
voorziet voorrond1991eenredelijkematevanevenwichtopde
EG-zulvelmarkt,maarverwachtweldat in1989nogsteedsrond
750.000tonbotermet steunmoetwordenafgezet.HetProduktschap
voorZuivelraamtdeomvangvandezegesteundeafzetdehelft
lager.En terwijldeCommissievoormagere-melkpoedermarktevenwichtverwacht,voorziethetProduktschap opEG-niveaueentekort
aanondermelk.Hetzieteralmetalnaaruitdatookin1989nog
eendeelvandemelkproduktie indeEG-vooralindevormvan
boter-metsubsidie zalmoetenwordenafgezet.
Marktevenwicht ofniet,overeind blijftstaandaterrond
1990inpotentieeenaanzienlijk grotere produktiemogelijkis,
mededoordeinmiddels sterkgestegenproduktiviteitvandemelkveestapel.Wanneer dequotaregeling zouophouden tebestaan,zal
dezepotentiebinnenenkele jarenwordenvertaald ineenmogelijk
enkele tientallenprocentenhogeremelkproduktie.Ookvoorde
periodedaarnamagmenaannemendat,evenals indeafgelopendeccennia,deproduktiedeneigingzalhebbensterkertestijgen
dandevraag.Dezeontwikkeling zalspoedig resulteren inopnieuwsterk stijgendebudgettaire lastenen/of lageremelkprijzen.Inditverbandkanookgewezenwordenopderesultatenvan
eenonlangsafgerond econometrichonderzoeknaardegevolgenvan
vieralternatievenvoordehuidigequotaregeling (Oskam,etal.
1987).Hieruit bleekdathetmeestgehoorde alternatieve-een
verlagingvandereëlemelkprijs-waarschijnlijkveelkwalijker
1)
2)
3)
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PersberichtMinisterievanLandbouwenVisserij,1986,
no.15
ZieAgra-Europe,18-9-1987enAgrarischDagblad25-9-1987,
p.4.
ZieookVanBruchem (red.)1987.

gevolgenheeftvoorzowelhetbudgetalshet Inkomenvande
veehoudersdanvoortzettingvandequotaregeling.Omdatdeze
conclusiewordtgetrokkenvooreenongeveermeteenkwart
verlaagdemelkprijs,lijkthetaanbevelenvaneen "tijdelijk
terughoudend prijsbeleid"alsalternatief voordequotaregeling
opzijnminsteenenigzinseufemistische voorstelling vanzaken.
OokzaldestructuurvandemelkveehouderijindeGemeenschap
rond 1990nogniet zijnaangepast aaneensubstantieellager
prijsniveau.Erzijnbovendiennoggeenstappengezet inde
richtingvaneenforseprijsverlaging.Almetaltekentzichop
ditmomentgeenanderereëlemogelijkheid afdanvoortzettingvan
dequotaregeling.
ZoweldeMinister vanLandbouwalsdeboerenorganisaties
- ennaarhetschijntinmiddelsookdeEuropeseCommissie-zijn
vanmeningdat,wanneerdequotaregeling ookna 1989blijft
bestaan,enkelebezwarenvandezeregeling zoveelmogelijkmoeten
wordenverminderd.Daarbijdenktmenaandevertraging vande
structuurontwikkeling enaandenadeligeeffectenvoordegrondmarkt.Het laatstezoutegengegaankunnenwordendoordequota
niet langeraandegrond tekoppelenenzezodoende gemakkelijker
overdraagbaar temaken.Sommigendenkendaarbijaanvolledig
vrijeverhandelbaarheid, terwijlanderen,zoalsdejongerenorganisaties,datafwijzenenmenendatdeoverheid devrijkomende
quotamoetverdelenendaarbijdekleinerebedrijvenextrakansen
moetgeven.Als instrument daartoedenkenzijaaneen"melkbank".
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