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BESCHRIJVINGENANALYSEVANDSEUIDIGEMARKT-ENPRIJSPOLITIEK
CPHEI'GEBIEDVAN.IENEDERLANDSELANDBOUW
(b\jv;orkingvannota 51)

INLEIDING

Sindsdedatumvanafsluiting,1 Februari 1949>vandeinnotano51gogovenbeschrijvingenanalyse'inzake detechniekvandehuidigemarkt-on
prijspolitiekindeNederlandse landbouw,hebbonsichhierin talrijkeveranderingenvoorgedaan.Dowijzigingen berustenvoor eonbelangrijk deel
opdeprincipieel andere opzetvandemarkt-enprijstechniek,welke,einde
1948 doordoRegering ingrote trekkenwerd aangegeven.Dezenieuwe opzet
komtinwezenneeropoenverlatenvandeoude,opconserveringvande
gegrooide.verhoudingengerichte ''landbouwcrisismaatregelon",zoalsdiein
do dortiger jarentotstandkwamen,enwaarop geduronde dooorlog ende
eerste jarendaarnanogwerdvoortgebouwd. Daarreeds oerdorwasgebleken,
datdemoeilijkhedeninonzelandbouw niet zozeerhetgevolgwarenvan
tijdelijke factoren ("crisis")» dochberusttenop structuurveranderingen
buitendoNederlandolandbouw,achttemen,methetverdwijnenvandotoestand
van schaarste,hettijdstipgekomenovertoschakelennaareenmarkt-en
prijsbeleid,waarinhételementvandeaanpassing eencentraleplaatsinnoemt. Dezegeheol andere achtergrondwaartegenhotmarkt-enprijsbeleid
zichin1949heeft afgespeeld,maaktelietongewenst doplaatsgegrepen
wijzigingenaantegevenindovormvaneenaanvullingopnotano51»Besloteniseengeheel nieuwenotaoptestellen.Dezeisafgeslotenpor
beginNovember.

's-Gravenhage,16December1949Samengesteld onderleidingvan
DrE.,vandoV/iel
door\V,LeMair,ec.dr3,

DoDirecteur^

'I, ; (DrJ.ïïorring)
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BESCHRIJVING M ANALYSE VM DE HUIDIGE JffiAKKT- EH PRIJSPOLITIEK OP HET GEIIED
' YAK DE NEDERLANDSE LANDBOUV7. ••

HOOFD'STUK

\- ..

I-

•DEDOELEINDENVAN'DEMARKT-ENPRIJSPOLITIEK'
.ÉQjB"WIJZE*VAN1-MlEZEiïLfjKÏNÜ...
Bijeenbeschrijvingenanalysevan degevoerdemarkt-enprijspolitiek
moet onderscheidworden gemaakt tussentwee elementen? degestelde doeleinden
enerzijds, endemiddelen tothetbereiken dierdoeleindenanderzijds.Degestelde doeleindenvormen eigenlijk eenonderdeelvande landbouwpolitiek}
demiddelen omdeze doeleinden tebereikenkunnenworden gezienalshet object
vandemarkt-enprijspolitiekjdezeheeft dusbetrekkingop degebezigde
techniek.
Indithoofdstuk zullendealgemene aspectenvan de.agrarischemarkt-en
prijspolitiekwordenbezien.Voor eenbeterbegripvandeachter.degehanteerde
middelen liggendemotievenkan echter'eenglobaaloverzichtvoorafvan dogestelde doeleindennietv;ordengemist.Inhetkadervan dezealgemene aspecten
past ook eenenkelwoord over dewettelijkebasis,waarophet gevoerdebeleid
berust,alsmede eenoverzietitvandemet deuitvoering derregelingenvande
overheidbelaste organen»
&»Degesteldedoeleinden..
Hethandhavenvan de "bestaanszekerheid"vandeboerenophet."goedgeleide
ensociaal eneconomischverantwoorde bedrijf"isdeihNovember 1948-doorde
Minister gegevenformuleringvan eendesideratum, dat sindsdien üenoentrale
plaatsindego-steldedoeleinden inneemt.Hoe ookdenaderepreciseringvan
debegrippen "nestaanszekerneid","goed geleid"en "sociaal en economisch
verantwoord"mogeuitvallen,hetis duidelijk,datdeinhoudvandezebe'grippen
endeconsequenties hiervanvoor de'betrokkenenkxmnenveranderen,naarmate
demarkt zichontwikkelt vanhelistringent gedirigeerde organismevan tijdens
enkortna deoorlognaar eenvrijerevorm,welke ontwikkeling in 1949inversneldtempo plaatsvond.
,
,
Naast ditalgemene hoofddoel heeft deoverheid enkelemeerconcrete
doeleinden gesteld,welke eveneens'einde 194Öduidelijkwerdenuitgesproken.
Hieraan zal inhetkort enigeaandachtwordenbesteed.Gestreefd zalworden
naar eenzekerebeschermingvan debodemprodüctie.3escherming,die echter
gericht isophethandhavenvanbestaande toestandenkannimmer eengoede
waarborg opleverenvoor degenoemdebestaanszekerheid.Het isderhalvenoodzakelijk,dat devereisteaanpassing zoveelmogelijkwordt bevorderd.Eerst
daarna is,waarnodig,bescherminggerechtvaardigd.
Gezien derelatieve overvloedvan defactorarbeidinonz3landbouw,ishet
economisch gezienrationeel testrevennaar eenarbeidsintensieve agrarische
productie.Teneinde dearbeidsproductiviteit endaarmede dabeloningvoor de
factorarbeid zohoogmogelijk optevoeren,ishet tevensnoodzakelijk,dat
deproductie zointensief'-'mogelijkplaatsvindt.M.a.w.dehoeveelheid
product perarbeidordient zogrootmogelijk te zijn.Dooverheid spreekt
inditverbandvan eenzointensiefmogelijk gebruikvan debodera.Uiteraard
stelt dezeredeneringvoorop,dat degeproduceerdekwantiteiten ineennormaleafzet totv/aardekunnenworden gebracht,inconcretovindt dezegedachten-,
gangzijnneerslag inhet streven,onzearbeidsintensieve veredelingsproductie
(zuivelproducten,bacon, eieren),alsmede onze zeer'arbeidsintensievetuinbouwminstens opvooroorlogsniveauterugtebrengen,respectievelijk^tebehouden.
,•
'
7) •
,.:••....
•Hetbegrip "intensief"heeft,'andersdanhetbegrip "arbeidsintensief"betrekking opeenzogroot.mogelijke "volume ofbusiness".
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- 2Bovendienzijndit detakkenvanagrarischeproductie,welke,gezien de
natuurlijke omstandighoden,deontwikkeldevakbekwaamheid enervaring
(ookoporganisatorisch terrein)demeest,aangewezenezijn.
Hetgebrekaanhardevalutawaarmede onslandtekampenheeft,als•medehetbevorderenvaneenintensiefgebruikvandebodem,warenvoorde
overheid aanleiding,naasthotherstelvandoveehouderijentuinbouw,met
name testrevennaaruitbreiding enintensiveringvan dovoortbrengingvan
diéproducten,wölke enerzijdsbijimporthardevalutakostenenanderzijds
passeninhetkadervandobehoeftenvandeveehouderijsector.Zo steltdo
Regering zichvoor,cal/3 deelvandevooroorlogse importvanvoedermiddelentevervangen dooreenverhoogdebinnenlandse productie( arbeidsintensieve
hakvruchten). De schaarsteaanhardevalutaiseenderoorzaken,datook
enkeleandereproducten eenwatbevoordeelde positie innemen,bv.tarwe,
koolzaad.
B.Domiddelentothotbereikon_dergestold^ftpft^.^ndgj3?
Al zullendeverschillende vormenvanprijsvaststolling^ waarvandó
overheid,zichbedient indithoofdstuknognietuitvoerig tersprakekomen,
tochishetnuttigalsinleiding oponderstaande analysevandemarkt-ren
prijspolitiek, eenoverzichttegevenvandeverschillendemogelijkheden,die
eropditgebiedbe3taanj
a
» minimumprijs, d.i.oenprijs,waarbenodenhet productnietmagworden
vorhandeld|
*>•minimum-garantieprija,d.i.eenprijs,v/aarvoor het product doordo
overheidwordt ingenomen,wanneerhijopdemarktnietgehaaldwordt
(bodemindomarkt) |
c
» maximumprijs,d.i.eenprijs,waarbovenhotproduct nietmagwordenverhandeld}
&•vasteprijs,d.i.eenvastgestelde prijs,waartegenhotproductmoet
wordenverhandeld}
e#
afgeleidevaste prijssihiervan issprake,indien deprijsvaneenproduct
ineenbopaaldproductiestadium isvrijgelaten,-doohdirectbeïnvloed
wordt door,eenva3teprijs,in eenvorder productiestadium},
f.richtprijs ,d.i.eenprijs,welke dooverheidmet dehaarten dienste
staandemiddelen zogoedmogelijl:tracht tebenaderen,bv.doormanipulatie
vanvraag enaanbod. Enigeprijsvariationaarbovenofnaarbenodenwordt
daarbijaanvaard.Het indenieuwekoersgebezigdebegripi
g.basisprijs (streofprijs)onderscheidt zichnietvanderichtprijswatbe• treft demogelijkheid van eenzekere schommeling,diebijdezoprijsis
toegelaten,nochwatbetreft detechniek tothandhavingvande prijs.Br
isechtereenverschil indoelstelling.Dobasisprijswordtnamelijk vast*
•gelegdvooreenaantal strategische producten (meestal indelatere productiestadia/veredelingsproducten), opbasiswaarvanmendeprijzenin
devroegereproductiestadia zich "vrij"laat ontwikkelen» Hot doelvan
debasisprijs ligtdus,andersdandatvando richtprijs,nietvoornamelijkinzichzelfbesloten.Menhoudedusinhet oog,dat "basis"hier
niet identiek isaan "minimum"}
h.afgeleidebasisprijs;hiervan issprake,indiendeprijsvorming,van een
productineenbopaald productiestadium isvrijgelaten,dochbeinvloed
wordt dooreenbasisprijs ineenverdorproductiestadium.
ZoalsonderAr-aedswerd opgemerkt,zijnhetdomiddolon tothét bereikendergestolde doeleinden,diohet eigenlijke objectvandezestudie
uitmaken.Opdealgemenoaspectenhiervan zalthanswatuitvoerigerwordon
ingegaan,
Peregeringheeft overwogen,datnaarmatedeomstandigheden,welkehot
voerenvan een"schaarste-economio"noodzakelijk maakten,tothotverleden
gingan behoren,debezwarenvan een zodanigepolitiek steedsduidelijkeraan
het'licht.traden» Immers,d.m.v.hot indezepolitiek passendestelselvan
prijszetting (garantie-,richtprijzen),productieregelingonengegarandeerdo
afzet oefent deoverheideenzeergrote invloeduit ophetbouwplanvande
boer.Ditbetekent eenernstigebelemmeringvoorhot ontplooienvanhet eigen
initiatief.Dit stelsel loidtdaarenbovengemakkelijk totverstarring,vangegroeide (productie)-verhoudingen,watnationaal gezientotbelangrijkeverliespostenaanleidingkan geven. Bovendien doet zichonderzodanige omstandighodendemoeilijkheid voor,dal;d3doorde overheid opbasisvankostprijsberekeningen
vastgestelde prijzen omgekeerd dekostprijzengaanbeinvloodon,zodatvoortdurend
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-3hetgovaardreigt,dat zichhieruit oenprijsstructuurontwikkelt,diebelangrijk afwijktvandie,opbasiswaarvan demeest doelmatige, c.q. dodoor
dooverheidgewenstestructuur ven deproduotiotot standkomt.
Aangezienbovendiendooverheid dogevolgenvandevastgestelde prijzen op
deproductie tochweernietgeheel indehandheeft,behoefthet stelsolvan
prijszettingen nog aanvullingmet eeningewikkeld onkostbaar systeemvan
toeltregelingonenproductiebeperkingen eneenduurcontrole-apparaat.Hotis
billijk,dat eventuelenadelige consequenties (bv.productie.ororschotton)
vandodoordeoverheidmiddelsprijsstellingen,productieregelingen, e.d,in
het levongeroepenproductiostructuur, doordooverheidvoorhaar rekening
wordengenomen,bv. indevormvanafzetgaranties.Daarmedeis,nationaalgezien,hotgeledonvorliesechternietgeëlimineerd. 2)
Ondermoeropgrondvan dezeoverwogingonhooft deoverheid eind 1948'
gemeend,geleidelijk aantemoetenoverschakelenvanhot stelselmetprijs—
zottingvoornagonoogalloagrarischeproductenafzonderlijk,gecombineerd
metconafzotgarantiovanhet totaioaanbod,naar oenpolitiek,waarbijzij
ingrotelijnon.dovoorwaarden scheptvooreenloncndebinnenlandse agrarische
productie,daarbij oan zekerespeelruimtelatendaaneenvrijevormingvan
prijzen enproduotie-assortimont (bouwplan).Hierbijwordtuitdrukkelijkvastgehoudenaaneengeleid economisch systeem,waarin echterhoofdzakelijkmot
behulpvanmanipulatiesviadoprijzenvanproductenindolatereproductiestadiagetrachtwordt dogestelde doeleindaateverwezenlijken.
Meer concreetgesteld,wordenindehuidigeopzet "basisprijzen"vastgesteld
voor enkelebelangrijkeveredelingsproducten,waarvandeveredeling,hetzij
indelandbouwplaatsvindt,zoalsbijmelk,bacon,ófbuitendelandbouw,
zoalsbijaardappelmeel,suiker,tarwemeel en-bloem,oliënenvetten,terwijl
deprijsvorming indevroegereproductiestadiawordtvrijgelaten.
Hetiszaakdebasisprijzen-op zo strategischmogelijkeplaatsen aante
brengen,opdathetnetwerkvandeprijsvorming zo doeltreffendmogelijk over
dezehoekpunteninhetprijssysteemkanworden opgehangen,m.a.w.het effect
derbasisprijzen zogrootmogelijkis.
Zoalsuitdeeerder gegevenomschrijvingmogeblijken,houdt de introductie
vandebasisprijsnietin,datdebegrippenvaste,gegarandeerdeprijsj e.d.
nietmeerbestaan.Practisch gesproken draagthetmerendeel derthansvan
kracht zijndebasisprijzen noghetkarakter"vanvaste/gegarandeerdeprijzen.
Hetligtechterindelijnvandeontwikkeling,datzijinde toekomstdit
starrekarakter zullenverliezen.
Methetbovenstaande isinprincipe denieuwekoersinhet tevoerenbeleidaangegeven.Geconcludeerdkanworden,datdezekoerswijzigingindegesteldedoeleindenslechtseensoherperpreciseringnaarvorenheeftgebracht,
zonder echter eenfundamenteel andereri-chtingaan tegeven.
Metbetrekking totde gekozenmiddelen terbereiking dergestelde doeleinden,
dusdegehanteerde techniek,heeftdekoerswijziging echterinderdaad een
principiële veranderinggebracht.
Met debeschrijving'vanhet stelselvanbasisprijzen enafgeleide basisprijzen
is slechtseendeelvandemarktregulering onderogengezien,enweldâ"tdeel,
datzichbinnenhetnationalemarktgebied afspeelt.
Dezebinnenlandsemarktreguleringwordt,zoalswij zagen,gekenmerktdoor
eenveelgrotermatevanvrijheid danvoorheen.Daarnaast stelt deoverheid
zich tendoelvoor eenaantalbelangrijkeproducten eenstabiel© binnenlandse
prijsontwikkeling tebevorderen,gebaseerd opde "normale"kostprijzenvandie
producten enminofmeeronafhankelijkvandeprijsontwikkeling opdewereldmarkt,alsmede eenintensiveringvandeNederlandsebodemproductie.Hetisduidelijk,datdegewenstecontinuïteitinhetbinnenlandsprijsverloopméteen
intensiefbodemgebruikniet tebereikenzijncpgrondvan een (relatiefklein)
aantalbasisprijzen.Eentweedebelangrijke peilerinhetmarkt-enprijsbeleid
isdaartoenodig,enwel een scheiding tussendebinnenlandse endewereldmarkt.
Deze scheiding dermarktenheefteenkwantitatief aspect,hetbeïnvloedenvan
deomvangvan deio-enexport eneen*prijzen-technisoh"aspect,het beïnvloeden

2) Daarenbovenishetuitermatemoeilijkvast testellen,inhoeverre debedoeldenadelige consequentiesniet tevensvoortvloeienuitandereomstandigheden,bv,denatuurlijkeomstandighedenvan eenbepaald jaar.
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-4.vandoprijzenwaartegen dein-enuitvoertransactiesplaatsvinden,ofdiemet
deze transacties samenhangen 3 ) . Wat ditlaatste aspectbetreftkan onderscheid
worden-gemaakt tussen degewonein-enuitvoerrechten enerzijds,eneen stelsel
vanheffingen entoeslagen aan degrensof eenstelselvanproductietoeslagen,
of-heffingeninhot binnenland anderzijds»
Prijr.u^-ljocï-,1!.:.L'C.akan.de;'hal''ede soheid:.^-dermarnoenzowel
aaucV-->üZi.wa ZÜ.Qinhetb4..r^cr»:.&r.dgerchieden.-.Deoverheidheeftechterinhet
algemeen devoorkeur gegeven aanhet stelselvanheffing entoeslagenaande
grensboven datderproduotietoeslagen en-heffingeninhetbinnenland,Dit
laatstehoefthet bezwaarbelemmerend tewerken opdeintensivering vanhet
bodemgebruik enisdaarenboven technischingewikkelder« Deheffingenentoeslagenaandegrenskomeninhetkorthieropneer,datonverschillig ofdohandelsbeweging centraalplaatsvindt ofviadehandel,bijimportheffingenof
toeslagenwordon opgelegd,respectievelijk verleend,diehetverschil inprijsniveau tussen debinnenlandse endewereldmarkt opvangen.
Deimportenwordenaan dobinnenlandsehandel terbeschikking gesteld tegen
prijzen,welke ófinovereen3temmingzijnmot degestelde basisprijzen,öf,
indienhet omproducten gaatmot een"vrije"binnenlandseprijsvorming,zijn
afgestemd opdenormalt?afgeleide basisprijzen.Hetverschil tussendeaankoopprijzenopdewereldmarkt ende."doorgeef"-prijzenvoorhetbinnenlandkomt
tenbateof tenlastevanhetLandbouwEgalisatiefonds. (L.E.F.)
Bijdeuitvoermoet onderscheidworden gemaakt tussen tweemogelijkheden,
nl. deproductenwaarvan deexportprijzenlager,endiewaarvan doexportprijzenhogerliggendandeproductiekosten.Inheteerstegeval treedtdeoverhoid
alstussenschakel op,bv.bijdoexportvanonzeveredelingsproducten naar
Engeland (dezevormvan exportdientookgezientewordoninverbandmotde
centraleimportinEngeland),ofkoertexportvergoedingen uitomdeuitvoer
op•eenminofmeerlonend niveau tebrengen,Inhet tweede geval bestaatdo
mogelijkheid,dathoge exportwinstenworden afgeroomd. Ditlaatsteispractisch
weinig voorgekomen.Ookdozetransactieslopenfinancieel viahet L.E.F.
De scheiding tussondebinnenlandse-endewereldmarktkanwellichthot
duidelijkstwordenaangegevenvoordegranen.ZoalsonderpuntAreedswerd
vermeld streeftdeoverheidinhotkadervaneenintensiefgebruikvandebodem en.alsgevolgvanhet tekort aanhardevalutanaar een stimulerenvande
binnenlandsevoevoedarproductie."Dit steldehaarvoor detaakórzorgvoor te
dragen,dathotbinnenlandseprijsniveauvanveevoeder zichopeenhoger
niveau zoubewogendanbijeenvrijoimportvanveevoederhetgevalzouzijn
geweest.4)Eendorbelangrijkste aangrijpingspuntenindezobescherming isde
importvanvoedorgranen.Doschaarste aantarwe endehogeprijzonop-de
wereldmarkt gavenaanleiding ook t.a.v.debinnenlandseproductievanbroodgraan (tarwe)regelend op tetreden.Alsgevolghiervanwas'dus"degehole
importvangranenbinnenhotstelsolvaneenreglementering aan de'grensgetrokken.Voorvoedergranen,.waarvoorin1949 afgeloidobasisprijzenvankracht
wordon,verloopt dezoreglementeringwat andersdanvoor tarwe,waarvoor tot
dusver eenbasisprijsvankrachtis.
Do tarwowordt aanhetbinnenland torbeschikkinggestoldtegen eenprijs,dio
inovereenstemming ismet dezobasisprijs^ dovoedorgranenwordenaanhet
binnenland doorgegeven tegonprijzen,diemenheeft-afgestemdop eennormaal
geachte afgeleidebasisprijs (steunend op'denormale'productiekosten).
Daarenbovenmoetmener,watdovoederprijzenbetreftjzorgvoordragen,dat
de (vrije)binnenlandse prijsvorming zichophetgewensteniveauhandhaaft.
Hot doorgovenvan deimporten tegoneenbepaaldeprij3iahiervoor geenvoldoendewaarborg. Daartoe ishetovenzeernoodzakolijk,dater eenzekerestabiliteitw,ordtgehandhaafd tussonde gevraagde en'aangebodenkwantiteiten op
debinnenlandsemarkt.

Dein-enuitvoerkent ooknogoeninstitutioneel aspect,waaraanochtor
geenprincipioelkaraktermagwordon toegokond.Ofdein-enuitvoer door
dehandel verzorgdwordt,ofdooroverheidsorganen isvoornamelijk oenkwostiovan tochniek.V/eloefenen detweeeerdergenoemde aspectenhierophun
invloed uit*
4)Voor dodevaluatie mocht verwachtworden,datdoveevoodorprijzenopdo
wereldmarktineennabije toekomstbenodenhot binnenlandsprijsniveauzouden dalen,Dototmedio 1949voorkomendo subsidies-opvoedorimportenverkoordon indio tijdinhun tegendeel,inheffingen tenbatevanhot L.E.F.
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-5Ditlaatste betekent;datmet deimportopkorte termijnkwantitatiefgemanipuleerdmoetkunnenworden.
De scheiding dermarktenvoor degrondstofveevoederheeft consequenties
hijexportvanhetveredeldproduct.Inhet algemeenkangezegdworden,dat
hetgemotiveerd iseenheffingofeen subsidie,gelegd opgeïmporteerde grondstoffenterbeschermingvanbinnenlandsegrondstofprijzen (bijheffing),of
tenbehoevevan eenstabiliserenvandebinnenlandsekostenvanlevensonderhoud (bijsubsidie)voor dàtdeeldiergrondstoffen,datinveredeldevorm
hetlandweerverlaat terestitueren,respectievelijkweg teheffen5)»
Dezegedachtenganghoeft inhetverleden evenwelnognooit toepassinggevonden.V/elkwamhetvoor,dat erindetijd,toeneropdegrondstof-importen
toeslagenwerdenuitgekeerd,extraexporthoffingenwerden opgelegd,doch deze
droegen eenincidenteelkarakter6 ) .
Voortswasmen,indümaandenv66rdodevaluatie,toenverwachtmochtworden,
datdeheffingen opveevoederimporten eenrolvanbetekeniszoudengaanspelen?
het erinprincipeovereensdatdeheffingen opdoimportopenigerleiwijze
gerestitueerdmoestenwordenbijexportvanhetveredeld product.Ook ditis
niet toteenpraotische toepassing gekomen.
Voor diéproducten,dieweinig ofgeen steunondervinden inhet stelselvan
basisprijzen enwaarvoor ookdereglementering aandegren3vanweinigbetekenisis,bestaat doneigingviaanderewegentoteenstabiliserenvande
prijsvorming tegeraken,bv.indoakkerbouwsector voor aardappelenenzaden.
Waar dezebehoefteaanprijsstabilisatiereedslangerbestaat,bv.bijdo
tuinbouw isdezeontwikkelingreedsverdervoortgeschreden.Zijiadaargeheeluit
"eigenkring"voortgekomen (privaatrechtelijkemarktorganisatie). Ookvoorhot
veredelingsproduct eieren,waarvoor geenbasisprijsisvastgesteld,zijneen
aantalvrijingrijpende regelingenvankracht,gekoppeldaandecentraleexportnaarEngeland.
Voor tarwe enkoolzaad zijnvastobasisprijzenvankraoht.Inhetkadervande
nieuwekoerspasthetuiteraard slechtvasteprijzen tehandhaven'voorprimaire
producten al3tarwe enkoolzaad.Dezeproducten zijninhetnieuwebestelvoorbestemd teworden onderworpen,aaneenvrijeprijsvorming,gelieerd aande
basisprijzenvoorbroodmeel en-bloem (tarwe)endievoor oliën envetten
(koolzaad)ç Dcseprijsrelatiesbieden echtervoorlopig geenwaarborgenvoor
redelijke tarwe-enkoolzaadprijzen,aangezien zichtussende basisprijzen
dorveredelingüproducten endievoor tarwe enkoolzaadnog subsidiesbevinden.
Daaromheeftmenvoor dezoproducten deoude toestandvoorlopiggehandhaafd.
Debasisprijzenvoor tarwe enkoolzaad steunenvoorts^op descheidingder
markten opovereenkomstigewijze alsbijdovoodergranenhetgevalis.
Teneinde doafzetvanbinnenlandse tarwegeheel zeker testollenistevena oen
regelingvankracht,dat.bijdobereidingvanbroodmeel enbloem oenzokor *
percentage inlandse tarwemoetwordenverwerkt.Ookditiseen stukje"oude"
markt-onprijspolitiek,datmenindenieuwe opzetheeftgehandhaafd.
C,Verbandrootdealgemeneprijs-enloonpolitiek.
Naastdehierbovengeschetste doeleindenvandahuidigemarkt-enprijspolitiek,endomiddelen omdeze tebereiken,steltdeoverheid zich tot taak
dekostenvanlevensonderhoud nietaaneon-vrijeontwikkeling ovortelaten(jzgn.beheersteinflatiepolitiek).DeRegeringisvanmening,datdebelangen
vandenationale economie alsgeheelgezien,du3inclusief dievando agrarische
sector,erbijgebaat zijn,datdekostenvanlevensonderhoud bepaalde grenzen
nietoverschrijden. •

5)"Hierwordtverder afgezienvan decomplicatie,datdezeheffingen onsubsidiesopgeïmporteerde grondstoffen nogoenindiroctowerking hebbenophet
prijsniveau,voornamelijkviadoIonen.Dozonevenwerking isuiteraardmot
oeneonvoudigo compenserenderestitutie,fesp» heffingbijexportvan'het
veredeldproduct nietopgevangen.
6)Menverwarre dezo exportheffingennietmet deheffingen,welke dienen omde
binnenlandse subsidies ongedaantomaken.Dezowordenalgemeentoegepast.
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- 6Eonvrijeontwikkelingvandezokosten zouonderdehuidige omstandigheden
leiden toteenstijging,hetgeende exportkansen,viadegestegen loonkosten
sterkzoubenadelen.Aanvankelijkheeftmenvoortgebouwdop hetprijspeil,
zoalsmen ditin1945nadeoorlog aantrof.Daardeprijzenaf-boerderij
echterhogerwarendan genoemdprijsniveau,onookdoprijzenopdewereldmarktvoor landbouwproductenhiervrijvoelbovenlagen,wasooknadebevrijding een subsidiestelsel noodzakelijk.
Indeloopvan 1948,doohvooral in1949» isde subsidiëring belangrijk
ingekrompen.Ditheeft enigoprijsstijgingvanverschillende levensmiddelen
tengevolgegehad.Zoveelmogelijk trachttemenechter tebewerkstelligen,
datvan twee substitutenhet enegoedkoop gehoudenwerd (boter-margarine,
wittebrood - "volks"-brood,varkensvlees-rundvlees7))»
Nadedevaluatievan doguldenheeftmenertijdelijk toemoetenovergaan
hot bedragder subsidiesweerbelangrijk teverbogen.
•D»Wettelijkebasisvandemarkte-onpriJspolitiekindolandbouw.
Alvorensindovolgendehoofds^uüio::.over tegaantotoenbesprokingvan
deonderdelen dergevoerde prijs-enmarktpolitick,nogeen enkelwoord overdo
wettelijke basiswaarop dezesteunt.Deverordenendebevoegdheden inhetkader
vanonzelandbouwpolitiek berustenbijeenaantal overheidsinstanties on
Bedrijfschappon. Ditapparaat isopgebouwdopdoLandbouw-Crisiswet (1933)
enhetOrganisatiebcsluitVoedselvoorziening (1941)» Ophetogenblik zijnde
volgendo Bedrijfschappenwerkzaam»
a.HoofdbedrijfschapvoorAkkerbouwproducten (oenoverkoepelendorgaan,waarondermoerderoBedrijfschapponressorteren;ziehoofdstukII)}
b.Bedrijfschap voorVee enVlees$
c.Bedrijfschap voorZuivel^
d.BedrijfschapvoorMargarine,Vetten enOliönj
o.BedrijfschapvoorPluimvee enEierenj
f.Hoofdbedrijfschapvoor Tuinbouwproducten (overkoepelend orgaan).
DoBedrijfschappenhebbenverordenende enuitvoerendebevoegdheden.
Met deRegeringals "ouderebroer"naast zichhebbon zijvolledige zeggenschap
tonaanzienvans
a.productie enprijs;
b.verwerking|
c.import-respectievelijkexportregolingen.
DoBedrijfschappenmissenechterdebevoegdheid totaan-enverkoop.
Wanneer doRegeringdanookalskoperofverkoperwil optreden,doet zijdit
doormiddelvan eennaast iederBedrijfschap bestaandRegeringsaan-enverkoopbureau.Zokennenwijrespectievelijks
a.Aan-enVerkoopbureauvanAkkerbouwproducten (A.V.A.)J
b.Vee-enVloesaankoopburoau;
c.In-onVorkoopbureauvoor Zuivolj
d.Centraal BureauvoorMargarine,Vetten onOliën;
e.Pluimvoo-onEiorenaankoopburoau;
f«.Aan-onVerkoopbureauvan Tuinbouwproducten
terwijl doRegeringvoor doinvoervanvoedingsproducten nog beschikt over
hot
g.Voodselvoorziening-Importburcau. (inhoofdstuk IIwordt deplaats,diedit
bureaunaast doandereAan-enVorkoopbureauxinneemt,naderuiteengezet.)
Alle agrarischeproductenvallononder dobovengenoemdewet,zowel
productenrnotgoloideprijsvorming alsproductenmotvrijeprijsvorming.Allo
hierondor besprokenmaatregelenmootcndus tegen doachtergrondvandeze
"regoringsalmacht"op economisch gobiodworden gezien.
Daardomiddelen omineengegeven geval ednbepaald effecttebercikon
seoruitoonlopenalnaardoaardvanhotproduct,hetmomentvan ingrijpen
enhetverworkingsstadiumwaarbijhotingrijpenmoetplaatsvinden,ishotniot
mogelijk algomenorichtlijnenvast to stollenvolgenswelke dezeorganen
kunnenhandelen.Deoplossing iniedorgeval verschiltvando omstandigheden en
komt totstand naoverlegmotvelobetrokkenen overdegedragslijn,dieineen
bepaaldgeval hotbestogevolgdkanworden.

7)Doverhouding duur -goedkoopvoorvarkensvleesrosp,rundvleesv/ordmot
ingangvan 2November 1,1. juistomgekeerd aanv&ôrdiedatum.
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-7Dozemogelijkheid omtenaanzienvanalloproductenintegrijpen"betekent,
dat orslechts eengradueelverschil bestaat tussenproducten,waarvan de
prijsvorming ondehandel zijn "vrijgegeven"enproductenwaarvoor nogprijsregelingen en/ofhandelsregelingen bestaan.Zogenaamde "vrije"producten of prijzenkunnen teallentijdeweer binnendekring dornog "geordende"produoten
wordengotrokkon,zodradeRegeringvanmeningiadatzicheenongewenste toestandvoordoet ofdreigtvoor tedoen.Eijvoorboolddohandel inendeprijsvormingvankarwijzijnvrijgegeven.Tochheefthot commerciële lichaam van
hetH.B.A.» hetAan-enVerkoopbureauvoorAkkerbouwproducten (A.V.A.)oen
voorraadkarwij,waarmodo"gemanipuleerdkanworden,zodrade "vrije"prij3
naar domeningderrogoring tehoog sou oplopen.
Consoquentioingedragslijn bijgelijkeverschijnselenvcor verschillende
productenisookmoeilijk doorvoorbaarinverbandmot doverschillenineigenschappendorproducten.Een (relatief)"teveel"aanroggewordopgelost door
eongedeelte (50,000ton)verplicht invoevoeder tedoenvermalen,zodat do
richtprijsgehandhaafd bleef (oog3t 1948). Eendergelijkemaatregel tenaan-•
zienvanaardappelenwasnietopdezelfdewijzezesneldoorvoerbaar (onvoldoendeverwerkingscapaciteit totveevoodor), zodateonflinkoprijsval in
aardappelenoptrad (oogst I94Ö).
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Ta IRI/SPOLMÏircIffIF,__^pERBCüW
Samonvattin^v Totvoorkortwarenindoakkerbouwsoctorvoor demeeste"belangrijkeproductenrichtprijzenvankracht.Daarnaastwasvoor eenaantal producten
deprijsvorming vrij, Indeloopvan1949 isinhetkadervan denieuwerichting
inhetgevoordomarkt-enprijsbeleid deontwikkelingvan devrije prijsvorming
indeze sector inversneld tempovoortgeschreden.Dezeontwikkelingkaninhet
kort alsvolg-cworden,samengevat.Voor oogst1949heeftmenhotbegriprichtprijslatenvallen.Denogrestorendeprijsregelingenwordenaangeduid als
basisprijzen (streefprijzen),overeenkomstig hot dool,dataandozeprijzen
moetv/ordentoegekend.Zijzijnvankrachtvoor oenaantal strategischeveredelingsproducten als suiker,aardappelmeel,tarwemeol en-bloem,oliënen
vetten,endragenhetkaraktervangegarandeerde enminimumprijzen,wolko steun
vindenindoregelingen aandegrens.
Voor deprimaireproductenwilmeninhet algemeenkomen tot eenvrije
prijsvorming,enerzijds steunend opderegulering aandegrens enderelatie
met debasisprijzen,anderzijds steunend opdeprijsvorming ineen alternatieve
sectorvan aanwending.Dozoalternatieve sector-isvoorproducten alsrogge,
peulvruchten,aardappelen,c.d.deveovoedersector 1).Op dezewijze iseen
speolruimte geschapen tusseneennietgeheelva3tplafondindomarktopgrond
van dobasisprijzen indeveredelingsscctor en een evenmingeheel vastebodem
opgrondvan deprijsvorming ineon sectormot alternatieve,aamvending3mogelijkheden,WaardoRegeringmeent,dat dezeafgeleidevrijeprijsvorming nog
nietinwerkingkan treden,bv.voor inlandse tarwe enkoolzaad,isdeoude
prijsregelingvoorlopiggehandhaafd.
• Eetnetwerkvanprijsrelatiesindoakkerbouwsoctorisalsvolgt?
Voor tarweisdoouderegeling (thansbasisprijs)gehandhaafd.Zoudeprijsvormingvandeinlandse tarwe,alsprimairproduct,vrijgelatenworden,dan
zouzijeffectieve steunvindonindebasisprijzen derveredelingsproducten,
tarwemeel en-bloera,demong-enmaalvoorschriften,endemarktregeling aan
dogrens.-Debasisprijzenvoormeel enbloem zijn zodaniggefixeerd,datnormaliter dotarweprijsietsbovenhetniveaudervoodergraanprijzenkomt teliggen*
Doprijsvox'mingvanvoedergranenisinovereenstemming gebrachtmet de "nieuwe
koers".Dovrijeprijsvorming hiervanis enerzijdsgelieerd aandebasisprijzen
derveredelingsproducten vandoveehouderijsector,anderzijdsbeïnvloeddoorde
regulering aandogrens5 doimportenworden aanhetbinnenland "terbeschikking
gesteld tegenprijzen,die inovereenstemming zijnmet eenlonend binnenlands
prijsniveau,en,afhankelijkvan dobinnenlandse prijsontwikkoling,kwantitatief gevarieerd.
Voorts zijnbasisprijzenvankrachtvoor suiker (gegarandeerde vaste
prijs)enaardappelmeel (gegarandeerde minimumprijs),waaruan devrijeprijsvorming der suikerbieten enfabrieksaardappelengerelateerd is.
Deprijsvorming vanP_oot-enconsumptieaardappelenendievan peulvruchten
isgeheelvrij. Devraag-enaanbodverhoudingen inbinnen-enbuitenland zijn
hier debeslissende factor,waarbijwederom deveovoederwaarde debodem indo
markt is.Ookdeprijsvorming voor devisproductent stro-vlasenlijnzaad
isvrij,alsookdievoor deproductenh_ooi,stroenruwvoeder.
Koolzaad neemt,zoalsgezegd,evenals tarwo,eenapartepositie in.Ook
t.a.v« ditproducthooftdooverheidgemeend,debestaandeprijsregelingte
moetenhandhaven,enwelindovormvanoongegarandeerdeminimumprijsafboorderij.Het stimulerenvandevoortbrengingvan ditproduct betekent een
directebesparing opdodollarimporten,terwijl eenvrije,afgeleideprijsvormingvan ditproduct,andersdanbijdevoedorgranen,onvoldoende stoun
zouvindenindeprijzen vandeveredelingsproducten (oliënenvetten).
Voor diéproducten,waarvan deprijsvorming niet of slechtsweinig
steunondervind"!; vandebasisprijzen derveredelingsproducten, env/aarvoor
anderzijds ookgeen'prijsstabiliserendereguleringen aandegren3vankracht
zijn,bestaat eenontwikkeling omop anderewijze toteen zekereprijsstabilisatietekomen,zoalsbv.voor consumptie-enpoótaardappolon,zaaizaden.
Tenslotte zijnogvermeld,dat erindo akkerbouwsector gocnproductieregelingenmoervankracht zijn.

1)Dezealternatieve aanwending isvoor tarwomomenteel niottoegestaan,
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-9A.Marktinstituton
Hetbeleid tenaanzienvandeprijs-enrnarktpolitiokderRegeringvoorakkerbouwproductenwordtuitgevoerd doorhetHoofdbodrijfschapvoor Akkerbouwproducten (H.B.A.).Hieronderressorteren doBedrijfscheppervoerGranen? ZadenenPeulvruchten,Zaaizaad enPootgoed,Veevoeder,Aardappelen,VlasenHennep,Suiker,
Hooi,StrofenRuwvoeder,Griend enRiet.
Deproducten,waaroverhetH.B.A.zeggenschap heeft,zijnnietalleen
deinhetbinnenlandverbouwdeproducten,dochookdiedaaraanverwant zijn
ofvervangingsmiddelen daarvan.HetH.B.A. isingesteld opbasisvanhet
Organisatie-besluit Voedselvoorziening 1941"bijbeschikkingvandeSecretarisGeneraalvanhetDepartementvanLandbouw enVisserijvan30Maart 1942.Het
heeftverordenende bevoegdheid ophet gebiedvandeafzet,dehandel,deboofverwerking,doin-onuitvoervoor alleonderhaarressorterendeproducten.
Voorts dienthiermelding teworden gemaaktvan doin1945opgerichte Stichting
VoedselvoorzieningsimpórtBureau (V.I.B.). Ditbureauregelt.do centrale
import opvoedselvoorzioningsgobied,hetgeen zowel deimport.vanvoedingsmiddelen omvat,alsookdievangrondstoffen onlandbouwmachines.Ambtelijk
ishetV.l.B...alleenverantwoording schuldig aandeMinistervanLandbouw,
VisserijenVoedselvoorziening,Doadministratie enhetpersoneel deelthet
V.Ï.B,geheelmethetA.V.A« Ditlaatsteishot commerciële orgaanvanhet
H.B.A. Bijdeaankoop derverschillende grondstoffen enmaterialenbedient
hetV.I.B.zichvan eenaantal adviescommissies,dieadviesuitbrengen omtrent
do tovolgen aankooppolitiek.
HetA.V.A. treedtopdebinnenlandsemarktop,teneinde,waar ditnodiggoacht
wordt,prijsregulorendop tetreden.DitdoethetA.V.A.inde eerstoplaats
t.a,v.diéproducten,waarhet'gevaardreigt,datdegestelde basisprijzen
zichnietzullenhandhaven (tarwe,koolzaad),door zelfindemarkt'tegaan.
Daarnaastkanhetookaankopenvorrichten vanandereproducten,waarvande
prijsvorming officieel nietmeergeregeldis, doohwaarhetgewenst geacht
wordt,datgeenoverschottenoptreden (roggo,lijnzaad),
B.Markt-enprijsregelingenvoor doverschillende akkerbouwproducten
Debeschrijving isgegeven aandehandvan devolgende indelingnaarproducten:
granen (broodgraan,voedergranen)}
peulvruchten}
hakvruchten (consumptie-,poot-,fabrieksaardappelen} suikerbieten)5
handelsgewassen (koolzaad,vlas);
hooi,stro onruwvoeders.
....
a.Granen
Hetvoor oog3t1949nogvankracht zijnde stelselvanrichtprijzenvoor
inlandse granenisvooroogst1949opgeheven.Voorvoedergranenishiermedede"
prijsvormingvrijgeworden,dochvoor tarweis,zijhetendereen nieuwenaam
(basisprijs),deoude toestandpractisch gehandhaafd.
Deinleveringsplicht voor tarweisvooroogst1949gehandhaafd, dochvoor
deoverigegranenkomentevervallen.Devoedergranenkunnenderhalve onbeperkt
ineigenbedrijfwordenaangewend ofwordenverkocht,zonder dathierverder
beperkendebepalingengeldeninzakehoeveelheden enprijzen.Deinlevoringsplicht (aanslagregeling)voor tarwe is,zoalsgezegd,noggehandhaafd.De
aanslaggeschiedtperbedrijf enhetaanslagpercentage isafhankelijkvanhet
bedrijfstypeendogroottevandeoogst.Deaflevering geschiedtviadenormalehandelskanalen,tegenafgiftevan eenbewijs,datdehoeveelheid aangeeft.
Aanheteindevanhet jaarwordt door dePlaatselijkeBureauhouder (P.B.H.)
gecontroleerd ofaandeaflcvoringsplichtvoldaan is.
DaarNederland slechtsongeveerl/3 gedeeltevan de totaalverbruikte
hoeveelheid zelfproduceertmoot er steedseengrote import zijn.Dezeimport
geschiedt nog steeds,centraalvia deoverheid omdovolgende redenen:2)

•2)Overwogenwordt deimportuitdiólanden,diede centraleaankoop doorde
overheidvanhetimporterende landniet alseisstellen,enwaar geenandere
overwogingenzichhiertegenverzetten,inhandenteloggenvan deindividueleimporteurs.
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- 10a.hetvaluta-probleem$
b«hotbestaanvangecentraliseerde exportuit eenaantal landen;
c.bepaaldeaankopen,hoewol commercieelminder aantrekkelijk,zijnomhandelspolitieke redenen tochnoodzakelijk;
d.verschepingsmoeilijkhedenworden gemakkelijkeropgelost indienalleimport
doorééninstantie (deregering)beoordeeldwordt;
e^denoodzaakvanprijscontroleinhet binnenland;
f.hetbestaanvaneen toewijzingssystoeminhet binnenland;
g.hetbestaanvanimport-rostrictie3voorbepaaldegrondstoffen enz.enz.
Deimportvangranengeschiedt,kort samengevat,als'volgtj
Het Bedrijfschap voorGranen,Zaden enPeulvruchten treedt coördinerend op,
en stolt eenbehoefteprogramrnasamen.Eet ontwerpt tevens eenverdelingovor
deverschillende sectorenvanhetbedrijfsleven,waarbijdevoorraadpositio
bijdeverschillendeverwerkersinaanmerkingv/ordtgenomen.ViadeRegering
wordt ditprogramma doorgezonden aando0,E^E.C.3)jwelke het dollar-gedeelte
vandit aankoopprogrammabeoordeelt i.v.m.dodoor deE.CA. teverstrekken
dollartoewijzingen.NaverkregenmachtigingkanhetV.I.B. totde aankopen
overgaan.Naimport doorhetV.I.B.',vindt eenadministratieve overdracht ,
plaats aanhetA.V.A.
Deimportenlopennuverderviadenormaleh'andolskanalen.Alle importeurs
hebben zichhiertoeverenigd inhet Cekagra (CentraalKantoorvan doGraanhandel), De tennamevanhotA.V.A. staandeimportenwordennamelijk,voor zover
het deindustrie-envoodorgranenbetreft,aanhot Cekagraovergedragen;de
tarwewordt overgedragenaandeVita (VerenigingvanInheemse tarweafnemers)o
Het Cekagralevertdeindustrie-envoedergranendoor aandeindividuele
importeursopbasisvan eencontingentering,die isopgesteld aan dehandvan
deverdeling doromzettenineenbasisjaar.Degranenvervolgenhunweg door
leveringvan deimporteurs,hetzijrechtstreeks,hetzijviadehandel aando
verwerkers.
Het broodgraan (alleen tarwe), dataandoVitaisovergedragen,wordt door
dezevereniging overgedragen aandemeelfabrikanten.
Schematischkamdegangvanzaken alsvolgtwordenweergegeven:
BedrijfschapvoorGranen,Zaden enPeulvruchten.

behoefteprogramma ^~

->verdelingoverbedrijfsleven
(voorraad positie)

SI/
regering
0#E

* E , C *W(Rocobaa)

E.CA.j
(beoordeling"
\
,Deoora.oj.ing

v

fprogranma)

V.I.B.
i

(aankoop,transport)

goeder+
industrie
Cekagra
v
individuele
importeur
(volgens basisjaar)
\
verwerker
(bestelbon,
aankoopmachtiging)
(evt.viabinnönl,
handelaar)

3)Hetdoor deRegering opgestelde behoefteprogrammawordt nietmeer,zoals
in1948> ingediend bijhet "International EmergencyPood Committee ofF.A.O.".
(I.E.F.C.),datinmiddelsisopgeheven,maarbijde "Organisationfor
EuropeanEconomie Cooperation" (O.E.E.C.),
DoO.E.E.C.beoordeelt slechtshet dollar-programma.Voor zoverhetprogramma
aankopenvermeldt,die tegen anderevalutadandollarsgeschieden,isdo
Nederlandse regering vrijenisdit deelvanhet aankoopprogramma nietaan
oenbeoordeling door doO.E.E.C.onderworpen.
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HetYcIsBj 1overtdegoïmport'oerdo.voedergranenaanhet Cekagra (individueleimporteurs)tegenprijzen,dievariëren tussendo1**18,-enf c 21,-4)« Het
V.l.?,,draagt degranenover,hetzij toerendo v,:.8f.~prijs,namelijk,indien
deimporteursoifr;orgdraagtvoorhet 'Vrijboord"maken,hetzijtegen een
n
vrij-boord"~prijs,ni»,indienhetV.I.B,hiervoor zorgheeftgedragen.In
"beidegevallenkomtdetotaleaankoopprijsvoer deimporteur neeropeenprijs,
•dieisafgestemd opdevermeldemarge vanf,l8,-tot£.21,-»
Voor tarwegaatmonopovereenkomstigewijze tewerk*.DedoorhetV.I.B.
geïmporteerde tarwewordt aandeledenvan doVitaovergedragen tegeneen
prijs,welkemet dehandelsmarge,eenprijsoplevertvoor deverwerkers,die
isafgestemd opdebinnenlandse tarweprijs (f.24,~-).
Tob1949lagendeaankoopprijzen,vermeerderdmot do transportkosten,inhet
algemeenbelangrijkboven doprijzen,waartegendezegranenaanhet binnenland
werden afgegeven.Hotresulterende nadelig saldovan deze transactieskwam
geheel tenlastevanhot.L*E,P„ Alsgevolgvandovoortdurende daling der
graanprijzen cpdewereldmarkt werden denadelige saldiop degraaninporten
regelmatigkleiner ontegen dehelftvan1949was zelfseentoestandbereikt,
waarbijdezonadelige saldipractisch geheelwarenverdwenen» Inbepaalde
gevallenhebbendez'atransactiestoonzelfskier.neoverschotten opgeleverd,
welke '••..m.Vvheffingen tonbatevanhetL.S.F,kwamen.Inmiddelsleveren,als
gevolgvan dodevaluatievandeguldenenhothandhavenvando "doorgeefprijzen"
voorhetbinnenland, dezeimportenwoor'vorliezorf'op enisopditpunt deoude
toestandteruggekeerd.
Totvoorkort (lAugustus'49)stondhetgeïmporteerde zowel alshet
binnenlandse graanlangsdegehelewegvan aankomst,resp.afleveringvan do
boerderijtotdeuiteindelijke consument onder contrôle (hotBedrijfschap voor
Granen,ZadenonPeulvruchtenheoftalleverwerkersinadministratie).Bij
iedere afgeleverdepartijgraanwas eengeleidebiljet,datdehoeveelheid en
dobestemming nader aanduidde« Voor degerantsoeneerdegranenmocht doorde
handel geen afleveringplaatsvindendan tegenontvangstvan bestelbonnen
(ofaankoopmaohtigingen)„ Opdezewijzewas eeneffectievehoeveelheidsoontrôle
mogelijk,welkonogwerd aangevuld doorweg-envoorraadcontrôlcdoor do C.C D .
Hetuiteindelijk resultaatwas,dat'allegraan,zoweluithetbinnenland als
uitimport afkomstig;tegenderichtprijs doordehandelwerdopgenomen.
Hierinismot ingangvan1Augustus eenverandering gekomendoorhet
vrijwordenderbinnenlandsevoedorgranen.Do contrôle opdewegvanproducent
totuiteindelijke consument ishiermedekoi.entevervallen« Daarookdeprijsvormingderbinnenlandse granenvrijgeworden is,wordt ooknietlanger allo
graan tegeneenbepaaldeprijsdoor dohandel opgenomen.
Doverderev/egvanhotgraan tot douiteindelijkeconsument zalafzonderlijkvoerbroodgraan onvoedergraanwordenbeschreven,
•j?.Po.d-granon^
De broodgranon vermalende bedrijven betrekkon de inlandse tarwe tegen een
prijs.,welke gemiddeld over het jaar 1949/50 f„22,50 bedraagt, en vermeerderd
wordt met vrachtkosten en een handelsmarge van ca f.1,50, zodat'do prijs
franco bodrijf ca f,24>~ bedraagt.
Voorts betrekken deze bedrijven de buitenlandso tarwe tegen ca f.24,55
vf.24,42,'plus vrachtkosten van do aanvoerhaven naar het bedrijf)$ de prijs
waartegen de geïmporteerde tarwe door de overheid gefactureerd wordt is afgestemd cp de binnenlandse prijs,waarbij echter rekening gehouden is met het
lagere vochtgehalte van buitenlandse tarwe,lietverschil tussen de werkelijke
importprijzen en dezo factuurprijs komt ton bate of ten laste van het L.E.F,
De prijzen van roggemeel,roggeblocm en roggebrood zijn vrij. Voor tarwemoel en «bloem gelden nog steeds do richtprijzen (basisprijzen'). Voor het zgn e
volksbrood (bereid uit A-bloem of ongebuild tarwemeel) zijnmaximum- en
minimumprijzen vastgesteld. De prijs voor het uit W-rbloom gemaakte wittebrood
is vrij. Teneinde do prijzen van hot vclksbrood zo laag mogelijk te houden is
derichtprijs van A-bloem/ongebuild-tarwemoel lager, die van W-bloem hoger

4) De prijzen waartegen do geïmporteerde granen aan het binnenland worden
doorgegeven zijn gebaseerd op de door do Mi.nister in do Memorie van Antwoord
(Nov.'43) genoomdo tolcrsprijzen,welke varieron van f,18,- tot f.21,-.
Deze basis is daarna met f.0,25verhoogd ton behoove van hot Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw.
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vastgesteld dandokostprijs« EetBedrijfschapvoorGranen,Zaden enPeulvruchtenverricht daartoeeen(hoffingophetW-bloem enkeert eensubsidieuit
ophetA-bloera,Deze transacties lopenoverhetL.E.P.Per saldoleverendeze
transactieseennadelig saldo optenlastevanhetL.E..F.Devastgestelde
prijzenvoor tarwomeolen-bloemonbrood (uitgezonderdwittebrood)vormen
'dusgeenvoldoende basisvoor een •,.•.•/-.>:•prijsvormingvandebinnenlandse tarwe.
Nahet opheffenvanderantsoeneringvanbrood,inNovember194$jzijn
ookde toewijzingenvanbroodgranenen-bloemopgeheven.Doverwerkers zijn
dusvrijinde tefabricerenhoeveelheid alsmodeinhun afzet.Welmoeten zij
zichhoudenaande:.egelsvan de samenstelling 5)> àeuitmalingendeprijzen.
Opdenalevingvan dezevoorschriftenwordt doorhet Bedrijfschap d.m.v.
steekproeven contrôleuitgeoefend.Dezeopheffing derbroodgranen en-bloemtoewijzingen hadaanvankelijknog slechtseenbeperkte strekking,aangezien
dezeniet goldvoorW-blocm» Zeeuwse bloem,inlandspatenten buitenlandse
bloemc InJanuari isdovrijheid t.a.w hot duurderebloemvergroot enisde
productievanwittebrood aanmerkelijk uitgebreide Iederebakkermoet echter
eenvoldoendevoorraadvanhet "normale",uitA-bloem bereidebroodhebben^
opdat ervaneengedwongen consumptievanhet duurdero broodgeen sprake
behoeft tezijn.
Voodergjranen.
Voor oogst1948v/asderegeling aldus,dat allevoedergraan,zoweluithet
binnenlandalsuit export afkomstig,tegen dogeldenderichtprijsaande
handelwerd-overgedragen.Hetveevoodorwaswelgerantsoeneerd,dochdeprijsvormingdermengvoederswag vrij. Eenvastgesteldeprijsvanmengvoedersheeft
zelfsgedurende deoorlognietbestaan.Hotaantalfabrikanten (cal800)en
hun capacitoitwasvoldoendewaarborg omtoverwachten,datbijdogestolde
richtprijzenvoor degrondstoffen,deprijsvanhetmengvoederniet zou
"uitlopen".DevrijemengvocdorpriJ3heeftvorder nog alsvoordeel,dateen
ingewikkeld stelselvanrestituties,subsidies,heffingene.d.inhetbinnenlandhiernietnodigwas»
. Dogerantsoeneerde distributie dergrondstoffen aandemengvoederfabrikanten,inhandenvanhotBedrijfschap voorVeevoeder,wasgekoppeld aan strenge
voorschriften inzake de samenstellingvanhetmengvoeder» Het genoemdeBedrijfschapwasin staat omopbasisvan dehaar doorhotBedrijfschap voorGranen,
Zaden enPeulvruchten toegewezenhoeveelheden oenverplichte samenstelling
voor allofabrikantenvoor teschrijven.
De totalehoeveelheidvande toewijzingenwerd alsvolgtbepaald.Daarhot
veevoeder ookvoor doboergerantsoeneerdv/as,mocht domengvoederfabrikantof
-handelaar slechtsafleveren togeninontvangstnamevanveevoederbonnen.Op
basisvan dehoeveelheid afgeleverdemengvoeders,i 0 c,dehoeveelheid inontvangst genomenbonnen,werddofabrikantweer bevoorraad.Denieuwe toewijzing
hing dusgeheel afvan doafgeleverdehoeveelheid.Erkondusbinnen'detotaio
hoeveelheid beschikbaarveevoeder eenverschuiving tussendohoovoolheidvoor
iodereverwerkerplaatsvinden.
Voor eenbelangrijk onderdeel inhotveevoeder,deoliekoekenwas eonsoortgelijkeregelingvankracht«
Dobovenstaande inhotkort samengevatte opzotvando "oude"veevoederregeling staatofvaltmot een stringentegraanregcling,die oenvoldoende
binnenlands aanbodvangranenwaarborgtr Zou teveelgraandoor deverbouwers
achtergehoudenkunnenv/ordent dan zou,mododoor dobeperkte import endo
grotevraag naarkrachtvoeder, eensterko spanning indevoedersectorkunnen"
ontstaan.Dit zouweer aanleidingkunnen zijntotaankoop,verwerking enver-*koopVangrondstoffen enerzijds,envoeder anderzijdsbuitende toewijzing,resp.
rantsoenering om«
Hothandhavenvanhetgesteldebinnenlandseprijspeilvoorveevoeder bij
eenbeperkte importlevert derhalve geengrotomoeilijkhedenop,zolangdo
individuelerantsoeneringvollediggehandhaafd blijft incombinatiemet een
stringente inleveringsp'iicht (enmongvoorschriften).Individuele rantsoenering
eninleveringsplicht passen evenwel slecht inhetkadervan oenmarkt-enprijs-,
politiek,welke slechtsmotbehulp vanmanipulaties viahetprijsmechanismede

5)Behalve tarwebloem bevattenA-enW-bloomookeenpercentage aardappelmeel,
dattegencaf-,3^f~/lCOk 0Tu-.,.OçaaroappolTieol:*;jdtetriewordtbetrokken.
Hiervoor vindt eenrestitutieplaats,
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- 13gestelde doeleinden traoht tebereiken. Echter,bijeenalgehele,of'zelfs
maargedeeltelijkeopheffingvanrantsoenering eninlcveringsplichtwordtds
overheidvoorhetfeitgoplaatst,datzijmet deimportstroommoetkunnen
manipuleren,teneinde dezekwantitatief teallen tijdeinovereenstemming te
brengenmet doontwikkeling opdebinnenlandsevcovoedermarkt.
Inmiddels achtte deRegeringmedio I949do tijdrijpom dovcevoederregolingmeer inovereenstemming tebrengenmetdenieuwe opzetvan demarkt-en
prijstechniek.Donogbestaande richtprijzenkwamenvoor oogst1949 tevervallen,doinleveringsplichtvoor inlandsegranen (uitgezondordtarwe)werd
opgeheven,enderantsoenoringsvoorschriftenvoor inlandsgraanwerdeningetrokken.Hierdoor isoentoestand ontstaan,waarbijt
1.indeprijsvormingvanbinnenlandsevoovoedergowa3sennietdirectwordt
ingegrepen:granon (ezel. tarwe),peulvruchten,aardappelenenbieten;
2,metuitzonderingvantarwe,dehandel inendo-aanwendingophot eigen
bedrijfvaninlandeovoevoedorgowassenniotlangoraanbeperkende bepalingen
gebondenis;
-I
allogeïmporteerde granen,eiwitvoedors (voekoekonendierlijke eiwitten),'
j«
graanafvallon,alamododein'hetbinnenland geproduceerde eiwitvoederstegon
bepaaldeprijzonasmdemengvoodorfabrikantenmoetenwerden afgeleverd on
gerantsoeneerdblijven..
Daarenboven isvoorditimportvooder eenrantsoeneringssysteem vankracht
geworden,waarbijdogroottevandevoodertoewijzingonnietlanger alleen
afhankelijk*isvanhet aantal dieren,datophotbodrijfvoorkomt,maar
ookvanhetbedrijfstype.
DeP.B.H.'szijninditverband belastmetdeklassificatiederbodrijven
endoberekeningvan detoewijzingen.
Deaandezenieuwe opzet tengrondslag liggendegedachtengang isde
volgende.DoRegeringheeftgemeend,ydatbijeenalgehele afschaffingvande
rantsoenering eenaantalbedrijven (bVlrijfstypon)inmoeilijkhedenkomtte
verkerenm.b.t.hunvoodervoorziening.Gedacht ishierbijmet namoaanhet
kleine enmiddelgrote intensiefgevoerdeverodolingsbodrijfmot oen zeeronvoldoende eigen (kraoht)voederproductie.Bedrijfstypenalshetzuiverweidebodrijf (w.o.het zelfkazendebedrijf)enhetkleine gemengde bedrijfmissen
daarenbovendomogelijkheid deeigenvoederproductiobelangrijk op tevoeren.
Opgrond daarvanheeft doRegering gemeendhetrantsooneringssystoemvan
importkrachtvoer temoetonhandhaven enhotgenoemdeveredelingsbodrijfhierineenvoorkeurspositie toetekennen,doorhot eengrotoretoewijzing aan
geïmporteerdkrachtvoeder terbeschikking tostellendan doanderebedrijfstypon.Daarbijzal,indien deproductie noggeïntensiveerdwordt d.m.v.mestvarkons,nogeenextratoewijzingwordenverstrekt.Tenslottewordtoverwogen
aandiôveehouders,diegedurende dewintermaanden eengro.teremelkhoeveolheid
afleveren danovereenkomtmet de "gemiddelde"wintermolkproductio,eenverhoogde toewijzing teverstrekkenvoormolk-enkalfkooien.Enerzijdsheeft
men opdezewijzehet typischeveredelingsbedrijf,althanswat dekwantitatieve zijdevandevoodervoorziening betreft,veiliggesteld,terwijlmenanderzijdsdevoorwaarden inhotlovonheeftgeroepen ("lonend"prijsniveau,beperkter toewijzing aandeanderebodrijven,diehunvoederproductiewôlkunnen
uitbreiden)toteenverhogingvan debinnonlandsoproductievanvoedergewassen.
Zoalsreedseerdergezegd,vereist dezeopzet dezekerheidvan een opkorte
termijnkwantitatief tevariërenimport.Indiendeze zekerheid nietbestaat
kunnen alleenalompsychologische redenen,prijsstijgingenontstaan,dieveel
verder gaan,danopgrondvan devraag-enaanbodvorhoudinggemotiveerd is.Er
moet derhalvevoortdurend eenpotentiële importbovendemarkthangen..
Bijhotvrijwordenvandebinnenlandsevoederniddolonisdevoorraadcontrolebijde
raengvoederfabrikanten
vervallen.Voortsmogonna25September de
mengvoedersvolgens dezevrijere samenstelling afgeleverdv/orden.
Exportvangranen.
Kaastdezeerbelangrijke importvangranenhoeft ook enige exportvan granen
plaats.Ditbetreftvoornamelijk zaaigranen.Voor oogst1948warennogminimumoxportprijzenvankracht,'alsmedeoxportheffingentonbatovanhetL.E.F.Betreffendedehoogte dezerheffingenwerdenvoor doverschillende producten ende
diverselandenzeerverschillende criteriagebruikt.Doexportheffing kon ten
doelhebbens
a„lietprijsverschilinbinnen-enbuitelandweg tenomen;
b.bijexport tenminste doimportprijsvanhetbetreffende product temaken;
c.doexportnaarbopaalde (bijvoorbeeld/-gebied)landen te stimulerenten
kostevandeexportnaarlandenmet eenminder begeerdevaluta.
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- 14 Besloten i s voor oogst''49 geen minimum~-oxportprijzon moor v a s t te s t o l l e n voor
v/iator oa zornergranen, lïiorvoor z i j n wol exporthcffingen van k r a c h t ,
V

b 5 P^lvruchten

.

•Dozegroepomvatoengrootaantalproducten,zoalsgrootteerwten«,schokkers,.
capucijnors c.s..bruine"bonen,welkevoornamolijlcvcoxmenselijkeconsumptie
dienen,enCO.Jaantal variëteitenveldbonen,d;Logrotendeelsalsveevoeder
dienen.Voor aldezeproductenv/arendemarkt-enprijsregelingen inprincipe
gelijk aandedestijdsvankracht zijnderegelingenvoergranen.Voor alle
peulvruchtenwarenin1947nogrichtprijzenvankracht dochvoor oogst194Ö
isdoprijsvormingvaneenaantal soortenvrijgoorden,.teweten,voor çapucijnersenenkelevariötoitonbruinehonen,
Voor diévariëteiten,.diehoofdzakelijkbestemd zijnvoormenselijke
consumptie droeg derichtprijshetkarakter vanoonafgoleidoprijs,gelieerd
a.,.ndo toennogvan1erachtBijndemaximum-grossiers-endötaillistonprijzen*
Voor develdbonen*,die.gro.tondeolsvoorveevoeder dienen,wasderichtprijs
•afgestemd opdevGevooclorwaarde,enbostondbovendien,eeninlevcringsplicht
(aanslagregeling).
InI949isvoor allopeulvruchten do.vrijeprijsvorming hersteld,de
inlevcringsplicht voorveldbonen ingetrokken,enzijndemaximumprijzenvoor
grossiers ondetaillistenopgeheven.Devecvoedorv/aardovormt dobodem indo
markt.
.
c.Hakyruchten

Do~markt-.enprijspolitiekvoor aardappelenvaltuiteenin oendrietal onderdelen,namelijk»consumptieaardappelen,pootaardappelen enfabrieksaardappelen.
Consuraptioaardappelen.

'

,•

.

.

Deprijsvorming van endohandel in consumptieaardappelen isgeheel.vrij« Dit
geldt ookvoor dohandel inet hetbuitenland,met dienverstande,dat de export
naar diôlanden,,welke eencentraal geleideimportkennen,centraal geschiedt '
enwelviadeStichting B.E.A.II (BureauAardappolexport)c Erwordengoen
exporthoffingenopgelegd,
Dosituatie tenaanzienvande binnenlandsemarkt is•niet zogeweest
gedurende dolaatstepaar jaren* Gedurende 194&G n 1947overtrof dovraagnaar,
hetaanbod.vanklei-consumptieaai-dappelen,v/aardoor dekloi-aardappolprijste
veel opliep,daarnietuithet-buitenlandkonwordeningevoerd« DeHogering
hooft.toeninbeido jarengedurende hot.seizoen (November)eenmaximum-consumontonprijsvooraardappelen ingesteld(f,0,12/kg)en'ditvoor consumptie- "~
aardappelenvoor oog3t 1947n 0 S gecompleteerdmeteo;:,maximun-telersprijs
(f.7,40/1OOkg),
'
••
•
"
. ' —
InI948tradalsgevolg vandegrote areaaluitbreiding endegunstige
opbrengsten eencatastrofaleprijsdaling op,Eondeel.vanhet aanbodkon zelfs
niet tegendozeerlageprijzengeplaatst.wordenalsveevoeder» Om dezereden
sagdeRegering zichinJanuari 1949.genoodzaakt eenhoeveelheid aardappelen
uit demarkt tenemen.
Getrachtwerd dezekwantiteiten ingeconserveerdevorm (gestoomd)voor devoevoedercector tebehouden.Ieder kon tot 22Januari'49zijn surplussonaanhet
A,V.A.aanbiedon.Bovendienhebben doaardappelmeelfabrikantenconsumptieaardappelenverwerkt*De snelleuitbreidingvanhet censorveringsapparaatiainde toekomst
oe1.:belangrijke factor vooreen stabielereprijsontwikkeling van aardappelen.

Debinnenlandse handel inpootaardappelen isgeheelvrij.
Tenaanzienvandepootaardappelon-exportbestaanechternogprijsregelingen«
erzijn telors-jhandelaars-enoxportprijaen.voordeverschillende rassenen
matenvastgesteld. Afhankelijkvanhotlandvanbestemmingworden heffingen
opgelegd of subsidiesverstrekt« Dezeworden gestort in,resp» betaalduiteen
"Poter-Egalisatie Fonds",DitFondswerd ingesteld in samenwerkingmetde
B.E,£.JIen.hetwordt geadministreerd doorhetBedrijfschap voorZaai-onPootgoed,Evenals ditbijconsumptieaardappelenhotgeval is,geschiedt de export
voor di.3landen,die oencentrale importkennen,centraal,viahet B.E.A.II,
Vorderwordt ernaargestreefd eenuniforme regelingvanprijzen,levoringsonbetaiingsconditiestot stand tebrengen,

- 15Depositievanditaan eenvrijeprijsvorming onderhevigeproduotis
niet sterk.Andersdanvoor eenaantal andere akkerbouwgewassenvinden depootaardappelengeen steuninbasisprijzenvoorveredelingsproducten.
Voor dergelijkegewassen,welkerprjjovöinnnglosctaatvanbepaalde steunpunten
indemarkt,doetzich.uiteraardhetmeest dedrangvoelenopanderewijze
toteen stabiliserenvandeprijsvorming tekomen.(Ookvoor dediverse zaden
iseendergelijke ontwikkeling aande gang).
Zo denktmenzichmetbetrekking totdepootaardappelen het aanbodte
beïnvloeden (beperken)d.m.v.eenuniforme areaalheffing (tenbatevan
hetPoter-Egalisatiefonds).Dezeheffingheeftdoorhaaruniformiteit het
voordeel vaneen seleoterendewerking.Daarnaast zoumeninvloedkunnenuitoefenenophetaanbodviaminimumprijzen (ziegroenten enfruit,hoofdstuk
IV). Andersdanbijgroentenenfruit,zijndezeminimumprijzennietuniform
vastgesteld} zijvariërennaarkwaliteit ongebied enzijnbijvoorbeeld voor
klei-pootaardappelenhethoogst»
Naast deareaalheffing bestaatnogeenheffing ophetverkochteproduct,
enwel ophetverschil tussen degesteldeminimumprijzenvoor detelersende
vastgesteldeminiraum-exportprijzenbijvrije export,endeexportprijzen die
in eenhandelsverdrag zijnvastgelegd. Daardeverwachting bestaat,datde
aldu3teinnenheffingen eenopbrengst zullengeven,diebelangrijk groteris
da»voordeuit tekerenvergoedingen opde surplussennodigis,ligthetinde
bedoeling aandevoor exportverkochte aardappelenachteraf eentoeslaguit
tekerenvolgenseenaflopende schaal.(Delaatste10$derverkochte poters
ontvangt daarbijinhetgeheel geen toeslag). Dehoogtevande toeslagisniet
bekend,dochhetfeit,datdit stelselbestaat,kan totgevolghebben,datde
telers,diehunaanbodnietof slechtstondelekunnenplaatsen,antioiperend
op eentoeslag,ertoezullenovergaanhunaanbodbeneden de'gesteldeminimumgrens terbeschikking te stellen.Ditkandepolitiek,die slechtsdebetere
kwaliteiten opdemarktwilbrengen,doorkruisen«
Fabrieksaardappelen.
VooroogstI94.0werd eenprijsvoor aardappelmeel berekendvanf.34,70op
basisvandealsoalculatorische grootheid gokozenprijsvanf.4,75/100kg
voorfabrieksaardappelen. Dezelaatsteprij3isalsvastebasisprijsvoor
aardappelmeel gehandhaafd,doch derichtprijsvoorfabrieksaardappelen isvoor
oogst1949komen tevervallen. Terbeschermingvanderichtprijsvoor oogst
I948moest,naast denormaleafzetmarkt,een extraafzetgebiedvooraardappelmeelwordengeschapen,hetgeenbereiktwerd doorhetvoorschrijvenvanoen
verplichtebijmengingvanaardappelmeel inbroodbloem.
Voortskannogwordenvermeld,dat eendeelvan de^consuraptioaar.'dappeien
oogstI948totmeel isverwerkt tegen detelersprijsvanf.4,25/100kg,op
basisvanhetnormaal zetmeelgehalte (400gr.), (geziendeonvoldoende afzetmogelijkhedenvanconsumptieaardappelen).
Tenslottemoetnogworden opgemerkt,dat deafzetmogelijkhedenvoor
aardappelmeel tegendegarantieprijsvanf.34>70nietgunstig tenoemenwaren.
Inmiddelsisdezegarantieprijsverlaagd totf.30,50.Voorhetgeval dezedoor
defabrieken nietgehaald zoukunnenwordenbijexport,zouvoorhethandhaven
vandegarantieprijseen subsidie tenlastevanhetL.E.F,moetenplaatsvinden.
Welketechniek gevolgd zalworden,indienzicheenontwikkeling zouvoordoen,
waarbijhethandhavenvan degarantieprijs actueelwordt,isnietbekend.
Suikerbieten.
Voor suikerbietenwasvooroogst'48eenrichtprijsvankrachtvanf.32,per1000kgbieten.Erbestond geendirecterelatie tussenderichtprijsvoor
bieten enerzijds endoprijsvoor suikeranderzijds.Deaansluitingvandeze
tweeprijzenwerd aldusverkregen,dataandefabriekeneenvergoeding werd
uitbetaald,welkenade suikerprijsverhoging inNovember I948,ca2ct3per "
kg suiker bedroeg.Dezevergoedingwerdaldusberekendj
Men steldedegemiddeldegrondstof-enverwerkingskosten'vastper1000kg
bietenvan alle suikerfabrieken inhetland (l). Anderzijdsberekendemende
gemiddeldeinkomsten derfabriekenuit suiker enbijproducten (2).Deze
inkomstenbestondenuit:l»eenbedragvoorsuiker5
2.eenbedragvoornattepulpi depulpprijsvoor oog3t;48wasvrij5
3»eenbedragvoormelasse,waarvoor infeito eengarantieprijsbestond.
Hetvoor defabrieken nadeligeverschil tussen (l)en (2)werd opgevangen
doordegenoemdevergoedingvan 2etstenlastevanhetL.E.F.,opgrond
waarvandefabrieken daninstaatwaren debietenprijsuit tebetalen.

- 16 Hetiszeerwelmogelijk,dat eenfabriek lagerekostenheeft dangemiddeld (dekostenperkgkunnenwordengedrukt doorbijvoorbeeldhetvolume te
vergroten),ofextrainkomstengeniet door eengunstigeafzetpositieder"bijproducten (pulp,schuimaardo).Dergelijke factorenverhogen deuit tebetalen
bietenprijs aande telers.Hetomgekeerdegevallaat zichuiteraard ookdenken,doch do,fabriekwas dan tochverplicht derichtprijsvanf.32,-uit te
betalen.Dit systeemvereiste oenfinanciële enhoevnelheidscontróleaaniedere
fabriek,welke door ambtenarenvanhetBedrijfschapvoor Suikerwerd uitgeoofend,
,
Dehuidigeregeling loopparallel aandievoorfabrieksaardappelenseen
garantieprijsvoorhetveredeldeproduct,i.e.de suiker;vanf.39»50(excl.
dovergoedingvoorhetEodrijfspensioenfonds),enoenafgeleide prijsvorming
voorhetprimaireproduct,debieten.Doprijzen^ die defabriekenuitbetalen,
kunnen than3v^ijvariëren naai"definanciëleresultaten dierbedrijven.Voorts
ishetduidelijk,datdedoordo suikerfabrieken gevoerde afschrijvings-en
reservoring3politiek eenbelangrijke invloed opde telersprijskanuitoefenen.
Dezoemstandighodenzijnvoor deindividuoleboervangrootbelang doorhet
goringeaantal suikerfabrieken (11stuks)enhetfeit,datdiefabrieken,welke
op coöperatievegrondslagwerken,inhet algemeen eenvoorzichtige financiële
politiekvoeren.
"
Degarantieprijsvanf.39>50isniet geheelinovereenstemming met devaste
suikorprijsvoo:?de consument.Opbasisvan do consumentenprijs correspondeert
oenprijsaf-fabriek,diewat bonodendof.39*50ligt»Hetverschil tussende
garantieprijs endemet do consumentenprijs corresponderende (potentiële)prijs
af-fabriekwordt opgevangendoor*eentoeslag tenlastevanhetL.E.F. Deze
wordt aandefabriekuitgekeerd,zodat dezouiteindelijk toch degarantieprijs
ontvangt 6). Deprijsvoor do.consument bevat dusnogeensubsidie.
Exportvan suikervindt nietplaats.
à-*Handelsgewasson
Koolzaad
Voorkoolzaad bestondvoor oogst 1948eenrichtprijsvanf.70,-per100kg«
Koolzaad iseenproduct,waarvoor deoude toestand isgehandhaafd enoenvrije
prijsvorming nognietkon-wordenverwezenlijkt» Deprijsvooroogst 1949is
vastgesteld op f»60,-/100kg..
Dezoprijsvoorkoolzaadmet-oenoliegehaltevanongeveer44$correspondeert
nietmet dedoordeoliefalxiokBHontvangenprijsvoorruwe olievanf.79»-/
100kg (voorgeraffineerde oliei.3ditf.95»-/lOOkg). Eet door defabriek
geleden tekortwordtdoorhetBedrijfschap voorMargarine,Vetten enOliën
bijbetaald tenlastevanhetL.E.F.Met dezeolieprijs af-fabriekkomt een
zaadprijsvangemiddeld f.33»43/100kgovereen.Ophetverschil tussende
koolzaadpriJ3endezaadprijsvan ca.f.33>-ishetgemiddelde subsidie opde
fabriek afgestemd.Ditbedraagt derhalvetf.60,--f.33»-«caf.27,-.Afhankelijkvanhet oliegehaltevanhet zaa,dvindt opdeze subsidie een correctie
plaats d,m„v. eenaanvullende subsidie (laagoliegehalte)ofheffing (hoog
oliegehalte).Deolieprijs af-fabriek iszodanig,dat dezeoliezonderverdere
subsidie indemargarine (diehet grootste deelopneemt)kanwordenverwerkt.
Erisgeenverplichting voor deoliefabrieken eenbepaaldkwantum inlands
koolzaad op tenemen,dochdevraag enaanbodverhoudingenworden op dezemarkt
viaeenbeperkte import zodanig beïnvloed,dathetbinnenlandse aanbod teallen
tijde zondermoeitegeplaatstkanworden.Eventueleoverschottenworden door
hetA.V.A. tegen degeldendeprijsopgenomen."
JT.x'fcleiser
.
gedeeltevan deoliewordt als spijsolie aande consumentafgeleverd.Ditgedeeltewordt,weerbelastmet eenzgn« "technische"heffing,ten
belopevaneenbedrag,dat deoorspronkelijkaandeoliefabrieken betaalde
subsidieweer doet terugvloeiennaarhetL.E.F. De consumentbetaalt dusvoor
spijsolie devollebinnenlandsekoolzaadprijs.
Deoliekoek,bijproduct vande olieslagerij,wordt tegenvastgesteldeprijzen'
door deveevoederfabrieken afgenomen.Dezeprijsisvastgesteld opbasisvan
deveevoederwaarde (zieVoedergranen).

C) Deoverheid streeftnaar eenuitbreidingvan de teelt tot ca300,000ton,•
hetgeen eenvermeerderingvan ca60.000tonbetekent t.o.Vc 1948. Deze uitbreidingvaltbinnen dehuidigeverwerkingscapaciteit derfabrieken.
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doorhotV.l.B,','ditBureauverkoopt degeïmporteerd© grondstoffen (producten)
door aandehandoj.tegen eenprijs,dievoorieder zaadzovastgesteld is,
datdefabriekendeolietegenf*'j.9,-/l00kg (margarinebasis)kunnen afleveren.
Wordtvandezeolie'nook eengedeeltevoor spijsoliegebruikt,danwordt dit
gedeelte ookweerbelastmet eenheffing (ziebovenvoorinlandskoolzaad).De
regelingvoordekoekenisgelijkaandievoordoinhet binnenlandgeproduceerdekoolzaad.
Andereinhetbinnenlandgeproduceerde oliezaden (blauwmaanzaad,mosterdzaad)zijn
vrijinprijs.Deze-zadenhebbenmeestal eenspecialemarkt,waar devolle
(binnenlandse).prijsmoetv/ordenbetaalde
Vlas.
Vlaslevert tweoproducten? stro-vlas enlijnzaad.
Stro-vlasisvpijinprij3endohandel isookvrij,metdienverstande,dat
hetBedrijfschap somsmaatregelen treft (zieInleiding)omeenvoldoendevoorzieningvanhetbinnenland tewaarborgenj
Dooliefabriekenkopen'allelijnLaad,dieniet alszaailijnzaadkanworden
afgezet.Vooroogstl48wasvoorlijnzaad eenrichtprijs"vankrachtvan
f.45,-/100kg,'Dezerichtprijs correspondeerde niotmet delijnolieprijs$
dezelaatstewas nl,hoger daninovereenstemmingwasmet degemiddelde grondstoffenprij3vanf»45>~» Om di'b i o nivolleronlegdehetBedrijfschap voor
Margarine,Vetten enOlie'nuonheffing op tonbedragevanf.6,50/lOOkgverwerktlijnzaad tenla3tevan-deolieslagorijon.
DeimportvanlijnzaadvindtplaatsviahotV.I.B.diehetoverdraagt aan
do N.O.G.A. (NederlandseOlie-GrondstoffenAssociatie)tegeneenprijs,die
afgestemd isopdobinnenlandse lijnolieprijs.
Vooroogst'49isdoprijsvormingvanlijnzaadvrijgelaten,echternietdie
vóórlijnolie* Delijnolieprijsisophot oudeniveaugehandhaafd.Hetzelfde
geldtvoordeheffingvanf.6,50/lOOkg tonlastevandeolieslagerijen.Op
dezewijze iserdusookvoorhetlijnzaad eenafgeleide basisprijsvorming
gecreëerd.Eventueleoverschotten aanlijnzaadworden opgekocht doorhetA.V.A.
tegendonormaleopdeprijsvoor lijnolieafgestemdeprijzen.
Hooi,Stro enRuwvoeders.
...
Doprijs ont-jhandolinaldezeproducten isvrij.
Hierop zijnslechtseentweetalkleineuitzonderingen.
Teneerste ishettoontvangenkwantum dor strocartonfabriekenvoor seizoen
1948/»49beperkt tot-400,000ton (het seizoenduurde tot1April 1949). Daarna
verviel ookdezemaatregel,die erondermoer opgerichtwasVoldoende stro
voordewoidestrekontereserveren.0vorigen3heeftdezemaatregelweinig
meer dan theoretischebetekenis daardo totaleverwerkingscapaciteit der'
fabrieken do400,000tonper jaarnietbelangrijk overschrijdt.
De-tweedeuitzondering is,datvoor exportnog eenminimum-oxportprijsbestaat,
waar benedenhetBedrijfschap voorHooi,Stro enRuwvoodersgeen exportvergunning afgeeft.Exportheffingenwordonnietopgelegd.
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•DEMARKT-EUPRIJSPOLITIEK INDEVEEHOUDERIJ
A.VEEENVLEES
•Samenvatting. TotNovember 1949was eenvastprijzenschemavoorrundvleesvan
kracht. Deprijs,diedeboervoorhet slachtveeinhandenkreegwasvoor rundvee en schapeninfeite eenvasteprijs,dieindeklassificatieregeling was
gefi~oerd»Met ingangvan 6November 1949 is,mét deopheffingvanderantsoeneringvanallevlees,ditvasteprijzenschemakomentevervallen,enzijn
deprijzenvoorrunderen enschapenvrij. Ookdemaximum-consumentenprijsis
opgeheven,alsmedehet subsidie tenbatevande consument.De consumentenprijzenvanrund-en schapenvlees zijndus sindsdienvrijonnietgesubsidieerd.
Voor een typischveredelingsproduct alsvarkensvlees/bacon isvoor 1950 e G n
basisprijsvastgesteldvanf.l,85jvoor 1949wasoenrichtprijs geldigvan
f.2,05/kggeslacht gewicht.Gedurende eenovergangsperiode zal deprijs
geleidelijk aanvanf.2,05opf.1,85wordenteruggebracht.Demaximum-consuraentenprijsvoorvarkensvleeswerdper 6Novemberdoor eenverhogingvanhetsubsidiehierop,belangrijkverlaagd1).
Dehandel inpaarden enpaardenvlees isvrij, evenalsdeprijsvorming.
Demaximum-consumontenprijsis sinds 6 November'49nietmeervankracht.
Doexportvanvleesisnoggecontingenteerd.Opbasisvan eenhandelsverdragmetEngelandvindt eenbelangrijkeuitvoervanbaconnaar ditland
plaats.Het isniet zondermeer tezeggen,inhoeverre doze exportgesubsidieerd is.Op derelatief geringe exportvanvleeswarenrust eenexportheffing,
die deinhetbinnenlandverleende toeslag compenseert (voorvarkensvlees)2 ) .
Denognoodzakelijkeinvoervanvleesisinhandenvando overheid.Wanneer
doinvoerprijzentehoog zijninverbandmet debinnenlandse consumentenprijzen, wordt op ditvlee3 een subsidieuitgkeerd.
Deomvangvan deveestapelsrundvee,varkens,schapen enpaardenwordt
niet dooroverheidsvoorschriften beperkt.
a

» Markt-enprijsregelingenvoorhotbinnenland

Hetkanwellichtnuttig zijninhetkort aan tegeven,opwelkewijzevóór6
November 1949 debinnenlandsemarktvoorvee envleoswasgeorganiseerd.
Derundveestapel werd delaatste jarennietbeperkt integenstelling tot
devarkensstapel.DeboermoestvoorhetmestenvaneenvarkenviadePlaatselijkeBureauhouder eenmestcontractaanvragenbijdeProvincialeVoedselcommissaris. Ditwerdhem slechtsverstrektvoor zoverdekrachtvoederpositievanons
land endevoedorpositie vanhet bedrijf zelf,hBtmestenvanvarkens toelieten.
Sindsgeruime tijdwordt deomvangvandevarkensstapel nietlangerbeperkt.
Deboermoet nogwel eenmestcontract aanvragen,doch ditdient-thansalleen
omvoor oenvoedertoewijzinginaanmerking tekomen.Hetligtinhetvoornomen
hetmestcontract telatenvérvaller.,endevoedorregeling tebindenaande
zgn,registratiekaart.Hetmestcontractwordt thansteallen tijdeverstrekt.
Deprijsregelingvoorrundvleeswasalsvolgt.Deboermoesthetslachtvee aanvoeren opdezgn.overnamemarkten.Hierbepaalde een Commissievandrie
deskundigen totwelkekwaliteits-,c.q.prijsklasse hetvoebehoorde 3 ) .Voor
iederekwaliteitsklasse wasoenvasteprijsvankracht,welkeperiodiekherzienwerd.Verondersteld,dat eenveehouder ineenbjpaaldgevalf.1,-perkg
levend gewichtmoestontvangen,danontvinghijbijverkoop eenreçu,aangevend
de totalewaardevanhetrund opbasisvangenoemdeprijs.Ditreçukonhij
vervolgensbijeen daartoe aangewezen banktegeldemaken.Het slachtveevond

1)Eenmaandlaterismenopdezeverhoging vanhet subsidieweer teruggekomen.
2)Daarnaastkomen ernogwel extraheffingenvoort?jdevleesexport,dochdeae
worden nietgemotiveerdmetverwijzing naarhet subsidieophet indevarkensmesterijverwerktegeïmporteerdekrachtvoedcr.
3)Erwarenvoorvolwassenrundvee opgrondvankwaliteitsklassen eenzestal
3terk onderverdeelde prijsklassenvankracht,voorgraskalverenvier envoor
nuchterekalveren éón.Periodiekwerden deindit schemavastgelegde prijzen
herzien.Deklassificatie berustte niet,zoalsdonaamkwaliteitsklasse doet
vermoeden,opdokwaliteitvanhetvleesdochophot slachtverlies.Hoe
lager ditgetaxeerdwerd,hoehogorhetbetreffenderundgeklassificcerd
werd.
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prijsklasse een"bepaaldeprijsvoormoestbetalen.Dezeprijsv/asinvorband
met.de subsidiëring vanrundvleeswat lager,"bij
voor
"beeldf.O,80perkg levend
gewicht» Uithet tegoed,datde3lagerbijdoNed.Middenstandsbank moest
aanhouden,geschieddevervolgens debetalingvanhet doorhem verschuldigde
bedrag aan.de bank,welkevoeruitbetaling aandeboerwas aangewezen.Door
bemiddelingvanhetBedrijfschapvoorVee enVleespastehetL,E;F.het ontbrekende bedrag (desubsidie)bij. Voor de consumentwarenmaximumprijzen
voor rundvlees enrundvleeswarenvankracht« Het subsidiehierop bedroeg
ca26ets/kg levend gewicht,.
•
•
Inmiddelsismetingangvan6November deprijsvorming voorrundvee,
en-vleesvrijgelaten,en is"derantsoenering-vanenhet subsidie oprundvlees
afgeschaft» Daarbijisookdehandelviadeovernamemarkten,alsmede deprijsvorming derrundorenopbasi3vanhetvasteprijzenschemanaar deklassificatio-indeling,opgeheven.Alsgevolg hiervanisvoor deveehouder deoude.toestand teruggekeerd,waarbijhijzelfweer deverantwoordelijkhoid draagt
voor definanciëleresultatenvan zijnaanbodvanslachtvee*
Deopheffingvanhet-subsidieoprundvleesvanca26cts/kglevend gewicht
komt owt,par,overeenmet eenprijsstijgingvoor de consumentmetgemiddeldca40ots/kg* Deverhouding tussendeprijzenvanrund-envarkensvlees zijn
hierdoorgeheel anderskomenteliggon.Door een,inhetvervolgnogter
sprakekomendeverlagingvandemaximum-oonsumentenprijsvoorvarkensvlees,
eneenopheffingvanderantsoeneringvanditvleesheeftmenwillenbereiken,
dat in totaaldevleesconsumptie niet duurderbehoefde tezijndanvóór6
November.Daarbijwerd echtervandeveronderstellinguitgegaan,dat ereen
verschuiving zalplaatsvindenvan de consumptievanrundvleesnaardievan
varkensvlees» indiemate,datongeveer dezelfdekwantitatieveverhouding in
devleesconsumptie bereikt zouworden alsvoor deoorlogbestond} ca75$van
deconsumptierichtte zich toenopvarkensvlees..Dezegedachtengangberust
voortsop deveronderstelling,datdeprijzenvoorrundvleesnietverder zullenstijgendaninovereenstemming ismethetweggevallen subsidie*
Demarkt-enprijsregelingenvoorvarkenswaren tot6Novemberaldu3,
datdeboer devarkenskonverkopen aaneenderbijhetBedrijfschap aangeslotenStichtingenvanslagers,grossiers ofvleeswarenfabrikanten« Voor deboer
was eenrichtprijsvankracht.Degenoemde Stichtingenkonden slechtsvarkens
opkopenmeteen toewijzingvaahetBedrijfschap,Doormet deverstrekking
van'deze toewijzingen temanipuleren trachttehetBedrijfschap tebereiken,
datdeprijs,diedeboer'inhandenkreeg zogoedmogelijk degenoemderichtprijsbehaderde.
Voorvarkensvlees zijnmet ingangvan 6November"eveneensenkele veranderingen
ingetreden Demaximumprijsvoor deconsumentwerdbelangrijkverlaagd (gemiddeld ca50cts/kg),enderantsoenering opgeheven. De.verlagingvande
maximum-consumentenprijsmaaktehetnoodzakelijk het subsidieopvarkensvlees
weeraanmerkelijk téverhogen.Tendelewordt hetverhoogde subsidie echter
indetoekomstweer-weggenomendoorde-.'-nieuwe' basisprijsvoordeproducent,
dievoor I95Oopf.1,85isgestold (1949« f.2,05/kg» richtprijs) 4 ) .
Voort3isookdehandelinvarkensvrijgelaten«.Ditheeft totgevolggehad,
datde subsidiëringvanhetvarkensvlees technisch andersmoetverlopen dan
voorheen« Tot 6Novemberwerd de subsidieuitgekeerd aan degenoemde Stichtingenvan slagers,etc,5 na6Novemberwordtditaldusgeregeld,dat ditvia
de centrale slachtplaatswordtuitgekeerd.Do'slager,die zijnrecht opsubsidiewilrealiseren,moet derhalve devarkens opdit centralepuntlaten
slachten.Opovereenkomstigewijzeheeftmengemeend de "huisslachting"van
het subsidie opvarkensvlees te.moetenlatenprofiteren.
Methetvrijwordenvandevarkenshandel isook:hetbovenvermeldeaankoopsysteeramiddels toewijzingenvanhetBedrijfschap vervallen.Deprijs,
diedeboervan zijnvarkens ontvangt ishierdooruitsluitend gelieerd aan
debasisprijsvoorbacon,welkehetVee-enVleesaankoopbureauinonbeperkte
mate tegendezeprijsoverneemt inhotkadervan decontraieexportnaar .
Engeland,endomaximum-consumentenprijs.
4) 'S::J.'.ï.d.o7b:..:JcU3auusiaio 'doordeEegeringonlangs,eonmaand S:\tei-,
weerbelangrijk•v^rlüa.gd. Ditmaakt deveronderstellingvaneerprijsstijgingvanrundvleesvoordeconsument met slechts eenbedrag,datcor•respondeertmothetper 6Novembervervallen subsidie op ditvlees,
illusoire
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Volledigheidshalve nog een enkelwoord over schapen-enpaardenvlees.De
regeling,welkevoor schapenvlees geldt isinprincipe gelijk aandievoor
rundvlees (overnamemarkten,klassificatie),echtermet ditverschil,dat
schapenvleesnietgesubsidieerd is.Met 6November isookhierhet stelsel
vanovernamemarkten enprijsstellingmiddelshetklassificatiesysteem komen
tevervallen.
Dehandel inpaarden is geheelvrijevenalsdeprijsvorming zowel indehandel
alsvoor deconsument,
«
b. Im-enexportregelinp;en
De exportvanvleesis sterkgecontingenteerd enmag slechtsgeschiedenmet
machtiging vanhetBedrijfsohapvoorVee enVlees.Opde exportvanvleeswaren•
ru3teenheffing,welke zodanigisva3.tge.steld,datdetevorenverstrekte
binnenlandse subsidieinieder geval naarhetL.E.F,terugvloeit.Nadeopheffingvanhet subsidieoprundvlees,waarvande export overigens teverwaarlozen
is,bestaat dezeheffing nogvoorvarkensvlees.Daarnaastkomenook'welextraheffingenvoor.
Deprijzenvanbaconzijnvastgesteld inhethandelsverdragmetEngeland,en
de export naar ditland isgeheel inhandenvan deoverheidgelegd. Debaconvarkensworden opgekocht doorde slachterijen,diehierop behalve denormale
toeslag opvarkensvlees,welke overeenstemtmet de subsidiëringvanhetbinnenlandsverbruik,nogeenkleine,extra toeslag ontvangenvanhetBedrijfschap.
Vandezevarkensvallen ereenaantaluit,waarvanmendebaconvoor export
minder geschikt acht,envanderesterendekoopthetVee-enVleesaankoopbureau
debacon in,teneindedezenaarEngeland te exporteren.Deverhouding tussen
do exportprijs (l)endeprijswaarvoorhetAankoopbureau debaconheeftingekocht (2)geeftgeenenkele aanwijzing t.a.v.het alofnietgesubsidieerd zijn
van deze export,aangeziennogrekeningmoetworden gehoudenmet de tweegenoemde toeslagen,deuitgevallenvarkens,debinnenlandseprijsvanhet na
"aftrek"van debaconresterendevlees,alsmedemetbepaaldekosten,welkehet
Vee-enVleesaankoopbureauvoor zijnrekeningneemt.
Metbetrekking tot deimportkanhetvolgendeworden opgemerkt.Jaarlijks
wordt doorhetBedrijfschap berekend,welkehoeveelheidvleeserteverwachten
isuit deeigenproductie enwelke behoefte daartegenover staatindevormvan
binnenlandsverbruik engewenst geachte export.Hetverschilmoet aangevuld
wordendoor ingevoerdvlees.Doinvoer isinhandenvanhetV.I.B.Viahot
Vee- enVleesaankoopbureauwordthetingevoerdevlees doorverkocht aande
slagors tegenprijzen,welke afgestemd zijnopdeuiteindelijke consumentenprijzen.Wanneer deimportprijzenhoog zijn,kanhetvoorkomen,dathetLandbouw-Egalisatiefondsookopditvleesnog eenzekerbedragmootbijpassen.
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B a MELKENZTHV22.Pl<03)UCTÏÏN
<Samenvattin£.> Voor demelk,dieviaverschillende bestemmingsmogelijkhedenhaar

wegnaardo"consumptievindt,,ia eeivbasisprijsperkgmet een'"bepaaldvetgehaltevankracht.Dezebasisprijs,af
«-boerderijhoudt thansnietmeerin,-datde
verschillende aanwendingsmo,^elijkhedenvan demelkvoor de.veehouder dezelfde
.financiële resultatenopleveren.Het elementvan deaf
g-ulo:;Icprijsvoi-ming,'gelieerd aandeuitmelk bereideveredelingsproducten isdv.3in debasisprijs-voordemelkverdisconteerd*
Voor deveredelingsproducten boter enkaaswaren totvoorkortmaximumconsurentenprijsenvankracht.Nadatdeconsumentenprijzenvoorbelegenkaas
enbpterreeds eerderwarenvrijgelaten (inMei1949)? isdievoor jongekaas
eveneensvrijgeworden {$ November)» Sinds 6November aijnookde binnenlandse
subsidiesop demelk-en zuivelproductenkomen tevervallen 1).Slechtshet
subsidie opocnsurnptioasolkisgehandhaafd«
••
Anderzijdsiser eenbodem indemarktgelegdvoor"boter,kaan enmager .molkpoeder,DeaeproducteiskannenwordenovergedragenaanhôtIn-enVerkoopbureau
voorZuivel (l»V»Z,).t^sn vastgestelde prijzen.
Rantsoeneringsvoorschriften waren totvoorkortnog slechtsvankracht
voor boter (totJuni'49)envoerkaas (tot 2No
venhor'49)« Thansisde consumptie
vanallé zuivelproducten vrijBijdeuitvoervanboter,kaasenmelkproducten,dieinbegin1949nog
gecontingenteerd was,isin deloopvan1949 oengroterevrijhoidherstelde Een
uitzondering hieropvo'.-mtdeexportnaarEngeland,het enigeland,waarheen do
uitvoer nog centraalplaats-yjüdt-viaeonoverheidsorgaan,het bovenvermelde
j.«V«!u«

a»Markt-en_pri,jsreg^olin/;envoornhet^binnenland.
Beprijszettingvoormelk enzuivelproductentotApri1.1^49.
:VóórApril 1949 streefdehetEedrijfschapvoorZuivoTTB.~z7)erinprincipe
naar,dataanalleboeren eengelijkeprijsvoormelk.van eengolijkvetgehalte
werduitgekeerd,onverschilligwelke bestemmingaandemelkwerdgegeven.Dit
wasnoodzakelijk inverbandmet deomstandigheid, dat doorhotB.Z« inbelangrijke-mateinvloedwerduitgeoefend opdebestemming vandemelk.Methetoog
opdenogheersende schaarste enderantsoeneringsvoorschriften,washet nl.
nietmogelijk omaandezuivelfabriekenvrijheidvankeuze t.a.v."demelkbestemming tolaten enword.doorhotB.Z.doormiddelvanproduotie-enleveringsverplichtingendanookinbelangrijkemate.invloedopdezebestemminguitgeoefend.Aan deproducir-^eiiw^rdoninzake deaanwendingvandemelkvoorschrif- .
tengegeven,opdenalevingwaarvan strengwerdtoegezien}
1..Daterugleveringvanonder-onkarnemelkdoor debedrijvenwasgebonden.aan
een.maximum.
2. Deproductievan-boterwasgobondenaaneenkwantum,datalsnoodzakelijk
complementuit degenoemde teruglevering ondestandaardisatievande oonsumptiemclkresulteerde.
3.Voortsmoest eendeelvan.de doordebedrijven ontvangenmelkbestemdworden
•voor debehoefte aanconsumptiemelkinhet eigengebied.
4.Hot B»Z, droog ervorder zorgvoor,datdooi-defabriekenvanmelkpoeder
'3zomers'bepaaldehoeveelhedenpoederwerdengeproduceerd^ zowelverstuivingspoeder omtot consumptiemolk towordenverwerkt,alswalsenpoeder voor
toruglovoringaandoveehouders,een enander tervoorziening inde teverwachten tekortenindewinter.
5.Tenslotte bestond ernog eenverplichte aanvullingsmolkregeling.
Eerstnadataanaldezevoorhaar geldendeverplichtingenwasvoldaankoneen
fabriekhotrestantvxi'jverwerkenin derichting,diehaarhotbestuitkwam.
Teneinde tebereiken,dat allefabrieken aandeboeren oengelijkemolkprijsvoormolkvangelijk-vetgehaltekondenuitbetalen,opdatderichtprijs
vandemelk zogoedmogelijk bereiktwerd,gingmen alsvolgt tewerk»,'

T)Hetin""doveehouderijsectorvorbruiktokrachtvoeder,afkomstig uitimpori»
is, zoalswijinhoofdstuk IIroodsvermeldden,nogwol gesubsidieerd.
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a,HotB.Z» ging ervanuit,dat,opbasisvan dovastgesteldo consumentenprijzen,
dezuivelfabrieken uitdeopbrengstvanhunproducten eenprij3van13,7cts/kg
melk-3>3$vetgehaltekondenuitbetalen.Daarbovenwerd eenmelkprijstoosiag
tonlastevanhetluE.F.viahetB.Ze-aandefabriekenuitgekeerd, teneinde
dezeinstaat testellen derichtprijsvan1?»5ets2)/kg-3,3$uit te
betalen.Bemelkprijstoeslagbedroeg dus17j5cfcs-13,7ets=3>8cts/kg.
Uitgaandevande13»7ets,vermeerderd mot doverwerkingskosten-vande
fabriek,berekendehetB,Z„voor elkderproducten oenprijs af-fabriek,(i)
AnderzijdsberekendehotB.Z,,uitgaandevandebekende consumentenprijzen,
verminderdmet do'diversehandelsmarges,eveneens eenprijs af-fabriek,namelijk doprijs,diedegroothandel aandofabriekkonuitbetalen,
(ü)
Uiteraard bestond erslechtezeldenovereenstemming tussen (i)en (ii).Het
verschil tussenboiduuitkom:3tenwerd opgevangendooroenproductietoeslag
ufhof/j^iSL?
ra„a.T/,
lag(-i)hoger dan (ij,danword eenheffing opgelegd,
inhetomgekeerde geval oen toeslaguitgekeerd 3).
Verderi3menvanhetbeginsel uitgegaan,datdeprijsstellingvoor
melk onzuivolvoorhotgehelelanduniformmoestzijn.Menheefthaargebaseerd opgemiddelden onvoorallebedrijvengeldigverklaard.Omdatdo
molk talvanverderveredelde productenheef'-endeafgeleverdemelkvarieert
invet-ondroge stofgehaltomoeuteenveelheid vanheffingen en toeslagen
inhotlevenwordengeroepen,teneindedovastgesteldeprijzenvoor deboer
endeconsument zogoedmogelijkmet elkaarinovereenstemming tebrongen»
Doordezepolitiekbenaderde derichtprijsvan domelk sterkhetkarakter
vaneenvasteprijs,waarmee derhalvohotgestelde doelbereiktwas. Indien
doorbepaalde omstandigheden donagestreefdevastemelkprijsnietoveral zou
worden bereikt,waren aanvullenderegelingennoodzakolijk,althansvoorzover
deze omstandigheden samenhingenmetdedwingendevoorschriftenvanhetB.Z.
Hierop zalonderstaand,onderpunt'ü,naderworden ingegaan.Tenslotte zij
inditverband nogopgemerkt,datdegenoemdemelkprijstoeslagvan gemiddeld
3,8 cts/kgmelk (=17,5ets-13»7c^s)g^onjuisteindrukgeeftvan de.mate
waarin deoverheid subsidieverleende aan domolk-enzuivelsector.HotL.E.F,nam,zoalsuithetvervolg (punt \) blijken zal,nogenkele andere
postenvoor zijnrekening (onderbozettingsvorgöcding ,bepaalde vrachten).
b.Toon,nahetvrijlatenvandekaas-enbotorprijzenvoor deproducenten endo
handel,in19454)bleek, latdoprijzenvan dezeproductenbijlevering door
defabriekenaandodistribuerende handel somsbelangrijk opliepen,heeft
hetB.Z.maatregelen genomen omdegovolgenvandit "uitlopen"teneutraliseren.Aanhet eenmaal gestelde principe van eengelijkemelkprijswerd dus
consequentvastgehouden.Hotuitlopen leiddeuiteraard tot onbillijkheden
t.a.v.didbedrijven,diealsgevolgvan demolkbestemmingsvoorschrifton,
aanvullingsmelkmoesten leverenofmelkpoederproduceren,voorwelkeproductendeprijsvormingnog strenggebondonwas.Tedien eindehoefthotB.Z.de
z n
S » pgali^satiotoeslagengeïntroduceerd, teneinde do scheve verhoudingen
tussen deverschillende zuivelfabriekenweerrecht tetrekken.
Beegalisatietoeslagon,welke aan deproductenvandenietofinminderemate
uitgelopenproductenworden betaald,betekenden ineersteinstantie oenverhogingvandoopbrong3tonvandezeproducten.Deregelingkwamverderhierop
neer,datopdoniet,ofminderuitgelopenproducten eenzodanige toeslag
werduitgekeerd, datomgerekendperkgmelk,intotaal'eenzelfde bedragwerd
ontvange'nalsvoorhetmeestuitgelopenproducts De consequentiehiervanwas
echterniet,datdozuivelfabrieken voor alleaanwendingenvandemelkmeer
kondonuitbetalen aandeboeren (richtprijs +ogalisatietoeslag),daar zowel
douitloopbijproductx,al3deegalisatietoesiagon opdoandoreproducten
inminderingwordengebracht opdeeerder genoemdemelkprijstoeslag.Datook2)Dozorichtprijs goldindeperiodevanNovember 194&-November1949?
3).Ditkan schematisch alsvolgtwordenweergegeven;
Enerzijdsi
melkprijsvoor deboer
-,-per 100kg
+verwerkingskostenvandofabriek
-„r.«-.".." " "
totaaltprijs af-fabriek
-,- " " "
- perkgproduct -«(i)
Anderzijds;
consumentenprijsperkgproduct
-a~
*/.detaillistenmarge perkg
,...rr»r —
inkoopprijs u^->c,''.ïli•,;:'; .

.

'

-<••-

/.groothandols-/gros3iersmarge,perkg
-»-..
producentenprijs perkg
-•-(ü)
4)Voor dedetaillisten ondoconsumentenwerdenmaximumprijzengehandhaafd
totin1949,
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•extravoordeelvoorhetL.E.F.,aangezienhiergeenegalisatietooslagtegenover
stond5)»
Leidden demelkbestemmingsvoorschriftenerenerzijds toe,datalsgevolg
vaneengedeeltelijkvrijlatenvan deprijsvorming (producentenprijzen voor
kaasenboter)overgegaanwerd tothetbovenbeschreven stelsel deregalisatietoeslagen,anderzijdswashet eveneensnoodzakelijk deongelijkedruk,'welke
deaanvullingsmelkregeling op deverschillende zuivelfabriekenlegde,zoveel
mogelijk te egaliseren»
Opgrondvandeaanvullingsmelkregeling konhetB.Z.,teallentijdeaan
andere danconsumptiemelkbedrijvenvoorschrijven aanvullingsmelk televeren.
Dezeverplichting legdehetB.Z.indeeersteplaats ov aandoboterfabrieken,
welkeover eenovertolligehoeveelheidmelkbeschikten.Voorhetoverigewerd
dezeverplichting zogoodmogelijk overdeandere zuivelfabriekenverdeeld,De
prijzenvoor deaanvullingsmelkwaren zodanigvastgesteld,dat deboterfabriekenhierinongeveer eenzelfde dekkingderkostenvondenalsbijde eigenverwerkingvandemelk.
Voor deandere zuivelfabrieken,dienormaliteruit deontvangenmelk:kaas,
melkpoeder,condens,o.d,bereidden,waren,doseprijzenonvoldoende.Iraners,
doorhetleverenvanaanvullingsmelk ontstondindezefabrieken eenonderbezettingvanenkele afdelingen.Omdezeredenwerd aandezuivelfabrieken,dieaanvullingsmelkmoestenleveren,metuitzonderingvande zuivereboterfabrieken,
eenonderbesettingsvergopdinguitgekeerd.Allekosten,verbondenaanhetvervoervan deaanvullingsmelkwerden eveneensdoorhetB.Z.gedragen.
Dewijzigingenindeprijsstellingvoormelk enmelkproducten sindsApril'49.
SindsApril'49 zijnenkelevereenvoudigingen inhetmarkt-enprijsbeleid
aangebracht,waarbijeengroterdeelvandeverantwoordelijkheidvoor degang
van zakenweer inhandenvanhetbedrijfslevenzelfwerdgelegd.Ditmaaktehet
voorhotB.Z.mogelijkhaarprijsbeleid,gerichtopê6nuniformemelkprijs,te
latenvaren entevereenvoudigen toteenbeleid,waarbijdoverschillenin
financiële resultaten derdiversebestemmingenvandemelkhuninvloed opdo
melkprijskunnenuitoefenen.
.
l,De gunstige ontwikkelingvandemolkproductiemaaktehetmogelijkreedsin
April,tegendeaanvangvanhetnieuwemelkjaar,enkele belangrijkevereenvoudigingen inhetmarkt-enprijsbeleid aan tebrengen.Zijhadden betrekking
opdemelkbestemmingsvoorsohriften.Dezekwamen tevervallen,metdienverstande,dat indienhiertoe aanleiding zoubestaan,opnieuw regelend zouworden
opgetreden. Debedrijvenwerdenvrijinzako debestemming,diezijaande
melkwildengeven.
Welwerdhetaanvankelijk nognoodzakelijk geacht deterugleveringvan
onder-enkarnemelk aaneenmaximum tebinden.EindJuni is ditmaximum
evenwel,nadathet tevoren al eensverhoogdwas,eveneenskomen tevervallen.
Tezolfder tijdwerd derantsoeneringvanboteropgeheven.Hetgevolgvan
dezevrijheidwasovenwol,datdeverschilleninopbrengstenvandemelk in
dediverseaanwendingennietmeerhetgevolgwarenvandwingendevoorschriften
vanhetB.Z,,dochveelmeervandedoor deproducentenendehandelaren zelf
genomenbeslissingen.Ilierdoorverloorhet stelsel der egalisatietoeslagen
aijnbasis enkwam tevervallen.Teneinde demelkverwerking inde topperioda
vandeproductie aantrekkelijkertemaken,wordt thansaandefabrikantenvan
mager melkpoeder eenvergoedingverleendvoor devrachtkosten,dieverbonden
zijnaanhetbijkopenvanmelk tenbehoevevandemelkpoederproductie.
Ookdevoorschriften inzakedeaanvullingsmelkwordeninApril1949opgeheven.Do consumptiemelkbedrijven,dienietovervoldoendemelk beschikken,
moeten sindsdien zelfvoor deaanvullingvandebenodigdemelk zorgdragen,
waarbijdeprezenvoor deaanvullingsmelk inonderling overleg tussendebetrokkenpartijentotstandkomen» Metdeopheffingvande aanvullingsmelkvoorschriftenverdween ookdedoorhetB.Z.betaalde onderbezettingsvergoeding,
2.Alsgevolgvandohierbovenweergegevenvereenvoudigingen inhetmarkt-en
prijsbeleid,draagt sindsdien demelkprijsinveelmindermate danvoorheen
hetkaraktervan eenvasteprijs,enishet elementvando afgeleideprijsvorming,gelieerd aanderesultatenvandeprijsvorming vanmolk-enzuivelproducten,in deprijsvormingvanmelkopgenomen.Mentracht eenlonende

5)Uiteraardhadmenook achterafeenegalisatiehoffingkunnenopleggen ten
lastevanhotuitgelopenproduct,Goziendebezwaren,diehetbedrijfsleven
had tegenheffingenmet terugwerkendekracht,heefthet B.Z.devoorkeur
gegeven aan toeslagenopdemelk.
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afzetvandemelk teverkrijgen doorhetop eenzodanigpeilhoudenvande
prijzenvandebelangrijksteveredelingsproducten} datgemiddeld een lonende
melkprijswordt bereikt,Inditverbandlevert de,methetverdwijnenvande
toestandvan.ach&arsteindeafgelopen zomer,voor enkele veredelingsproducten
indemarkt gelegde bodem,eenbelangrijkwerktuig op.Hetbetreft deproducten
boter,kaasenmager melkpoeder.Dezebodemverving dedoorhet B.Z.gereglementeerde opzetvankaasenboter indekoelhuizengedurende dezomer enbiedt
hetvoordeel,datdoormiddelvanmanipu"e/là&sin.do nodar.p"?ijaendo
aanwendingvandemelkindemeest doelmatige richtingengestimuleerdkanworden. Ditlaatste aspectkomt duidelijk naarvorenindevoorbotervastgestelde
bodemprijs,v/elke,omgerekend totmelk,aanmerkelijk lagerligt danbv.die
voorkaas.Men achtte'depositievanbotervandienaard,datmenhetnoodzakelijkvond,viadevoorditproduct testellenbodemprijs, (her)investeringen
indeboterbereidende sector afteschrikken tenbatevandieinandereriohtingen.
Degeschetste ontwikkeling sindsApril '49heeft doboterfabrieken tijdelijk
in,eenzekere dwangpositie gebracht.EnerzijdswasdevraagnaaraanvullingsmelkuithetWestenindeafgelopen zomeruiteraard slechtsgering.Anderaijds
stuitte deteruglevering vanonder-enkarnemelk eveneensopmoeilijkheden,
terwijl deboterproduotieniet directplaatsbareoverschotten opleverde,hetgeen totgevolghad,.datde "lage"bodemprijsal spoedig eenactuele betekenis
kreeg.Hetisoverigenswaarschijnlijk,datin een "vrije eoonomie"depositie
vandeboterfabriekennogaanmerkelijkmoeilijker zouzijngeweest.
Waar detaakvan een "geleide economie"bijdebepalingvanhaarmarktpolitiek
t.a.v.structuurveranderingen nietgelegenishetnegerenvan dezewijzigingen,
dochinhet leidendervoorbepaaldegroepenoptredendemoeilijkheden in
banenvangeleidelijkheid,kanhier o.i,slechtsgediscussieerdwordenover
het tempovandezegeleidelijkheid. Demogelijkheid totproduotiedeviatie,
c.q..hetopenenvan demogelijkheid rVartoe spoelthier eenbelangrijkerol«
Degebezigde techniekmet betrekking totdebodem isinhetkortaldus$
Boter.Producenten enhandelarenworden,zolang eroverschottenvan ditproductbestaan,waarvoor nochinhetbinnenland,noch bijexport onmiddellijk
afzetkanwordengevonden,indegelegenheid gesteld,inhetkoelhuisgeplaatstsboter aanhetI.V.Z» terovername aantebieden,mits deboter aanbepaalde
kwaliteitseisenvoldoet.Deprijs,waarvoorhetI.V.Z,deboter overneemt
-ligt15etslager daninovereenstemming ismet demelkprijs.Ditkomt,omgerekend totmelk,overeenmeteenprijs,die0,6 ct/literbeneden demelkprijs
ligt.
Kaas. OokditproductkanaanhetI.V.Z.worden overgedragen tegenvante
vorenvastgestelde prijzen,waarbij,alnaar.gelangdeouderdomvan dekaas
zekereverhogingenworden toegepast op devoorovernamevan jongekaasgeldendeprijs.Deovernameprijsvoor jongekaasligt 2etslager daninovereenstemming ismet demelkprijs,hetgeen omgerekend tot-melk,correspondeertmet
eenprijs,dieca0,2 otonder demelkprijsligt«,
Mager melkpoeder.Voor ditproduct iseenovereenkomstige regelinggemaakt.
Mocht blijken,datdebijhotI.V.Z.ingeleverdehoeveelheid 6f tegrootwordt,
ófonvoldoende isom alsreserve tedienenvoor dewinterperiode,dankunnen
deovernameprijzenwordengewijzigd,teneinde deproductie/aflevering teremmenof te'stimuleren.
Inhet algemeenkan duswordenopgemerkt,dat de "bodemprijzen"zodanig
zijnvastgesteld,datdedaarmeecorresponderende melkprijzen beneden debasisprijsvoormelk liggen.DebijhetI.V.Z. ingeleverdekwantiteiten dienenin
eerste instantievoor exportnaarEngelandj deexportvanonze zuivelproducten
naar ditlandgeschiedt centraal.Devraagrijst evenwel,wathetI.V.Z.,met
eventuele,nietviadeze export teplaatsen,overschottenmoet doen.Immers,
onafhankelijkvandoexportmogelijkhedenmoet deoverheidinhet gevolgde
systeem de surplussen overnemen.
3.Opdevrijereopzetvandemarkt-enprijsregelingen,zoalsdienaApril ontstaanwas,moestechterinAugustus,tendeleworden teruggekomen.
Mede alsgevolgvanhetoplopen derkaa3prijzen onhothandhavenvande
vastgesteldeprijsvoor consumptiemelk,ontstondhet gevaar van een tekort
aan consumptiemelk,Om dezeredenwashetnoodzakelijkweer eenzekereregeling
indebestemmingvandemelk tebrengen,welkeinwezeneen stap terugbetekendeopdeweg naar eenvrijebestemmingvandemelk,waaropmen sindsApril 1949
zogoedgevorderd was.
Metingangvan 21Augustus zijn aanallezuivel-enstandaardisatiebedrijven
leveringsverplichtingen voormelk opgelegd. Dezeverplichtingen zijnoverdraagbaar.Zev/ordenperweekvastgesteld ineenpercentagevandevan
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veohoudersontvangenmelk,verminderdmetdemelkbestemdvoorde consumptie
inhet eigenrayon» Deprijsvormingvandoaanvullingsmolkisvrijgelaten,
doch aandeontvangenbedrijven-wordtdoorhotB.Z.eenvergoedinguitgekeerd,
welke thansf.1,6*0/100kgbedraagt.Dezevergoeding dienttor tegemoetkoming
r,ujidedoor debedrijven tebetalene^trakostenenzelf.tebetalenonderbezetteings
vergoeding,Bovendi'enontvangen zijoenvergoedingvandevrachtkosten.
Daarenbovenwerd bepaald,datmetingangvan21Augustus deproductievan
'magermelkpoeder encaseïnevoor exportnietwaren.toegestaan.Dezeregeling
is echterinSeptemberweerherroepen.
InOctoberwerdnogeenandereregelinggetroffen,dienietgeheel
past inhet schemavande "nieuwekoers".Doordeonverwachte gunstige exportmogelijkhedennaar'enkeleZd-Europese landenvoorkaasen"boter liepenmot
najnodekaasprijzenzodanig op,dathetverschil tussen dezeprijzen end©
nog aaneenmaximumgebondenconsumenten-melkprijstogrootwerd. Methet
oog opdehieruitontstanemoeilijkepositievoor deconsumptiemelkbedrijven
enerzijds,onde.drukopdehierbovenvermelde "niouwo"aanvul!ingsmelkregelinganderzijds,v/erdbesloten,deprijsspanningenteverlichten.Nadatreeds,
tenbehoevevan déconsumptiemelkbedrijven,diverseprivaatrechtelijkeregelingen ontworpenwaren,\u.eeftop20OctoberdéEegeringbepaald,datalle
kaasproduconten eenLeffingvanf.35>-/lOOkgkaasverschuldigd zijnaanhet
L.E.F. Eenanderemogelijkheid tot correctie,hatvrijlatenvandeprijsvorming
van consumptiemelk,heeft deoverheidgemeendniet tekunnentoelaten.
»InNovember 1949isopnieuw eenbelangrijke stapgedaan inderichtingvan
normalerverhoudingen opdemelk-enzuivelmarkt.Methetvankrachtworden
'van denieuwe jaarprijsvoorboerenmelk (17975ets/kg-3,5$)°P6November,
isdesubsidiëringvanhetbinnenlandsgebruikvanzuivelproducten,behalve
voor oonsumptiemelk,beëindigd,ondaarmeedebetalingvandemelkprijstoeslag.
Opconsumptieraeikondedaaruitbereideproducten,wordt dusnog een subsidie
verleend,dochaangezien ditwordtuitgekeerdover deinconsumptie gebrachte
;hoeveelheden,werd dehandhavingvan deoudemolkprijstoeslagopallemelk
overbodig.
Hetonderscheid tussen zomer-enwintermelkprijsvoor deveehouder is
gehandhaafde Vöör6Novemberwerd ditprijsverschil tot standgebracht door
hetverlenenvan eenhogeremelkprijstoeslagin de.winterdanindezomer.
Doorhetwegvallenvan demelkprijstoeslagwasdeze techniek nietlanger toe
tepassenf na5Novemberwordt aldus tewerkgegaan,datgedurende dowinter
eentoeslagzalworden gegovon opdemelk tenbodragevanhetverschil tussen
degesteldewintermelkprijs (l9//0cïr/kgmelk-3 S 5$)endenieuwebasisprijs,
terwijl indozomereenheffing zalworden opgelegd,gelijkaanhotverschil
tussendsgestelde zomermelkprijs(16,70cts/kgmelk-3»550 ©ndenieuwe
basisprijs* Aangezien de toeslag,resp.heffingwordtuitgekeerd,resp.opgelegdaandezuivelfabrieken,blijkthet seizoenverschil inprijsalleenbij
doveehouder,ennietbijdezuivelfabrieken zelf,enderhalve evenminbij
deuitmelkbereide (zuivelproducten.
.
dG
Warenpor1M e i M 9 maximum-consumentenprijzenvanboter enbelegen
»
kaasreedsopgeheven,per 6November'49werdookdemaximum-consumentenprijs
voor jonge.kaasingetrokken,alsmede dorantsoeneringvan ditproduct.Do
extraheffingopkaas,dieinOctober inhotlevenwerdgeroepenisgehandhaafd.Degarantieprijzen bijvrijwillige inlevering vankaasbijhetI.V.L.
zullenverhoogdworden.
' & > •

^>fSxp^tregolin^on

TotApril'49~wasde exportvanonzezuivolproductennog gecontingonteerd,
zowelnaar de totalehoeveelheid alsnaarhet aantal exporteurs,dieaande
exportkonden deelnomen.Deraming der exportquantageschiedde alsvolgt;
Boter.Vandeopgrondvan detoenmaligemelkbestemmingsvoorschriftenberekendeboterproductie,werdoenhoeveelheid inmindering gebracht,wölkeopgrond
vande toennogvankracht^zijnderantsoeneringvrijnauwkeurigberekendkon
worden.Eet saldowasvoerexportbeschikbaar,
Kaas,condens}melkpoeder..
Berekendwerd'dehooTe'eïhoidmelk,dieresteerde nadatvan de totalemelkproductie debinnenlandse consumptievanmelk,kaas,.condens,poeder,alsmede
deteruglovoring &andeveehouders inminderingwa3gebracht.Hetrestant
wasvoor exportbeschikbaar onkonvoor doproductievankaas,condensen
poederv o c exportwordenaangewend* Doafgiftevanuitvoervergunningengeschiedde zodanig,datdeexportvandezeproducten,afgezionvanboter,.
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vooroorlogseexporten,
InApril'49isdeexportcontingentering-vanzuivelproductenopgeheven,
'metuitzonderingvande exportnaarEngeland.Douitvoernaardatlandvindt
neg steeds centraalplaats enloopt overhetI..V.Z.7)»
Doexportvanroom,"weiproductenenandere "spociaalproducten"wasreed3 eerder
nietmeer aaneenhistorischeverdelinggebonden.Voor gecondenseerdemelk
was de exportcontingentering in"beginseleveneens opgeheven,dochde schaarste
aanblikmaaktehetnognoodzakelijk,datdoverdelinghiervan'nogenige
maanden op"basisvan dohistorische exportcijfersgeschiedde.Sinds25Juni'49
is echterook dezelaatstebeperkenderegelingopgeheven*
Ofschoonmen er,nationaal gezien,devoorkeur aangafdeproductie en
export xsM uitvoll,-;molkbereideproducten testimuleren ondieuitonderraeik
bereid,tebeperkeni*v»m*hetfeit,datbijdeproductievan "magere"produótcnextrakwantiteitenbotervrijkomen,istochbeslotenookdeexportvan
magere condensenmagerpoeder toetestaan.
Prijzen,
Aan de~exporteursiadeverplichting opgelegd,datzijbijuitvoer derzuivelproductenminstensdovoor elkproductvastgestelde "minimum-deviezenbedragon"
ontvangen.Ditminiraum-deviezenbedragkomtovcreonmet deintegralekostprijö
van elkproduct enomvatte,toenhetbinnenlandsverbruiknoggesubsidieerd
was detheoretische'producentenprijs,vermeerderdmethetbinnenlandse subsidie
'opdemelk (melkprijstoeslag)+bepaaldehandelskcsten en-marges* Ditvereiste
oen exportheffing,diedezemelkprijstoeslag compenseerde,endiedoorde
exporteursmoestwordenvoldaanbijdeaanvraagvan deuitvoermachtiging.Bij
hetwegvallenvandemelkprijstoeslagop6Novemberisdeexportheffing ter'
oomponsatie van ditbinnenlandse subsidie opdemelk eveneenskomen tevervallen.
Deprijsregelingvoorboterwijktwat afvandie derandere zuivelproducten.Daar deboterbijdovankracht zijndeondermelkprijsinhet algemeen
zijnintegralekostprijsbijexportnietkonopbrengen,ismenvoor ditproductuitgegaanvandebesteprijs,dieinhetbuitenland temakenY/as.Opgrond
daarvanwerd deheffingvastgesteld. Deraaximum-deviezenbedragenstemdenhier
dusnietovereenmet deintegralekostprijs.Na5November isookvoor dit
product dezeexportheffingvervallen.
Voor deexportnaarEolgio enLuxemburg,waar deboterprijzen zeerhoogliggen,
zijnbijzondereheffingenvankracht om'doprijzeninovereenstemming te
brengenmet dedaargeldende.Voortsvindtnadedevaluatienogeenheffing
plaatsomhet "dovaluatievoordeol1'bijexportnaarBelgië,Luxemburg ende
Franse.overzeesegebiedsdelen weg tenemen* Dezelaatsteheffing isookvan
krachtvoor deexport vankaas.
Dodevaluatichoffingdraagt oenwatincidenteel karakter enisbijvoorbeeld
nietvànkrachtbijexpertnaarDuitsland,Overwogenv/ordtdezeheffing te
latenvervallen.
Bijdoregelingvan doexportprijzenvan zuivelproducten,wordt,zoals
uithot bovenstaandemogoblijken,geenrokening gehoudenmethetfeit,dat
oendeel dergrondstoffen,namelijkhetgeïmporteerdekrachtvoeder totmedio
1949jonnadedevaluateovandeguldoninSeptemberopnieuw,gesubsidieerd
is, Somsvoorkomende extra-heffingen opde exportnaastdie ter compensatie
van dernolkprijstecslag,zijnnooitgemotiveerdmetverwijzing naar de subsidies
opgeïmporteerdkrachtvoeder.
Zoalsreeds eerderwerd aangegeven,istegemoetgekomenaandornogelijkhoid,datdoexporteur zijnproducten slechtsvoor eendeelkanplaatsen.Als
complementvan devoorgeschrevenmaximum-deviezenbedragenbijexportisde
»gelijkheid geopend,dezeoverschotten aanhet I.V.Z,over tedragen

b)Bijdezevordelingscalculatiebekommerdemen zichnietomdo onderverdeling
derproducten,zoalsbv.voorkaas,diein4°+envolvet.Aanvankelijkwas
deexportvanmagereproducten (20+kaas,magermelkpoeder enmagere condens)
verboden.
7)HstI,V«Z.kanvoor ditdoelindoeersteplaatsputtenuit eventueel bij
haaringeleverdekwantiteitenzuivelproducten opgrondvan devoor deze productenindemarktgelegdebodem.
Daar deinleveringvankaasuit dienhoofde teverwaarlozen is,hoofthet
£.S,voor ditprodu-;t :1M'0,-.tol:-orri?een.g3dvongoh1ôvotinginhetlevengeroepen»
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tegenprijzen,diewat lagerliggendaninovereenstemmingismet debasisprijsvoor demelk.Uit deze.aanhetI.V.Z,overgedragenkwantiteiten vindt
töhdele deexportnaarEngelandplaats.
De_relatieexporteur-buitenland«
Evenalsbijdeoverigeuitvoerproductenisderelatie exporteur-importeurmet
betrekking totdeEngelsemarkt geheelverbroken.'Deimportgeschiedtin,
Engeland centraal doorhetMinistry ofFood.OmdezeredenisdeexporteveneensdoordeNederlandseRegeringgecentraliseerd eninhandengelegdvan
hetI.V.Z,Bovendien zijndeprijzen,dieEngelandvoor dediverse producten
wil betalen,nietgeheel lonend.lietI.V.Z.koopt debetreffende produoten
nu tegen eenvasteprijsvandehandel inenverkoopt zeaanEngelandtegen,
degecontracteerde prijzen;hetnadeligeverschil.blijftvoor onzehandel
verborgen enwordt door doStaatbijgepast.
De export naardeoverige landengeschiedtrechtstreeks door dehandel
(directerelatie exporteur-importeur). Inmiddelsisindoregelingvanhet
aantalhandelaren,datalsexporteurkan optredeneenwijziging gekomen.Naast
debestaande exporteurskunnen thansallep^jcV.centonen_deerkendehandel als
exporteur optredenvan dodoorhengeproduceerde,resp.verhandeldeproducten.
Inoverlegmet de;vakgroepenGroothandel inBoter enGroothandel inKaasis
echter oennieuweregeling-'opgezetomdevestiging alsgroothandelaar in
boter enkaastobinden aanerkenningsreglementen.Dealdus erkendegroothandelarenkunnen tevensalsexporteur optreden,zodatdezeregelingnogniet
tegemoetkomt aandewel een3naarvorengekomenwens,deexportvan deze
zuivelproducten teconcentrereninhandenvaneenbeperkt aantalexporteurs,
teneinde denadelenvanonderlinge- concurrentieopdebuitenlandsemarkten
tegen tekunnengaan.
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Samenvatting,TotOctober194-8werd deomvangvan depluimveestapel opstringentewijzebeperktgehouden.NaOctober'48ishierineenverruimingaangebrachtindiezin,datdepluimveehouder sindsdienvrijismetbetrekking tot
hetaantalkippen,dathijwil houden.Het stelselvan jaarlijksekuikentoewijzingenwerdnoggehandhaafd enisnog steedsvankraoht.
Deafzetvan eiereninhetbinnenland isvrijsnnietgesubsidieerd 1),
Deprijsvormingvan eieren inhetbinnenland is sindsFebruari 1949vrij.Voor
ditveredelingsproductis derhalvegeen basisprijsvankracht.Deprijsvoor
eierenwordt eohteroppeilgehoudendoor eenaantalregelingen,die gekoppeld
zijnaandecentraioexportnaarEngeland, Deexportnaarditland,welketegon
vasteprijzenplaatsvindt,heeftvoor depluimveehouder endohandel totgevolg,dat deprijsvoor oendeelvanhunomzetisvastgelegd.
Opbasisvan eenmetEngeland afgeslotenhandelsverdragvindt eenbelangrijke exportnaar-ditlandplaats.Deuitvoer isinhandenvandeoverheid en
wordt gesubsidieerd 1), Deuitvoernaar deoverigelandenisvrijenniet
gosubsidioerd 1),
a.Markt*»enprijsregelingenvoorhetbinnenland
Inverbandmet devoederpositiovanonslandwerd totOctober'48hetaantal
kippen,datmochtworden aangehouden,beperktgehouden.Deomvangvande
pluimveestapelwerd indehandgehouden doorhetvaststellenvanhet aantal
kuikens,dat elk jaarintotaalmochtwordenuitgebroed,eneenfixatievan
hetaantalkippenperpluimveehouder. Daarenbovenmoest depluimveehouder
jaarlijksperkip eenaantal eiereninleveren (doorgaans140stuks)waarvoor
hem doorde "verzamelaar"pluimveehouderijzegelswerdenverstrekt.Tegen
inlevering van dezezegelsbijdePlaatselijke Bureauhouderwerd aandopluimveehouder devoedertoewijzingverstrekt,diedezenodighadvoorhetbetrokken
.vanhetkrachtvoeder.Doorhetaldusgelegdeverband tussendeinleveringsplicht (aanslag)perkip enhetverstrekterantsoenkrachtvoederwasnog een
extrawaarborg geschapenvoorhetindehandhoudenvandepluimveestapel.Hst
binnenlandsverbruikwasvoorts strenggerantsoeneerd.
InOctober1948isoenoorste stapgedaannaar eenvrijere ontwikkeling
indepluimveeseotor.Depluimveehouder issindsdienvrijinhet aantalkippo»t|
dathijwenst tehouden.Deomvangvan depluimveostapelwordt door dooverheid
sindsdiennogbeïnvloed doorhet jaarlijksvastgestelde aantalkuikens,dat
magwordenuitgebroed enerzijds,enderantsoeneringvanhotkrachtvoeder
anderzijds.Opdezebeide aspecten zalwatnaderwordeningegaan.
Opgrondvandeteverwachtenhoeveelheidkrachtvoeder ondeverdelinghiervan
overdeverschillende sectoren,steltdeoverheid elk jaarhetkwantumkuikens
vast,datin totaalmagwordenuitgebroed?).Terillustratievandowijzevan
verdeling overdebedrijven,gevenwijthans©enbeschrijvingvande criteria
volgenswelkedezeverdolingin1949heeftplaatsgevonden.Naaftrekvaneen
aantal,datbenodigdwasvoorverjonging enuitbreidingvandopluimveestapel
vandefok-onvermeerderingsbedrijvemwerdhetresterend aantalnaarrato
van deverhoudingen in1939overdeprovinciesverdoold.Vervolgenswordendo
toegewezen aantallenperprovincieverderverdeeld overdedistrictender
PlaatselijkeBureauhouders,ineersteinstantie ookweervolgens deverhoudin-»
genin1939» DopluimveehouderskondenbijdePlaatselijke Bureauhouder een
aanvraagindienenvoor eenzekeraantalkuikens»Vóórdat zijhun toewijzing
ontvingen,word achtereenvolgens nagegaan{hethoofd-onnovenberoopvande
aanvrager,zijnvakkennis,dehuisvesting enuitloopgelegonheidvanhetpluimvee,degrootte enhet typevanhotbedrijf,alsmede debehoefte tot aanvulling
ofverjongingvandehoenderstapel.Inhetkadervandegewenste intensivering
van deagrarischeproductie,inhetbijzonder ophot'arbeidsintensievebodrijf

l')Afgezienvanhet subsidieophetindepluimveehouderijsectoraangewende
krachtvoeder,afkomstiguitimport,
2)Practischhooft ditkwantum betrekkingophot doordezgn,brooderijenuit
tebroeden aantal,aangezienmen sindsOctober'49hot*opdoboaronbedrijven
uit tebroedenaantalniotmeerindehandhoeft.Ditlaatstevormtechter,
normaliter,eentoverwaarlozen componentinde jaarlijkseuitbreiding van
dopluimveestapel.
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(hoofdstaakI,A),kwamindeeersteplaatshetklein© bedrijfvoor een toewijzinginaanmerking.Voor elkepluimveehouder stond,nahet"bekendwordenvan
zijn toewijzing,demogelijkheid totberoepopenhijeenvoor ditdoelinhet
levengeroepenProvincialeBeroepscommissie.
Metbetrekking totderantsoeneringvanhetkraohtvoederkanwordenvermeld,datmethetvrijwordenvanhetbinnenlandsverbruikvan eieren,in
Januari 1949,°°k^e jaarlijkse aanslagperkipkwam tevervallen,endaarmede
de totdusverre gebezigde basisvoor dokrachtvoedortoewijzing.Gedurende een
overgangsperiode van16Januari tot13Maartheeft de/toewijzingvankrachtvoeder aandepluimveehoudersplaatsgevonden opbasisvanhetopelkbedrijf
aanwezige aantal dieren3)» Metingangvan14Maartisdevoedertoewijzing
gekoppeld aaneen stelselvan exportzegels.Dezeregelingkomtinhetkort
hieropneer,datdepluimveehouder elkevxerweekseperiode eenaantal eieren
perkipmoetinleveren* Hijontvangt hiervoor vandehandelaar zga0 exportzegels,welkehijmootinleveren bijdePlaatselijkeBureauhouderwilhij
rechT'hebbenopdevoedortoowijzingvoor devolgendevierweekseperiode.
Dowegvanproduoentnaar consument is,schematischweergegeven alsvolgt.
Deverzamelaarskopen deeierenbijdeboeren op,enverkopen zeweeraande
handelaren.Van dezelaatste bereikende eierenbestemdvoorhet binnenland
viadogrossier endedetaillistde consument.Dewegvandeeierenvoorexportis tot dehandelaar desolfde.Voor zover'zebestemd zijnnaarEngeland
tewordenuitgevoerd,moetdeinlevering geschieden bijerkendeverzamelaars/
handelaars,die devoor-ditdoel aangebodenkwantiteitenoverdragen aanhet
Pluimvee-enEicraankoopbureau (overheidsorgaan).De exportnaar'dooverige
landengeschiedt doordehandelaren zelf.
Watdeprijsvorming aangaat,dezewas totNovember'48inallostadia
geregeld.Voordeboerwaseenvasteprijsvankracht envoor dediverse stadia
indohandelmaximumprijzen.Ookdeprijsvoor deconsument,was'eenmaximumprijs.Hierinisgoleidelijkaanwatmeervrijheid gekomon,zodatinFebruari
I949nog slechtsmaximumprijzenvankrachtwarenvoor degrossier,dekleinhandel endeconsument.Deprijsdroeg derhalvevoor deboorhetkarakter'van
eenafgeleidemaximumprijs.Indeprijsregelingvoor eierenkwamengoenbinnenlandseheffingen oftoeslagonvanwegehetL.E.F,voor,zoalswij.diebij
vlees,consumptieraeiken'dezuivelproducten leerdenkennen,Domaximumprijs
voordeconsumentwasafgestemd opdebinnenlandseproductiekosten inclusief
dodiversehandelsmarges,Per11Februari 1949 zijnookdonoggeldendemaximumprijsvoorschriftenopgeheven,zodat sindsdiendeprijsvorming inprincipevrij
is, ennog-slechtsindirectwordt beïnvloed doorde productiebeperking
(kuikentoewijzing,voedorrantsoenering)endoexportregelingon.
k« Exportregolingen.
Bijhotopheffenvandebinnenlandserantsoenering van eierenontstondhet .
gevaar,dat,alsgevolgvandogunstig© binnenlandse prijzen,onze exportin
hetgedrang zoukomenenhetkarakter zoukrijgenvaneeninomvangsterk
variê'renderestpost.Gezienhotgrotebelang,datmenhechtteaan oenbehoud
vanoenbelangrijke afzetmarkt inhetbuitenland,metnameinEngeland (met
welkla.ndinmiddels'eenbelangrijk handelsverdrag was afgesloten)zijneen
aantalmaatregelengetroffen,teneinde eenstabiele exportstroom veilig te
stellen.Dezekomenhierop noer,datsindsJanuari'49» elke geregistreerde
PJLuijnveohouderperiodiek^,
p
^
e
x
p
o
r
moetinleveren. Dopluimveehouderkan dezeexportverplichting overdragen aan
doverzamelaar,re3p.handelaar,doorbijdeze,tegenontvangstvaneenovereenkomstigaantal exportzegols,hetindeelke betrokkenperiodevereiste
aantal eierenpor.kipvoor export inteleveren.Dohandelaarisopzijnbeurt
verplichthet tegende exportzegelsontvangen aantal eierenteexporteren.

3J Volgensopgavevan 5DecemberI948opderegistratiekaartenvan dePlaatselijkeBureauhouder.Daarnaastwerd echtervoorhet aantalkippen eenmaximum
gesteld,bepaaldop Ijjo vanhetinI947toegewezen aantalkuikens (later
verhoogd tot45$)» plus40$vanhetvoor I948toegewezen aantalkuikens.
Voor diébodrijven,diegeenof slechts eengeringe toewijzinghadden ontvangen,stoldemenhetmaximumvastophot aantal bijdolaatste eioraanslag
.berekendekippen,plus10.

713

t

- 30Bijdoze export dient onderscheid tewordengemaakt tussendeexportnaar
Engeland,welke centraal geschiedt eninhandenisgelegdvanhetPluimvee-en
Eieraankoopbureau,endeexport naar dovrije landen,welke,dohandel zelf
verzorgt.Voor elkevierwecksoperiodemaakthetBedrijfschap bekend,wolk
percentage dehandelaarvandevoorexportbestemde eierenmoet afleverenaan
hot genoemdeAankoopbureauvoor exportnaarEngeland,Hiervoor ontvangtdo
handel eenvasteprijs,welke ongeveer ovoreonkomtmet dekostprijsplu3handelsmarges.Hotrestorendekandoordohandelvrijwordengeëxporteerd4)»
DoomvangvanhotinhethandelsverdragmetEngeland opgenomenkwantum,
alsmede deinditverdragvastgelegdeprijs,warenoorzaak,dat oreenvrij
belangrijkverschilkon ontstaan tussendevrijeprijzen inhotbinnenland, en
diedervoor exportbestemde eieren.Enerzijdshield dorelatief omvangrijke
export eenzekere schaarste inhetbinnenland instand,hetgeen totgovolg
had,dathotbinnenlandsoprijspoil zichop oenhoogniveaubloefbowogonj
anderzijdslagondoprijzen dor exportoierenvrijlaag,alsgovolgvanhot
feit,datverreweghet grootste doelvoor exportnaarEngelandmoestworden
ingolevord tegondogenoemdevasteprijs.Ookdoexportnaarde "vrije"landen
brachtgedurende dezomergeenprijzen op,diehierbelangrijk bovenlagen.
Aanditverschil tussenbinnenlandse prijzenendegemiddelde exportprijzen ontleendende exportzogelseenzekerewaarde,welke totuitingkwam
indoprijzen,diedeverzamelaarsvoor dezegelsaandeboereninrekening
brachten. Opdezewijzewerden dolastenvandeexport afgewenteld op depluimveehouder.Een cijfervoorbeeldmoge ditverduidelijken.Stel,dehandelaar
ontvangtvoor eenbepaaldeklasse eierenvanhotAankoopbureau eenbedragvan
f.9>90/lOOeieren,voorzijnoverige'exporteenbedragvanf,ll,-/l00eieren,
en,geziendekwantitatieveverhouding tussenbeidevormenvan export,gemiddeld eenbedrag van bijvoorbeeldf,10,-/l00eieren.Brengtmenhierop,inmindoring eenbedragvanvracht-enverpakkingskoston,marges,e.d.vanf,1,50,
danlaat zichhieruiteenprijsvoor depluimveehouder berekenenvanf.8,50/100
eieren.Bijeenvrijebinnenlandseprijsvanbijvoorbeeld 12ets,bedraagtde
'theoretischewaardevan eenexportzegel,3,5 ets.
Deproducentenprijs van8,5 etswordtnualsvolgtgeëffectueerd.Deboer
ontvangtvoorallodoorhemaandeverzamelaar ingeleverde eierendevrije
binnenlandseprijsvan12ets.Echter,voorhethierinbegrepenkwantum bestemd
voor exportmoethijeenovereenkomstig aantal zegelskopenà3,5ets,zodat
hijper saldovoor do exportoierenslechts8,5 etsinhandenkrijgt.
Hotvoor do exportoierenbestaande nadeligeprijsverschilt,o,v,do
binnenlandse eierprijzenhoeft ertoe geleid,dateenaantalproducenten,die
hunbehoeftenaankrachtvoeder involdoendematebuitendetoewijzingenom
kondendekken,zichaandeexport-aanslagregoling onttrokken,teneindevolledigtekunnenprofiterenvandegunstigevrijeprijzen.
Dozegangvanzakenbetekende,datde export-aanslagrogeling,wölkedelasten
vande exportgelijkmatig overallepluimveehouders beoogde teverdelen,discriminerend gingwerkontonnadelevan dekleinebedrijvenmoteen intensieve
kippenhouderij,Dezo ontwikkeling isvoorhotBedrijfschap aanleiding geweest
ineenaanvullende regeling tebepalen,datallegeregistreerdepluimveehouders,
dieinhet tijdvakvän3Juli - 24September'49nietvolledig aandeexportaanslag zoudenvoldoen,belast soudenwordenmot eenheffingperkipvanf,1,voor deperiodevan3Juli- 24September onvanf,0,50voorhet tijdvakvan
25September -14Januari 1950.
Nogviaeenandereweg isgetracht de exportnaar Engelandveilig te
stellen.Indiendehandel,ondanks zijnverplichtingen opgrondvan bovengenoemde
regeling,ingebreke zoublijvenom deeierenaanhotAankoopbureau televeren,
danisditBureauverplicht de eierenopdevrijebinnenlandsemarkt tekopen.
Omdezoredenisbepaald,datdehandelvoordedoorhaarperiodiek bestelde
zegelsfondsmootbozorgon.Dogroottevanditfondswordtbopaalddoorhot
aantal benodigde (bestelde)zegelsvermenigvuldigdmet devoor do eerstvolgende
periode gesteldeprijsperzegel.Zoudehandelnietaanhaarverplichtingen
voldoen,danstaathet Bedrijfschap hot gesteldefonds torbeschikking omde
vereiste eierenopdovrijemarktaantekopen.

4)Metbetrekking totdeexportnaardoanderelandenkanhetvolgendeworden
opgemerkt« Tontijdevanderantsoenering legdehetBedrijfschap dohandel
regelmatig aanslagn opvoor debinnenlandse voorziening (lovoringaande
grossiers)envoordeexport naarEngeland (levering aanhetAankoopbureau).
Doexportnaar dooverigolandenv/asvrijonhadhetkaraktervan oonrestpost.Nadoopheffingvandorantsoenering i3hierininzoverre oenveranderinggokomon,dat doexport goeontingeerdwerd, teneinde oenbepaaldvoorzieningsniveau inhotbinnenland tehandhaven.
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Praotischbestaat erindeze sectorinvergelijkingmet deandore agrarische
sectoren eengeringeoverheidsbemoeienis,metnamewat"betreftdeprijsvorming
endeexport» Juridischbestaat echter demogelijkheid,datvan overheidswege
direct eningrijpend inzake deproductie,doprijsvorming endeim-enexport
van tuinbouwproductenwordtopgetreden» Doorganisatievan domarktisin
deze sector echter aanrnorkelijkvordervoortgeschreden danelders.Indeze,
opdoexport afgestemde ï£- vanagrarischeproduotio,gekenmerkt dooreen,
afhankelijkvandeweersomstandigheden opkorte termijn sterkwisselend aanbod
van snel bederfelijkeproducten,heeft zichdedrang tot organisatiehet
sterkst doengevoelen.Inafwijkingvan dovorigehoofdstukken,zalhior dan
ookmeer aandachtwerdenbesteedaandediversemarktinstituten,dieuithet
bedrijfslevenzelf zijnvoortgekomen.
Andersdanindeoverigesectorenvando agrarische productiewordt indetuinbouw
doormiddelvan eenstelselvanvergunningen opdoproductievanbepaaldeproducten en middels erkonningsreglemontonophet toetreden tothetvakeen
belangrijkeinvloeduitgeoefend.Mocht indotoekomst blijken,datdeafzetmogelijkhedenvan tuinbouwproductenonvoldoendekunnenworden vergroot,dan
ishotorganisatorischmogelijk toteenvorder ingrijpeninzakohetaanbodover
tegaan.
r
.hxdoprijsvormingbet^efi^botekentdebestaandeveilplicht,datoenmarktvorm inhot levenisgoroopon,wolko dievandevollodigo concurrentie belangrijkbeterbenadert danvoorheen« Er zijnweliswaarmaatregelengenomen,wolko
beogentegemoet tokomenaandogevolgenvandotenaanzienvantuinbouwproductenbestaande inelastischovraagversus oenzeersterkfluctuerend aanbod,
dochdeze zijn zdgekozen,dat ophotprincipevan devrijeprijsvorming zo
weinigmogolijkinbreukwordt;gemaakt,terwijl zijookniet totgevolghebben,
datdogevoerde overheidspoiitiekvanlage consumentenprijzenwordt aangotast.
Y/astotvoorkort do situatie aldus,dat dokostenvandezemarktondersteuninguitsluitend door dooverheidwordengodragen,sindsvoorjaar 194-8is
eenrogolingvankracht,waarbijdokopten ineerste instantie doordebetrok-,
konenzelfworden opgebracht.Daartoewordenvoor eenaantal inaanmerking
komendeproductenprijzenvastgesteld,welkeaandetelera oenvastovergoeding
garanderen» Dovergoedingsprijzenzijnvoorgelijkekwalitoitonvast,doch
variërenvoor deverschillendekwaliteitenbinnen zekeremarges.Zijv/orden
betaalduitperproduct ofgroepvanproducten gocrobordcreserves,wölkein
principowordengevormduitheffingen in tijden,datdeproductendozodragen•
kunnen.Daarnaast isnogdemogelijkheidvanoverheidssteun gehandhaafd.
Tv'atdeexportaangaat;bestaat juridisch domogolijkhoid,.datheffingen
worden opgelegd,dochhiervan isthansindepractijk slechtsweinig sprako.
Gepoogdwordt do export zoveelmogelijk testimuleren.Inhotalgemeenvindt
exportrechtstreeksplaats door deexporteurs envoor eigenrekeningon
risico<•••,Eonuitzonderinghieropvormde^totvoorkort,do exportnaar Duitsland,
wolkoweliswaar door doexporteurswerdverzorgd,dochvoorrekening enrisico
vanhot Centraal.BureauvandeTainbouwvoilingenplaatsvond.
KaHei 1949isdit systeem van centrale exportnaarDuitslandverlaten.
A,Marktinstituton
Alsinstituten,wolkovoordomarkt-enprijsregelingen,vanoverwegend belang
zijn,mooten indo eersteplaatsgenoemdv/ordendopubliekrechtelijkeorganen
inhunhuidigo opzetshotHoofdbedrijfschap voorTuinbouwproducten ondodaaronderrossortcrendcBedrijfschappenvoorGroenten enFruit>voorSierteeltproducten,envoorTuiiïbouwsadon.
Door dezeBedrijfschappenwerd demarktordonende taakvan de Crisisccntrales
overgenomen.
Voorhethiernavolgende,waarin sleohtsdoprijs-enmarktpolitiekvoor
groenten onfruitwordt bezien,i3hetBedrijfschapvoor Groenten enFruitvan
directe betekenis,aangezien oenbelangrijkdeel dorrogolingenopdoverordenende enuitvoerende bevoegdheidvanditBedrijfschap isgebasoerd.
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- 32DG tolcrs,dio enerzijdsonderditBedrijfschapressorteren,zijnanderzijdslidvan.eenofmoerveilingen,welke laatsteweergeorganiseerd zijnin
het Centraal BureauvandeTuinbouwvoilingcn (C.B,)
Dit Centraal Bureauspoelt evonoons,zijhetindoprivaatrechtelijkesfeer,
eon"belangrijkerol.
B« .Marktorganisatie
Kwekers
Dovestigingvanhot tuinbouwbedrijfisniot vrij.
Alhoewel voor detelershetBedrijfsyergunningenbosluit_^19.4.1.onhotBesluit
algemeenvostigingsvorbod_kleinbedrijfnognietvan toepassing zijn,bestaan
ervoorhenandorobeperkendebepalingenj
Indo oersteplaatsmoeten genoemdwordendezgn.erkenningsreglomenten1),
Dezekomenhieropneer,dat doas.kwekermootvoldoonaanbepaaldoeisen
inzakekennisenpractijk.
Daarnaast,enditisinwezen eenvoelingrijpender beperkingvanhot aanbod,
moethijvoorhetkwekenvan eenaantalproducten eenvergunning 2)hobbon,
welko-hem toostaat,niotmoer danoenbepaaldo oppervlaktemotvollogronds
groenten/vroege aardappelen tebetelen.Hiermedewordt deoppervlakte tuinbouwgrondvooroenaantalproducten,vordeeldnaar'vollegrond"en "onderglas",
binnenporkongohouden,endaarmedehotaanbodvandezeproducten.
Inhot algemoenmoeten allovoor dohandel geteeldeproductenviaveilingen
wordenverkocht (Tuinbouw afzotvorordening1945o n Tuinbouwteeltverordcning).
Naa3tdoprivaatrechtelijke bestaat eenpubliekrechtelijkeveilplicht.
Debelangrijksteuitzonderingenhierop zijns
1°zaai-uionj
2°koolrapen,buiten detypischoproductiegebiedensGroningen,Friesland en
doBommelorwaard\
3°groengeplukte orwtonenspinazievoordeconsorvenindustrio.
Indezogevallenkomt doprijsvormingingeslotenruil tot stand.
Alhoewel doveilingenroodsvrijlangvoorkomenishunbetekenisindo
eerstedecenniavanhunbestaannietvanoverheersend belanggeweest.Eerstna
deoerstowereldoorlogwarenvelo tuindersvanhotbelang dorveilingen overtuigd,zodathier ondaar totinvoeringvan dostatutaireveilplichtwerd ovcrgogaan.Dokrachtigstostoottotontwikkolingvanhotvoilingwozcnisuiteraarduitgogaanvandoinvoeringvandopubliokrechtolijkoveilplicht in1934
voorgroenten.
Inverbandmot dosindsdatjaarverleende overheidssteun aandotuinbouwwas
hotvangrootbelangdodaarvoorinaanmerking komendeproductongeheel overde
voilingen tolatenlopen,waarbijhoovoolhedon ongemaaktoprijzen (inclusiof
hotdoordraaien)scherpbepaaldwaron,zodat aandehand daarvandoverdeling
van doondorsteuning overdeverschillende gewasaonkonwordenvastgesteld.
Dovoilplicht behieldindotwoodewcroldoorloghaarzin,zowelvooronsland
(prijsbehoorsingjmaximum-prijzon),alsvoor dobozettendomacht (goedkope
leveranties aanDuitsland)enwerdnogmet onkcloproducten uitgebreid.
Overdowenselijkhoiddopubliekrechtelijkevoilplicht tehandhaven lopen
indona-oorlogso jarendomeningenuiteen.Y/ordterenerzijdsopgowozon,dat
ditonder dohuidigeprijsondersteunondomaatregelenindevormvanminimum«
prijsfond3on gewenstzoûzijn,anderzijdswordt dit,gezien dodoeltreffende
privaatrochtolijkoregeling.voorgroenten,bestreden.
Voorfruitligtdesituatiowat andora,aangeziendofruitvoilingcnvan geringerbotokoni3 zijn',metnameinLimburgendoBetuwe.Inde "niouwo"fruitgobiodeni3ditanders.
Alsgevolgvandopubliekrechtelijkevoilplichtisiederotelerverplicht
zichaanto sluitonbijeenveiling.Hijbohoefthiervan goon lidtozijn.
VerderhoefthotBedrijfschap debevoegdheid doteler toeto staanvanveiling
te^veranderenofbijmeerdanoenveilingaangesloten tezijn.

S

V/aarbijdoerkenning alsaangeslotenebijhotBodrijfschapwordtgeregeld.
Tuinbouwteeltvergunning. D.i.geenvestigingscis,dochditbeoogt doregolingvan doproductie.
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- 33Naast zijn.betekenisalsinstituut torbevorderingvandovrije concurrentieontleen doveiling i;:'.jnbetekenisaandevoorschriften,welkevankracht
zijnt.a.v.;
Ie.kwaliteitscontrole,standaardiseringvankwaliteit,verpakking ensortering;alleaangevoerdepartijenworden gekeurd engeclassificeerd overeenkomstig.dobepalingen,welke in2verordeningenvanhet Bedrijfschap zijn
neergelegd«
Daarnaast oefenthotUitvoer ContrôleBureau (U.C.B.)contrôleuit opde
partijenbestemdvoor export.
HieropkomenwijonderpuntDtorug.
2o,hotcentraalkoelendorproducten;
3e. devermindering onovernamovanhetdolcrodero-ri3ico doorplaatsingvan
insolvabelehandelaren op "zwarte lipton".
Handel onverwerkende industrie.
Indogroothandel,spelennaast degrossiers,deverzondhandolaronendoexporteursoenrol.vanbetekenis.
Dohandelsmargeskunnendirect doorhetBedrijfschapwordengeregeld.Zijworden
echter than3vrijgelaten (sindsApril 194$),waarmee eonVrijeprijsvormingop
deveilingen.gecompleteerd ia'motdioindohandel.
Defunctiovandegroothandelaar,waaronder toverstaandievanverzondhandolaar,oxporteurengrossier,mag"nietincombinatiemot diovankloinhandolaar
wordenuitgeoefend, (art.4ErkenningsrcglementKleinhandelaren enart.4
ErkonningsroglementGroot-en Tussenhandel).
Metbetrekking totdovostiging3cisonkanwordenopgemerkt,datvoordo
vestiging alshandelaar aowol oenbodrijfsvorgunningnodigisalshetvoldoen
aando erkennin^sroglomonton.Voor devestigingvan doverweikïndoindustrie is
alleen eenbedrijfsv.orgunningnodig.
Doverwerkende industriekandodoorhaar benodigdeproductenzowelrechtstreeksopdoveilingenbetrokkenalsvandehandel.Héteersteisregel.
Voorts,doch ditisslechts toegestaanvoor spinazio,kunnendoindustrieën
hungrondstoffenrechtstreeksvandokwekersbetrokken (contractteolt).
C.Markt-^^n_pi^;i,?;i;o^alin^an_in_hetbinnenland.'
HotnadebevrijdingwegvallenvandoDuitsomarkt enhot spoedig oppeil
komenvan deproductiewarenoorzaak,dat debehoefte aandotijdonsdebezettingvankracht zijndemaximumprijzen sterkafnam.Obkderantsoeneringverdweenhierdoor eerder danindomocstoanderesectoren.Erwas.echternog oen
andereredendorantsoeneringvangroentenenfruit zo spbodigmogelijk opto
hoffen.Hetaanbodisimmers,afhankelijkvandeweersomstandigheden,zeer
onrogelmatig,terwijl dewaren bovendien snol aanbederf ondorhovigzijn.Deze
foitonsluitenmooilijkaanop'deal3gevolgvan dorantsoeneringstarrovraag.
Daarbijvoegt zichnogdeonmogolijkheidomgroentenbijrantsoenering ia "rantsoonoringD''-eenhedenuit todrukken.Ditbezwaarword zogoedmogelijk onder-•
vangendoormiddelvanoenklantenbinding.
ReedsinApril 194^wordendemaximua-prijzenrogoling,zowelvoor groonton
alsvoor fruit,alsmodcdorantsoenering'afgeschaft.Hiormcdewasdusinprincipeoenvolledigevrijheidvanprijsvorming hersteld.Menhooft ditresultaat
echterniet overdegoheleliniekunnenhandhaven.Voor bepaaldefruitsoorten,
diomenniet teduurwildehouden (appels,perenonpruimen),moesten tijdelijk
woerrantsoenerings-enmaximum-prijsvoorschriftenv/ordeningevoerd (I946),
ovenalsvoorwintergroenten (winter1946-1947)»
Inhetvoorjaarvan1947verdween derantsoenering definitief,terwijl
doprijsvorming opdoveiling doorhotBedrijfschapwerdvrijgelaten.Practisch
gingdoprijsregulering,-echter thansgeregeld doorhot CentraalBureauverder,
zijhot,dathot accentnugeheelandorskwam teliggen.Wasertotnutoevoornamelijkvanmaximum-ofvasteprijzen sprake,sinds1947overheersthetprobleem derproductie-overschotten ennoemthetaantalgevallen,waarinminimumenvergoedingsprijzenworden ingesteld,steedstoo.Inditverbandmoetmelding
wordengemaakt vandovormingvaneenafzotfonds.Hot CentraalBureau beschikte
alsorganisatie,diezolfgeenzakendoet,nieteverdomiddelenomdokosten,
verbonden aandobevorderingvan deafzetuit dogowonoinkor.stcntobestrijden.
In '47namochtor dealgemenevergaderingvanhetC.B.hetbesluit overte
gaan totdevormingvan oenafzotfonds,waaraan1$vandoomzettenopdoveilingenwerd afgedragen.In 194^ en1949word dezebijdragegecontinueerd.
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-34SedertApril 1948heeftzicheennieuweontwikkelingvoorgedaan indeopzet
vandeprijsreguleringen.Was totdusverde toestand z<5,dat dekostenvan
hetondersteunenvan demarkttenlastevanhetL.E.P.kwamen,sindsApril194$
wordendeze ineerste instantiedoordebetrokkenen zelfgedragen.
Deopzet isinhetkort aldus»
Demogelijkheid isgeschapen tothet instellenvan zogenaamdeweerstandsfondsen.
Dezeworden ingesteld doorhetCentraal Bureauinnauwesamenwerkingmethet
Bedrijfschap.Doel ishet tegengaanvanmarktbederf intijdenvan massale
aanvoer.Men trachtdittebereikendooreenbodem indemarkt teleggens
le.door hetstellenvanophoudprijzenvooropdeveilingenaangevoerde producten.Ditzijndeminimum--verkoopprijzen,welkeodeproducten opdeveilingmoetenbereiken.
Dezeminimum-prijzenliggenbenedendekostprijzen.
2e. doorhetuitkerenvanvergoedingspri.-jzenvoor producten,diedeophoudprijsnietbereiken.
Dezeprijzenwórdenaande telersuitgekeerd.
Demiddelenbenodigd voordeuitkeringvandevergoedingsprijzenwordenverkregenuitheffingen perkgoverdeveilingomzettententijde,dathetbetrokken
productdezekandragen,duswanneerhetvrijschaars is.Isde periodevan
hetmassale aanbod aangebroken,dankan,indiennodig,uithetdoordeheffingen gevormdefondsdeuitkeringdervergoedingsprijzenwordenbetaald.
Voor eenaantalgevallenisdemogelijkheid totsuppletieopengelaten?
Ie.Er zalinbepaalde gevallen eenduidelijke samenhangzijnwaar tenemen
inhetprijsverloop vanproducten,welkeindezelfde tijd geoogstworden.
Demogelijkheid isnuopengelatendergelijkeproducten tot1groepsamen
tebrongen.Ditvindt echter steedsachteraf plaat3endannogalleen,indienzoublijken,dathetfondsvanééndierproductenontoereikend is.
2e.Naastdezesamenhangindeconsumptiebestaat erookeensamenhang inde
productie.Deproductievandiversegroenten isalternatief,zodatdeze,
afhankelijkvandeprijzen,belangrijkeverschuivingen inde eenofandere
richtingkanvertonen.Omdezereden ishetmogelijkgemaakt groepsvorming
vanproductieverwante artikelen totstand te brengen* Ook indatgeval
wordt suppletie toegepast,indien achterafblijkt,dat êénderfondsen te
kort geschotenis.
3e.Bovendienbestaatdebepaling,datbijeventuele tekortengesuppleerd kan
wordenuithet afzetfondsvoorgroenten.
Isdezeproductie-ofoonsumptieverwantschapnietofweinigaanwezig,dan
iserallereden,omdediversefondsenniot"coöperatief"aantewenden,
teneindedegewenstesaneringvanhetaanbodniet tebelemmeren.
Practisch isdegangvan zaken inhetkort alsvolgt:
ZodrahetCentraalBureauvanmening isofbemerkt,daterbelangstellingbestaatomvoor eenbepaaldproduct eenminimumprijzenfondstevormen,roept
hetvoorditproduct eenproductenoommissiebijeen.Indienhetadviesvan
dezecommissiepositiefuitvalt moet,"aleerderegelingdefinitiefvankracht
kanwordennogovereenstemming zijnbereiktmethetMinisterievanLandbouw
enmetdeOrganisatie-commissie "Groenten",uitdeStichtingvoordeLandbouw.
HetMinisterieheeftvoorhet seizoen1948-1949degoedkeuringenvandeze
regelingengedelegeerd aanhetBedrijfschap.Voortswerdbesloten inde tijd,
datdefinanciële zijdevanhet contractvoordeexportnaar Duitsland
(inI948)nognietdefinitief geregeld was,datvoordatseizoendeoverheid
50$vandeuitkeringenvoordoorgedraaide producten tot eenmaximumvanf.2,5
millioenvoorhaarrekeningzounemen.Dezeoplossing iskomen tevervallen,
toendebetalingvandezeleverantiesgeregeldwas.
Zoals gezegd,elkproductwaarvoor eenminimum-prijzenfondsi3 ingesteld
brengt ineenbepaaldeperiode (meestal êén jaar)doormiddelvanheffingen
demiddelenbijeen,die.nodigzijnomindieperiodevoordatproduct een
minimumprijs tegaranderen.Indienaanhet eindevanhet jaarblijkt,dat een
voordeligsaldoresteert,komt ditsaldogeheel tengoedeaanhetfonds,dat
hetvolgende jaarvoorditproduct zalwordenbijeengebracht.Niet voorzien
is indebestemmingvandit saldo,wanneer inhetvolgende jaargeenfondsvormingvoordit productplaatsvindt. • '
Practisch zijnallefondsen gecontinueerd.
Ookhet vóór het instellenvandeweerstandsfondsen toegepasteprincipe de
vergoedingsprijzen lager tehoudendandeophoudprijzen isgehandhaafd.De
vergoedingsprijsvarieertvan 60tot80$van-deophoudprijs,afhankelijkvan
dekwaliteit.Erisdusperproduct slechts1ophoudprijs,docheenveelheid
vanvergoedingsprijzen.

713

-35Bijhetopstellenvandeophoudprijzenwerdmetdiverse aspectenrekeninggehoudens
le.Het isgewenst,datdeophoudprijs"benedendekostprijsligt.Dit isnoodzakelijkomdegunstige tendentie totspreidingvonhet aanbodniet te"belemmeren.Deaanvoer vanbijnaallegroentensoortenvertoont hetzelfdeverloop;
eenkorteperiodevanmassale aanvoer,voorafgegaan engevolgddoor eenperiodemet eenveelgeringere aanvoer.Overschotten tredenderhalve alsregelop
tijdens enkortnadotop engaangepaardmet scherpeprijsdalingen.Verder
ishet zo, datookde toppenvan eengroot aantal groentensoortennietver
uiteen lnggen, zodatbedrijvenmeteenongeveer gelijk productie-assortiment
eengemeenschappelijke periodevandi^htopeenvolgende toppenkennen.
De ervaringheeftnugeleerd,dathier een zekerenatuurlijke saneringoptreedt indid zin,datmendoorwijzigingen indeteeltwijze eninhet assortiment eenspreiding inhet aanbod brachttebereiken,.zowelperproduct als
inhetassortiment.Doornu eenbodemindemaikt tebrengen,waarbijdeophoudprijzen boven dekostpx'ijzen«oudenliggen,zouinbelangrijke matede^.e
economisch gunstige stimulans totspreidingvanhetaanbodwegvallen.
2e.Hiermedenauwverbandhoudend ishetvoortsvanbelang,datdeminimumprijsregelingnietalleendo spreiding in,dochookeondoelmatiger omvang
vanhetaanbod in totaalhelpt bevorderen,door die"productiecapaciteit uit
teschakelen,welkerelatief het minsrigeschiktblijktin eenbepaaldeaanwending.Ditwerdthetbestebereiktdoor éénminimumprijs vast testellen,
welkeookweer benedendekostprijsvanhetbetreffendeproductmoetliggen.
Ditbrengt immer3 automatisch eenscheiding teweegtussen eenkwantiteit,welke
tegengrotendeelsnervaleprijzenopdemarkt afzetvindt,eneenrest,welke
nietopdemarktwordt toegelaten eneen (v3rgoed.ings)priJ3ontvangt,welke
deproductiekostennietdekt.Hetfeit,daternog eenvariatie indovergocding3prijsen naai"*kwaliteit isaangebrachtheeft opdedoordeuniformeminimumprijsveroorzaakte ''scheiding"uiteraard geeninvloedmeer,doch bevordert
•nogwel,datdodrukopeenbepaalde teelt (ineenbepaald gebied)groteris,
naarmate;.-deprodTictie-omstandighedenongunstiger zijn.
3e.Inovereenstemmingmethetonder (ie)en (2e)vermelde,isbepaald,dat,
indien deproducten-commissie vanmening is,datdeafzetmogelijkhedenvar.
eenproduct inde toekomst inhot-algemeen,of ineenbepaaldeperiode ^f.chongunstigzullenontwikkelen,deophoudprijs opeenlager niveau palworden
vastgesteld dan in^etomgekeerdegeval.
4e.Deophoudprijsvan eenproduct datverwerkingsmogolijkhedenheeft,wordt
inderegelhoger gesteld danvooreenproduct zonder verwerkingsuogeiijkheden.
Deeayivvüsigheidvan eenalternatieve aanwendingmaaktdepositie-vanhet productsterker.Daarenboven is oenproduct motverwerkingsmogelijkheden juist
veelalhierop aangewezen.Aangezien te.iRlottodekostenvanhet teverwerken
product slechts eengeringpercentagevandototale eindprijsuitmaken,zijn
defabrikantenoverhetalgemeen instaatbehoorlijke prijzenvoor dezeproducten tebetalen,mit3 zijer zekervan zijn,datdeconcurrenten deze productennietgoedkoper inhandenkrijgen."
Deafname zalduspractischnietbeïnvloedwerdendoordehoogtevandeophoudprijs.Integendeel, juist indiendemarkt eendalende tendenzvertoont,
durft eenfabrikant eerstopvollecapaciteit tegaanwerken enintekopen
alshetniveauderophoudprijzenbijnabereiktis.
Totnu toe zijnalleenminimvjn-prijafondsoningjsteldvoorgroenten.De
mogelijkheid bestaat echter,dat zijookvoorfruit inhetlevenwordengeroepen.De zeer overvloedige pruimenoog3t inI94Ökonnogvolgensdooude
methodeworden afgezet.D.m.v.hetin '47gevormdeafzetfondskonhet C.T..'
eendeelvandepruimenoogst,datanders vernietigdhadmoetonworden,overnemen envoor eigenrekeninglatenverduurzamen.
Alsuitzondering opdevrijeprijsvorming opdeveiling moetnogmelding
wordengemaaktvandeleverantiesv=mbepaalde oontingontenzachtfruitaan
defruitverwerkendeindustrie.
Hierinwordtvoorzien deervan alleopdeveilingaangevoerde partijen een'
bepaaldpercentagevoerindustriëleverwerking tebestemmen ondezetegen
vaste enrelatief lageprijzen aande industrie terbeschikking testellen.
Hiermedewordt enerzijdsbereikt,datdevruchtenpulpproducten (voor eenbelangrijkdeelbestemdvoer export)ende jarafabricage(vooreengroot dool
bestemdvoor dobinnenlandse consumptie)niet teduurworden.Anderzijds zijn
de telershierdoor niotgedupeerd,aangezienhetresterende tegenvrije prijzen
wordtgeveild?welkeoverhet algemeennadezebeperking vanhetaanbod op
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- 36 eengoed niveauliggen.
Alvorens devraag te"beantwoord«!ofverwachtmag"worden,datdezeregeling sanerend zalwerken,iehetnuttig erop tewijzen,datdehuidigeopzet,zoalsdiecinds April 194-8"bestaat» geenprincipiëlewijzigingheeft
gebracht.De inhetvoorgaande tersprake gekomen"begrippensophoudprijsen
Zê£.^.§^Aïl£!l2Jj-ji?_z i O n nietnieuwenhebbenvoorde telerssindsvoorjaar1948
geen andere'klankofbetekenis gekregen.Voorhen isdusfeitelijkweinig
veranderd.
Cokhet gesteldedoel,het tegengaanvanmarktbederf intijdenvan massale
aanvoer isnietnieuw? hetgold evenzeer tijdensdeminimum-prijsregelingen
vóórdebewustedatum in194Ö«Eosbeertderhalvehetfeit,datdekosten,
verbondenaanhetondersteunen vandemarktbijdenieuweopzet ineerste
instantie doordebetrokkenen zelfwordengedragen.Geziendeonzekerevooruitzichtenvoerdo exportwildemenvoorkomen,dat eventueellateruitsluitendbijdeOverheid om steunmoetwordenaangeklopt.
Watde sanerendewerkingbetreft zijtenslotteopgemerkt,dat,indien ereen
wanverhouding istassenproductie-enafzetmogelijkheden,saneringdoormiddel
vandirectebeperkingvanhetaanbod ééndermethoden is,die eenoplossing
kunnenbieden.Inbeperktematebestaat ditreeds (teeltvergunningen).Een
indirecte invloedwordt opdeprodticfcieuitgeoefend, zoalsvermeld,doorde
minimumprijzenbenedendekostprijzen tefixeren,alsmededoordevestigingsvoorwaarden.Deweg,diemenvooralsnogvolgt isechter eenandere enwel
deze,datmenindeeersteplaats probeertdeopbrengst tevergrotendoor
splitsingvandemarkt.Eerst indiendezepogingenonvoldoende resultaat
opleveren isdirecteaanbedboperkingde enigovergeblevenweg.
Demethodevanfondsvorming isdusslechts als eensaneringvaneen
beperkte strekking tebeschouwen.Zijbiedtvoornamelijk eencorrectieopde
tijdelijkepvervoeringenvandemarkt,zoalsdiebij tuinbouwproducten nu
eenmaalregelmatigoptreden,alsgevolgvans
Ie.deconcentratievanhetaanbod tot eenkort tijdsbestekdoor plotseling
optredendeperiodenvangunstigweer en
2e.storingen inde afzet.
Het isechternietbedoeldalsredmiddel tegendegevolgenvan-een
totaleoverproductie van Senofmeer producten enkan inzo'ngevalomtechnischeredenen geenuitkomst bieden,aangezien erdan tegenover deuitbetalingderverge-edingsprijzengeenofonvoldoendeheffingenstaan.
Hetheeft inhetkadervanditoverzichtje weinig zinhetverloop derafzonderlijke prijsregelingen tevolgca.Volstaan zijmeteenopsommingvande
belangrijksteminimum-prijafondsen,wölke in1948tot standkwamenshet
waren dievoors
andijvie,spinazie,sla,komkommers, tomaten;bloemkool,rode-,witte-on
savoyekool,spruiten? kroten,peenenbonen.Dezefondsen zijnin1949gecontinueerd.
E» Exportregelingen.
Naastdebeïnvloedingvan deproductie (ceeltvergv.nningcn,minimum-prijzen)
endeprijzen,kanbijdein--enuitvoer metheffingenv/ordengemanipuleerd,
waardoor deprijzen inhetbinnenland inhetkadervandedoor deRegering
gevoerdeprijspolitiekkunnenworden gehouden.Inenkoio gevallenisdit
nadeoorlog toegepast enwelbijde im-on exportuitennaarBelgië.
Torsprakekwamreedsdecontrolevankwaliteit ensortering opdeveilingen endecontrôle,welkehetU.C.B.hieropuitoefent.Uaa3tdeze eerste
contrôlevindt somsnogeentweede plaatsindepakloodsendor exporteurs
entenslottenogeen derdebijde grens (ingeval vanexportover land)of
inhet schip (ingevalvan orrportover zee).Bijdeze contrôle treedthet
U.C.B.opalsuitvoerdervandoLandbouwCrisisUitvoer Wet1938.
Deexport,welkeplaatsvindt togendedoorhet BedrijfschapVastgestelde
minimum-exportprijzen geschiedt doors
le.de exporteurs,voor eigenrekening onrisico;
2e.deGroefex,eencombinatievan exportuurs,voorrekening enrisico'van
het Centraal Bureau.
De export i3niet goheelvrijsexporterenmochten iotvoor kort slechtsdió
exporteurs,dieals zodanig erkendwaren,hetgeenondermeer inhield,dat zij
ookvóórdeoorlog reedsalsexporteur optraden (Bedrijfevergunningenbosluit
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».371941)'Bitwasdus converstarrend element.Dezeverstarring isin1949in
zoverregereduceerd,dat thans ieder erkend groothandelaarveer export inaanmerkingkankomen.
Uitvoer doorde exporteursvoor eigen'rekeningenrisico is thansregel.In
ditgevalgeschiedtde export,zoalsgezegd, tegenminimum-oxportprijzen
(voorDuitsland ookmaximumprijzen; zie onder),welke periodiek aandezich
wijzigende omstandigheden v/ordenaangepast.
Verdeling,der indohandelsverdragen opgenomencontingentenover degegadigden-exporteursvolgens eenbepaaldemaatstaf (bijvoorbeeld basisjaar)
vindt niet plaats.Menhuldigthierhet principes "v/iehet eerstkomt,het
eerstmaalt",hetgeen ter stimuleringvande export inditgevaldebeste
methodewordtgeacht.
Deuitvoer naarDuitsland nam tot vocv kort eengeheel eigenplaats in.
Hierop zalwatnaderworden ingegaan.Doexportnaar ditland gaf indeafgelopen jareneensterkwisselend beeld te zien,afhankelijkvanhetsucces,
waarmodemet debezottingsautoriteiteninzake groenten-enfruitleveranties
werdonderhandeld.Uiteraard vondendezeonderhandelingen plaatsdoor een
centrale instantie.Vó5r1948v/asdithetAan-enVerkoopbureau'voorTuinbouwenSierteeltproducten,dattevens transacties afslootenuitvoerdeviade
Groefex,degecombineerde exporteurs.
In1948werdhet contractmetdebezettingsautoriteitenafgeslotendoorhet
Centraal Bureau,datdeze transactieop eigennaam envoor eigenrisico afsloot,terwijl deuitvoering hiervanweer doordeGroefexgeschiedde.
HetAan-enVerkoopbureau bleefvoor deadministratieve afwikkelingnogingeschakeld.
Bijhet inwerking tredenvanhetaanvullend handelsverdrag per 1Mei 1949
ishot systeemvandegecentraliseerde exportverlaten,metuitzondering van
doleveranties aandoBritsebezettendemacht.DeexportnaarDuitslandvertoontderhalve sindsdien grote overeenkomst metdienaar anderelanden.Er
bestaan echter opditpuntnog enkoioverschillens
1.Deprijzen,inclusiefdekostenenwinstmargesmogennietbovenofboneden
de telkenmale perproduct gesteldemaximum-enminimumprijzen liggen.Bij
exportnaar anderelandenkomengeenmaximumprijzenvoor.VoorDuitsland
moestendezedooronstijdens deonderhandelingenmotdebezettingsautoriteitenwordengeaccepteerd*
2.Methetbovenstaandehoudtverband eenregeling,waarbijbepaald is,dat
erslechtsuitvoermachtigingenverstrekt mogenwordenop telkenmaledoor
hetCentraal Bureauper circulaire bekendgemaaktoproduct;,-.>.»
Metbetrekking totdeexportnaarBelgiëkanwordenopgemerkt,datals
gevolgvandenoggeringeorganisatievandegroenten-enfruittelers indat
land,het goen ongewoonverschijnsel is,datdezeproducten aldaarbenedendekostprijs aandehandel wordenverkocht.Geziendenadelige gevolgen
hiervanvoor beidelanden,en teneindedemogelijkheid tescheppenom'aan
beidepartijen eenzekerebeschermingvandoeigen teelt teverlenen,is
sindsJuli1947eenregelingvankracht,die inhetkorthieropneerkomt,
datwederzijds slechtsgeïmporteerd zalworden tegenminimumprijzen,gebaseerdopdekostprijzenvanhet importerendeland.Dezeregelingheeftaanleidinggegeven tothet toepassenvan zogenaamdemonopolieheffingen.
Totophedenheeftdit systeem,metuitzonderingvande in1947plaatsgevondenhebbendekersenimport3;inNederland eenbevredigend verloop gehad.
To-cvoorkortkwamen dehciffingonbij expertnaar België tenbatevanhet
L.E.F.j later isbepaald,datdoor eenverhogingvan deexportprijzen de telers
zelfdemeer-opbrengst inha.ndenkrijgen.
Doorhetontbrekenvanhetdaartoebenodigde administratieve apparaat endo
noggeringeorganisatie inBelgië,vinden,waarnodig óókheffingen plaatsbij
iraportenuit België teneindedezeophetvoorNederland geldende minimumniveau
tebrengen.Dezekomenwol tenbatevanhetL.E.F.

^Door eenscherper toewijzingvanfrancs aandeimporteurshoeft zicheen
situatie,zoalsdie zich"-oordeodbijde-kerseniraport,nietkunnenherhalen.
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