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DeindezeInlichtingopgenomenbeschouwingenmoetenworden
gezienalseenbijdrageaandediscussieoverdedoordeEuropese
Commissie inhetkadervanhetzuivelbeleidvoorgesteldezogenaamdesuperheffing.HetisdebedoelingdatvandezeInlichting
eenbeknopteversiezalverschijneninhet maartnummervan
hetblad "Bedrijfsontwikkeling".Denaarvorengebrachteopvattingenenzienswijzenbetreffendedeonderhavigebeleidsproblemen
komenvoorpersoonlijke rekeningvandeauteurs.
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INLEIDING

Inhetkader vanhaar pogingen om tebezuinigen op deuitgavenvanhet Europese Landbouwfonds kwam deEuropese Commissie
eind 1979met het voorstel,een superheffing opmelk in te stellen.
Deze gedachte werd bij de prijsvoorstellenvan eind januari 1980
nader uitgewerkt:eenheffing vanbijna 50 centvoor iederekilogrammelk die door een zuivelfabriekmeerwerd afgenomen dan99%
van de in 1979 afgenomen hoeveelheid. De voorgestelde hoogte van
de superheffing was gebaseerd op de verwachte kosten voor deafzetvan de extra produktie. Mochten dewerkelijke afzetkosten
lager uitvallen dan de opbrengst:van deheffing,dan zou alsnog
een terugbetaling kunnen volgen.
Bij de onderhandelingen over deprijsvoorstellen inde Raad
van Landbouwministers in april enmei ontstond de indruk dat de
gedachten gingen inde richting van de geïndividualiseerde superheffing,dus voorveehouders die hun produktie zoudenvergroten.
Maar omdat er grotemeningsverschillen bleven bestaan,onderandereover devraag of grotere en/of gespecialiseerde bedrijven naar
verhouding zwaarder zoudenmoeten worden belast dankleinere gemengde bedrijven,kwammen uiteindelijk niet verder daneenweinig
concrete principe-afspraak. Deze houdt indat inhet seizoen 1981/
1982 een extraheffing zalworden opgelegd wanneer in 1980demelkafleveringenmet meer dan 1,5% zouden toenemen. Daarbij werd het
aanvankelijke uitgangspunt,dat de extra afzetkosten verhaald
zoudenworden op de producenten, gehandhaafd. Aangezien inmiddels duidelijk isdat deEG-melkafleveringen in 1980met2,5 à
3% zijn toegenomen, ishet vraagstuk van deuitvoering vande
superheffing zeer actueel. Indeze Inlichting willenwij,als bijdrage aandemeningsvorming op dit punt,enkele gedachtenweergeven overuitvoeringsproblemen enmogelijke nadelige gevolgen van
een dergelijk instrument, alsmede over debeleidsmogelijkheden om
aan de gesignaleerde problemen tegemoet tekomen.
Bij denavolgende beschouwingen konnog geen rekening worden
gehouden met denieuwe voorstellen die de Commissie in februari
1981 deed inhet kader van de prijsvoorstellenvoor 1981/82.Voor
zover op ditmoment is te overzien, zouden denieuwe voorstellen
slechts op één punt -namelijk de hoogte van de heffing die circa
25 cent per kilogram zoubedragen -belangrijk afwijken vande
voorstellen waarwijvanuit:zijn gegaan.

KARAKTER EN UITWERKING VAN DE REGELING

2.1 K a r a k t e r ; de hoogte van de heffing
Bij denavolgende beschouwingen beperken wij ons tothetgeval van een individuele superheffing,dus een heffing op produktie-uitbreiding op de afzonderlijkeveehouderijbedrijven. Deanderemogelijkheid, een collectieve superheffing,hetzij perfabriek,hetzij per land,hetzij voor alleEG-veehouders gezamenlijkblijftbuiten beschouwing.
De reden hiervan is de volgende. Bij het huidige beleid moet het prijsbeleid zowel zorg
dragen voor evenwicht op demarkten als voor een redelijke levensstandaard voor de agrarische beroepsbevolking. Inde afgelopen
jaren is gebleken dathetprijsbeleid niet in staat isdeze beide
taken tegelijkertijd inbevredigende mate tevervullen. Bij een
collectieve superheffing, inwezen een systeem met een variabele
mengprijs,verandert op dit punt vrijwel niets,met als gevolg
dat de effectiviteit van een collectieve superheffing op zijn
minst twijfelachtig is.Uit recente literatuur (1,2,3)valt af te
leiden datbij een dergelijk instrument een aanzienlijke reële
prijsdaling noodzakelijk isom de produktie in aanvaardbare mate
terug tedringen.Anders gezegd:bij een lichte collectieve superheffing ishet produktie-effect onvoldoende enbij een effectieve heffingworden de inkomens van deveehouders sterk nadelig
beïnvloed. Bovenstaande opmerkingen gelden uiteraard niet wanneer
bij een superheffing per zuivelonderneming deze de heffing gaat
toerekenen aan deveehouders die hun produktie hebben uitgebreid.
In dat geval is in feite sprake van een individuele superheffing.
Blijft bij een collectieve superheffing de fundamentele
zwaktevanhet prijsbeleid dusbestaan,bij een individuele heffing ligt ditheel anders. Daarbijworden namelijk demarktevenwichtsfunctie en de inkomenstoedelende functie inprincipe ontkoppeld. Het marktevenwicht wordt geregeld door het volume-beleid,
dus door dematewaarin het is toegestaan ommelk te leveren
tegen devolle prijs.De functie van de prijs blijft grotendeels
- niet geheelwant ook devraag naar zuivelprodukten wordt
ingeringe mate beïnvloed door de prijs die aan deboer wordt
gegarandeerd -beperkt tot de inkomensvorming. In dit opzicht
krijgt het prijsbeleid meer armslag omdat de band tussenprijsverhogingen en toename vandeoverproduktie wordt doorgesneden.
De ontkoppeling van de functies van het prijsbeleid is volledig wanneer de superheffing prohibitief is,zodat het voor
niemand aantrekkelijk is omdemelkproduktie tevergroten alvorens
extra leveringsrechten tehebben verworven. In dit verband ishet
vanbelang tewijzen op de verschillende manieren om de zuiveloroduktie tevergroten. Daarbij kunnen devolgende drie methodenworden

onderscheiden, zijhet met dekanttekening datdeze in deprakti-jk
veelal door elkaar heen lopen:
1.Zonder extra kosten voor deveehouder,dus door produktiviteitsverbetering;
2. Door verhoging van de inzet vanvariabele inputs
zoals krachtvoer enkunstmest;
3. In samenhang met een toename van devaste kosten,
zoals bij uitbreidingsinvesteringen.
Het ligt voor dehand dat produktievergroting volgens de laatstgenoemde methode ook door eenmatige heffing al afgeremd zalworden. Dit zou dan tot gevolg hebben dat de bedrijfsvergroting
wordt afgeremd terwijl aan de andere kant debedrijfsinkrimping
en-beëindiging doorblijft gaan,hetgeen zou leiden tot eenverkleining van demelkveestapel indeEG.Het blokkeren van produktievergroting volgens de eerstgenoemde manier vergt in theorie
eenheffing die gelijk is aan demelkprijs,zodat de opbrengst van
de extramelk dusnihil is.In depraktijk komt een geheelkostenlozeproduktievergroting evenwel niet vaak voor.Zo iseen genetische verbetering van de rundveestapel vaak alleen te realiseren
door de aankoop van duurderekoeien enbrengt zelfs een goede
grasgroei als gevolg van gunstigeweersomstandigheden extraoogstkostenmet zichmee.Uit berekeningen van Beumer enVan der
Giessen valt af te leiden dat voor een effectieve afremming van
deproduktiegroei volgens de tweede methode eenheffing inde
ordevan grootte van 40 à45 centnodig zou zijn(4).
De gevolgen van demaatregel hangen dus afvan dehoogte van
deheffing. Eenmatige heffing heeft een kleiner produktieremmend
effectmaarmeer betekenis voor deverwerving van financiële middelen. Een hoge heffing heeft een sterk produktieremmend effect
maar de opbrengst ervan voor de Gemeenschap zal vrijwel nihil
zijn (uiteraard vindterwel eenbesparing plaats op de uitgaven
van het zuivelbeleid).Het proces vanbedrijfsvergrotingwordt
door eenhoge heffing nietwezenlijk anders beïnvloed dan door
eenmatige heffing.Van belang zijn ook de grote verschillen in
aanpassingsmogelijkheden tussen deveehouders,alsmede het uiteenlopenvan debetekenis van devariabele kosten. Inhet algemeen
zullen deverschillen in gevolgen -per veehouder,perregioenper
land- groter zijnnaarmate deheffing lager is.Bij eenhoge,
min ofmeer prohibitieve heffing ishet voor (vrijwel)niemand
aantrekkelijk om demelkproduktie uit tebreiden en ishet effect
dus overal ongeveer gelijk,althans wanneer men "vluchtwegen in
andere produktierichtingen" buiten beschouwing laat.Wanneer de
alternatieve produktierichtingen wel indebeschouwingen worden
betrokken,kan de conclusie op dit punt andersworden: sterkgespecialiseerdemelkveebedrijven,metweinig alternatieve mogelijkheden, zullen inhet algemeen relatief minder last ondervinden van
een lageheffing. Eenhoge heffing laatvoor deze bedrijven naar
verhouding minder mogelijkheden open danvoor gemengde ofextensievemelkveebedrijven dievrij gemakkelijk op een andere produk-

tierichtingkunnenoverstappen.
Totnutoeligtindevoorstellenbeslotendatdehoogtevan
deheffinggelijkzalzijnaandeafzetkostenvandeextrageproduceerdemelk.InhetCommissievoorstelwerdhiervooreenbedrag
vanƒ49,50per 100kgaangehouden.Wijhebbengeeninzichtinde
wijzewaaropditbedragisberekend,'maarhetkomtonsvoordathet
aandelagekantis.Wanneermendekostenvanhetmarkt-enprijsbeleid indezuivelsector (gemiddeldruim 12,3miljardguldenper
jaarindeperiode 1978-1980)deeltdoorhetgeschatteoverschot
(15à20miljardkg (2)(5))komtmenopeenkostenbedragvan
ƒ60,-àƒ80,-per 100kg"overschotmelk".Daarbijisnogafgezienvandewaarschijnlijkheid datdelaatstelitersoverschotmelk
aanzienlijkmeerzullenkostendandeeerste.Hoehooghetjuiste
bedragookmogezijn,het isduidelijkdathandhavingvanhetuitgangspuntdatde"overproducentbetaalt"bijhethuidigeoverschot
zalleidentoteenzodanigesuperheffingdathetvoor (vrijwel)
geenenkeleveehouderinteressant isomzijnproduktieuittebreiden.Eendergelijkesuperheffingheeftquaproduktie-effecthetzelfdekarakteralseenprijsquotering.Daarbijwordt"prijsquotering"
gedefinieerdalshetgaranderenvaneenbepaaldeopbrengstprijs
toteenzekerehoeveelheidperbedrijf,terwijlvoordeeventuele
meerdereproduktieeenlageredanwelgeenprijswordtgegarandeerd.Ookinandereopzichtenwijkteenhogesuperheffingnietof
nauwelijksafvaneenprijsquotering.Deonderstaandebeschouwingen
zijndaaromzowelvantoepassingbijhetsysteemvandeindividuelesuperheffing alsbijprijsquotering.Hetbegrip"leveringsrechten"datwijgebruikenkanduszowelbetekenen:"vandesuperheffingvrijgesteldhoeveelheden"als"quota".

2.2 De verschillende beleidsniveaus
Eenvandevragendierijstbijhetsysteemvandesuperheffingbetreftdetaakverdeling tussendeverschillendebeleidsniveaus:"Brussel",deLidstaten,eventuele regionaleorganenende
zuivelfabrieken.Eeneerste"vastpunt"indezekwestie isdatop
EG-niveaudegrotelijnenvanderegelingmoetenwordenvastgesteldendatdelegatie alleenkanplaatshebbenvoorzoverhetde
effectiviteitvanderegelingnietaantast.Anderzijds isde
Brusselse administratieniet toegerustvoorrechtstreeksecontactenmetindividuelemelkveehouders,zodathetinschakelenvande
nationaleoverhedenonvermijdelijkis.Eenderdegegeven isdat
dezuivelfabriekenvooriederemelkveehouderdeafgeleverdehoeveelheidmelkregistreren: zijzullen iniedergevaluitdien
hoofde inhetkadervanderegelingeenrolmoetenspelen.
Uitgaandevandezedrie"vastepunten"zoudeuiteindelijke
taakverdeling dusveellijkenopdiebijhetstructuurbeleid:
"Brussel"geeftdegrotelijnenaan,delidstatenstellendeuitvoeringsmodaliteiten vastendefeitelijkeuitvoeringheeftplaats

inderegio,inditgevaldoordezuivelfabrieken.OpEG-niveau
zoudeniniedergevalafsprakenmoetenwordengemaaktoveraangelegenhedenalsdetotalebasishoeveelheid,dehoogtevandeheffing,deeventuelevrijstellingen,hettempowaarinhetoverschot
wordtteruggedrongenenzovoorts.
Tenaanzienvanproblemenalshetaldannietverhandelbaar
zijnvandeleveringsrechten,hetkoppelenervanaangrond,de
(her)verdelingvanleveringsrechtenoverdeindividueleveehoudersendergelijke,lijkendenationaleoverhedeneenbelangrijke
taaktemoetenhebben.Dewijzewaarop dezezakengeregeldworden
heeftimmersbelangrijkegevolgenvoordestructureleontwikkelingvandemelkveehouderijenopditpuntbestaanergroteverschilleninopvattingentussendelidstaten.Zowordtbijvoorbeeld
inNederlandeenwetvoorbereiddiemedetendoelheeftdehobbyboerendetoegang totdelandbouwtebemoeilijken,terwijlinde
Bondsrepubliek dezegroepeentamelijkhogewaarderinggeniet.
InBelgiëiseenwetsontwerp ingediend datbeoogtdegroeivan
(zeer)grotebedrijventeblokkeren,terwijlinhetVerenigdKoninkrijkschaalvergrotingnoghoogstaatgenoteerd.Dezevoorbeeldenwijzeneropdathetmoeilijk-enonsinziensooknietnoodzakelijk-isomopEG-niveaueensgezindheid tebereikenoverde
(her)verdelingvandeleveringsrechtenoverdeafzonderlijkebedrijven.
Deinvloedopdestructureleontwikkelingenvormtookeen
belangrijkbezwaartegeneendelegatievanbovengenoemdeaangelegenhedenaandezuivelfabrieken.Dezehebbenhuneigenbelangen
endiebehoevengeenszins samentevallenmetwatinhetalgemeen
alsgewenstestructureleontwikkelingenwordenbeschouwd.Bovendienishetrisicogrootdatdezuivelfabriekenomtegenstellingen
tussendeveehouders tevermijden,zullentrachtendemaatregel
zodaniguittevoerendatzoveelmogelijkhetmengprijssysteem
wordtbenaderd,waardoor zoalseerderwerdbetoogd,deregeling
tenaanzienvanhetbereikenvanmeerevenwichtopdezuivelmarkt
zondereenernstigeaantastingvanhetinkomenvandeveehoudersaan
effectiviteitzouinboeten.Inhetvervolgwordterdanookvanuitgegaandatmetname tenaanzienvandeeffectenopdestructureleontwikkelingende lidstatendemeesteinvloedhebben.Voor
watbetreftdezeaspectenisonsbetoogdanooksterkafgestemd
opdeNederlandsesituatie.
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DE INVOERING VAN DE REGELING

3.1 Produktie of afleveringen als aangrijpingspunt?
IndevoorstellenvandeCommissiewordtuitgegaanvande
totaleafleveringen.Het ligtdaaromvoordehandomookbijde
individuelesuperheffing tekijkennaardeaandefabriekafgeleverdehoeveelheid.Eenanderemogelijkheid zouzijnnietde
extraafleveringen,maardeextraproduktieaandeheffingte
onderwerpen.Aanbeidemethodenklevenvoor-ennadelen.Deafleveringenaandefabriekzijngemakkelijker teregistrerenen
tecontrolerendandeproduktieopdeboerderij.Debijdelaat-,
stemethodenoodzakelijke controlemaatregelen zullentamelijkver
moetengaan,terwijlzemoeilijksluitend zullenzijntekrijgen.
Infeitemoetdemelkstroomgemetenworden"af-uier".Denoodzakelijke intensieve controleopdebedrijven zalbijdeveehouders
opweerstanden stuiten.Tenslottekunnenbijeenheffingopde
produktiedeafleveringen aandefabrieknogtoenemendoordat
mindermelkwordtachtergehoudenopdebedrijven (momenteelis
datnogmetcirca 10%vandeEG-produktiehetgeval).
Eennadeelvandesuperheffingopdeafleveringen isdatde
directeverkoopaandeconsument,alsmededeproduktievanboerenboteren-kaas,nietonderdeheffingvaltenderhalvekanworden
aangegrepenalseenontsnappingsmogelijkheid. Geziendetoegenomenbelangstellingmetnamevoor (deproduktievan)boerenkaas
zullenerzekerveehouders zijndievandezemogelijkheid gebruik
maken.Eenomschakeling indezerichtingvergtechtervrijhoge
investeringenenzaldusnietopkortetermijnopgroteschaal
plaatshebben.Ookvooreenlangere termijnmagonsinziensbetwijfeldwordenofzicheenzodanigegroeizal voordoenvandeproduktievanboerenkaasenboerenboter dathiervaneenbedreiging
vandemarktvoorfabriekskaas (resp.-boter)zaluitgaan.Hetis
echterdenkbaardathetalseenonbillijkheidwordtaangevoeld
dateenveehouderdiedemogelijkheidheefttotzelfkazenongestoordzijnproduktiekanuitbreiden,integenstelling totdegene
diedezemogelijkheidnietheeft.Ditzoueenredenkunnenzijn
omdeboerenzuivelprodukten onderhetregiemvandeheffingte
brengen.InNederland lijktditweluitvoerbaar,aangeziende
boerenkaasinhetkadervandeKaascontrolewordtgeregistreerd.
InandereEG-landenzalhetwaarschijnlijkmindereenvoudigzijn.
Derechtstreeksemelkverkoop aandeconsumentwordtbelemmerd
doordeorganisatorische problemen-onderandere deafstand
endoorhygiënischeeisendiedeconsument stelt.Vermoedelijkzal
derechtstreekseverkoopdientengevolgenadeintroductievande
superheffinggeengrotevluchtnemen invergelijkingmetdehuidigesituatie,behalvemogelijk indenabijheidvandorpenen
steden.
11

Ondanks dat de ontsnappingsmogelijkheden inde praktijk
waarschijnlijk niet zo groot zullen zijn, ligt hier toch een
zwak punt van het hele systeem, dat ook niet eenvoudig iste
ondervangen. Men zou eraankunnen denken omniet de uitbreiding
van demelkproduktie,maar die van deveestapel aaneen heffing
te onderwerpen. Ook daarbij zijn echter controles - indevorm
van koeientellingen per bedrijf -noodzakelijk terwijlhetproduktiebeheersend effect aanzienlijk wordt afgezwakt vanwege de
mogelijkheden totvergroting vande produktie perkoe.
Inhet vervolg gaanwij ervanuit dat de superheffing zal
worden gelegd op demelkhoeveelheden gemeten "bij de poort van
de fabriek".

3.2 B a s i s h o e v e e l h e i d en basisv e r d e l i n g
Inde totnu toe door deEG-Commissie gedane voorstellen is
geen sprake geweest van een drastische vermindering van de totale
hoeveelheid melk waarvoor devolle prijs wordt gegarandeerd. Het
voorstel van februari 1980 (een referentiehoeveelheid van 101,5%
van de afleveringen over 1979) zouvoor dehele EG gemiddeldneerkomen op eenbasisquotum van circa 98,5%van de in 1980geproduceerde hoeveelheid. Het gemiddelde verlagingspercentage per land
zou sterk uiteenlopen, gezien de grote verschillen inhet stijgingspercentage van demelkproduktie (bijvoorbeeld Frankrijk ongeveer +6,Nederland +2,5,Denemarken - 2 ) . De verschillen per
veehouder zullen uiteraard nog veel groter zijn.De vraag rijst
ofhet niet de voorkeur zou verdienen elk vorm vankorting achterwege te laten en debasishoeveelheden tebaseren op de werkelijke
produktie in 1980.Een korting levertweliswaar een directe bijdrage aan het herstel van het marktevenwicht,maar daar staat als
nadeel tegenover dat zowel indemelkveehouderij als indezuivelindustrie overcapaciteit ontstaat. Dit zal leiden tot onderbezettingsverliezen en,wanneer opwat grotere schaal koeienwordenafgeslacht, tot distorsies op de rundvleesmarkt. Debijdeinvoering
van de contingentering in Zwitserland enOostenrijk toegepaste
korting (van respectievelijk 6 (6)en 7% (7))vormde een vande
redenenwaarom inbeide landen een stroom van bezwaarschriften
tegen debasistoewijzingenwerd ingediend.
Ook bij het achterwege latenvan een algemene hoeveelheidskorting zijn probleemgevallen teverwachten. Debelangrijkste
groep hierbij wordt gevormd door deveehouders die bezig zijnhun
bedrijf tevergroten. Voor een deel vandeze groep valt voor
Nederland als volgt een zeer globale schatting temaken.Op de
hoofdberoepsmelkveebedrijven die in 1978 een ligboxenstal en/of
eendiepkoeltank hadden,nam tussen 1973 en 1978het aantal koeien
per jaar toemet gemiddeld circa 56000,waarvan ongeveer de helft
inhet kader van de omschakeling van grupstal naar ligboxenstal
(8). Ervan uitgaande dat de gehele groeivan de veestapel isge12

geconcentreerd opdezegroepbedrijven,betekentditdatvoor
dezeuitbreidingsgevallendus56000melkkoeienoftewel2à2,5%
vandemelkveestapelbeschikbaarzoudenmoetenzijn.Omdatdekoeien
opdezebedrijveneenhogereproduktiehebbendanhetalgemene
gemiddelde isdebenodigdehoeveelheidmelkietsgroter,stel2,5
à3%.Gezienhetfeitdatmomenteeldeinvesteringsactiviteitin
demelkveehouderijnogalwatlagerschijntteliggendanenkele
jarengeledenisdezeschattingvoordehuidigesituatieonsinziensaandehogekant.
Eentweedegroepbetreftdemelkveehoudersdieinhetreferentiejaardoorbijzondereomstandigheden-zoalsbrand,ziekte,
weinigofslechtruwvoer-mindermelkhebbenafgeleverd dannormaal.Vandehoeveelheidvoordeze"hardheidsgevallen"benodigde
melkiszeermoeilijkeenschatting temaken,maarhetlijktons
onwaarschijnlijkdathethierbijommeerdan 1à2%vandetotale
melkplas zalgaan. Voorbeidegroepensamen zoubijdeinvoeringvanderegelingnietmeerdan,omdegedachtentebepalen,
5%vandemelkplasgereserveerdbehoeventeworden.Daarbijkomt
dateendeelvandezereserveringnietbijhetvankrachtworden
vanderegeling,maarpasindeloopvanheteerstejaarbehoeft
tewordentoegedeeld,wanneerondermeerdoorbedrijfsbeëindiging
ookweerleveringsrechten terbeschikking zijngekomen.
Dereservevoorraadkanwordenverkregendoor alleveehouders
ietstekorten,metdedaaraanverbondenbezwaren,ofdoorde
basishoeveelheidmetdebenodigdereservevoorraaduittebreiden.
Delaatstewerkwijzeheeftalsnadeeldatdetotalebasishoeveelheid inheteerstejaarenkeleprocentenhogerzouzijn,metals
gevolgdatineersteinstantiehetzuiveloverschotnogtoeneemt.
Daarstaattegenoverdatveeltoedelingsproblemenkunnenworden
voorkomen.
Behalvehetafhandelenvandebovenbedoelde probleemgevallen
doormiddelvanbezwaarschriftenwordtóokweleenandere,ophet
eersteoogeenvoudigerproceduregesuggereerd,namelijkdooraan
deveehoudersdemogelijkheid tebiedenhetbestevanbijvoorbeeld
deafgelopendriejarentekiezenvoordevaststellingvande
basishoeveelheid.Ookdanzoudetotalebasishoeveelheidhoger
uitkomendandeproduktievan 1980.Metdezeprocedurezijnechter
debedrijfsvergrotersnietgeholpenterwijlandereneengrotere
basishoeveelheid zoudenkrijgentoegewezendanwaarop zijobjectiefgezienrechthebben.

3.3 Uitzonderingen en differentiaties
Bijdehuidigemelkverantwoordelijkheidsheffingwordteen
beperktematevandifferentiatie toegepast:demelkproduktiein
deberggebiedenisvandeheffingvrijgesteld,terwijlinde
"benadeelde"gebiedenoverdeeerste60000kgperbedrijfslechts
eenheffingvan 1,5%behoeft tewordenbetaald.Devraag isof
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eendergelijkedifferentiatieookbijdesuperheffingmoetworden
toegepast.Inhetalgemeenkanwordengesteld datelkegrensof
uitzonderingdieinhetsysteemwordtingebouwdzalleidentot
eenvergrotingvandemogelijkhedenvoordeveehoudersomaande
nadeligeconsequentiesvanderegeling teontkomen.Daardoorwordt
denoodzaaktotcontrolevergrootentegelijkertijd afbreukgedaanaandeeffectiviteitvanderegeling.InZwitserland zijnde
berggebiedenvanhetdaarvigerendecontingenteringssysteem uitgezonderd.Ditleiddeertoedatdekoeienuitdedalengingen
"logeren"indebergenendatdeproduktie indeberggebiedenin
tweejaartijdmet30%toenam(9).
Tegeneendifferentiatienaarbedrijfsgrootteof-typegeldt
hetzelfdebezwaar:ineenpogingomdesuperheffing teontwijken
zalgetrachtwordendebedrijfsstructuur-inwerkelijkheidof
alleenadministratief-aandemodaliteitenvanderegelingaan
tepassen.Voordemotiveringvandedifferentiatiebijdegewone
medeverantwoordelijkheidsheffingvaltenigbegripoptebrengen,
maarvooreendifferentiatievaneengeïndividualiseerdesuperheffingmeteenbasishoeveelheid tergroottevan 100%vandeproduktiegeldtditinveelminderemate.Immersde"bergboeren"die
hunproduktienietwillenofkunnenuitbreiden,hebbenopgeen
enkelewijzenadeelvandesuperheffing,zulksintegenstelling
totdegewonemedeverantwoordelijkheidsheffing.Ookomdesuggestietevermijdendatbepaalde (groepen)producentenmeerverantwoordelijk zijnvoordemelkoverschotten dananderen-aannemelijk
isdatelkeproducentbinnendemogelijkhedendiehetzuivelbeleid
heminzijnsituatiebood,getrachtheeftzijndoelstellingenzo
goedmogelijk tebereiken-verdienthetonsinziensdevoorkeur
ombijdeintroduktievandeindividuelesuperheffingdebestaande
produktiestructuurvolledig teaccepterenengeenenkeledifferentiatie,nochnaarregio,nochnaarbedrijfsgrootteof-typetoe
tepassen.Veelminderbezwaarlijk ishetombijdeherverdeling
vandejaarlijksbeschikbaarkomende leveringsrechtenbepaalde
regio's,bedrijfstypenofbedrijveneenzekerematevanprioriteittegeven.Wijkomenhieropnognaderterug.
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DEGEVOLGENVOORDEDOELSTELLINGENVANHETLANDBOUWBELEID

4.1 De vermindering van het zuive1overschot
Eendrastischeverminderingvanhetzuiveloverschotdoor
middelvaneenhoeveelheidsreductiebijdeinvoeringvanhetsysteemzal,zoalseerderwerdbetoogd,totgroteproblemenleiden.
Erzijnonsinziensookvoldoendemogelijkhedenvooreengeleidelijkeverminderingvanhetzuiveloverschot doorhetniet-uitgeven
c.q. opkopenvanvrijkomende leveringsrechten.Langsdezewegkan,
zoalsdenavolgende indicatieveberekeningplausibelmaakt,het
surplusbinneneenredelijke termijntotaanvaardbareproporties
wordenteruggedrongen.
DeberekeningkanalleenvoorNederlandwordengemaakt.Daarbijisuitgegaanvandebeschikbare gegevensoverdeleeftijdsopbouw,deopvolgingssituatie endebedrijfsgrootteverdeling.Verondersteld isdatdegemiddeldeleeftijdwaaropdeveehouderzijn
melkkoeienvandehanddoet,ligtop65à70jaar.
Voorts isverondersteld datdenormalebedrijfsopvolginggewoon
doorkangaan.Opgrondvandezeveronderstellingenkomenwijtot
deconclusiedat opdezemanier-inwezendoorgebrekaanopvolging- jaarlijks25000à30000koeienzullen"vrijkomen".Daarnaastkwamindeperiode 1973-1978jaarlijkseenaantalvan37000
koeienvrij doorinkrimpingofafstotingvanmelkveestapelsin
hetkadervandeontmengingvandebedrijven (8). Wanneerde
laatstgenoemde ontwikkeling zichindekomendejareninhetzelfde
tempozouvoortzetten,zouden intotaaldusperjaar60000ä70000
koeienvrijkomen,2,5à3%vandetotalemelkveestapel.Omdat
hethier inderegelzal gaanomminderproduktievedierenen
omdat indetoekomsthetontmengingsproces tragerzalverlopen
daninhetverleden,veronderstellenwijdatdejaarlijksin
Nederlandvrijkomendehoeveelheid leveringsrechten overeenzal
komenmet2à2,5%vandetotalemelkplas.
Wegensgebrekaangegevens ishetnietmogelijkeensoortgelijkeschatting temakenvoordeheleEG,maargezienhetfeit
datdeEuropese landbouwbevolking sterkervergrijsd isdande
Nederlandseenomdat indeEGalsgeheeldemoderniseringvande
veehouderijaanzienlijkminderverisvoortgeschredendanin
Nederland- zokomtindeGemeenschapnogruim 17%vandemelkkoeienvoorinveestapelsvanminderdan10stuksterwijlditpercentageinNederland slechts 3,5bedraagt- lijkthetonwaarschijnlijkdathetpercentage "vrijkomendemelk"indeandereEGlandenlagerzalliggendaninonsland.Wijhoudendegenoemde
2à2,5%daaromookaanalsindicatievoordeheleEG.
Deschattingenvandegroeivandevraagnaarmelkprodukten
indeEGzijnnietgeheeleensluidend.DeCommissieverwachttein
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1978(5)dathetgebruikvanzuivelproduktenvrijwel gelijkzal
blijven.DeprognosesvanhetCLEO (10)komenvoordeEG-9uitop
eentoenamevandevraagnaarmelkvetvan0,3 à0,4%perjaaren
vanmelkeiwitvancirca 1%perjaar.Het lijktderhalvenietonrealistischomvoordekomendejareneentoenamevandetotalevraag
naarzuivelprodukten indeEGvanongeveer0,5%perjaarteveronderstellen.Daarbijisafgezienvaneeneventuele toenamevan
devraagvanbuitendeEG.Wanneerdeze0,5%wordtopgeteldbij
deeerdergenoemde 2à2,5%,komtmendusopeentotalejaarlijkse
"ruimte"van2,5à3%.Wanneerdezeruimtevolledigbenutzou
wordenvoordeverminderingvanhetzuiveloverschot,zouditin
5à8jaarverdwenenkunnenzijn.Invergelijkingmetdegangvan
zakenindeafgelopenjaren,waarbijdetoenamevandeproduktie
degroeivandevraagmetcirca2%perjaarovertrof,houdtdit
duseenduidelijkeomslag in.Evenwelwordtnogmaalsbenadrukt
datdebovenstaandeberekeningeneensterkhypothetischkarakter
hebben.
Ditprocesvanminofmeernatuurlijke saneringvandeEGzuivelmarktkanwordenversneld doorgerichtemaatregelen.Daarbij
kanwordengedachtaanslachtpremies,aanextrastimulansenvoor
bedrijfsbeëindigingenaanpremiesophetinleverenvanleveringsrechten.Totnutoehebbendergelijkemaatregelenweinigeffect
gehad,maardatwasvooreendeelhetgevolgvanhetverschijnsel
dathet"snoeiproces"gepaard gingmeteen"groeiproces"aande
anderekant.Wanneerhetgroeiproces (grotendeels)isgeblokkeerd
doordesuperheffing,kanhetsnoeiproceseffectopleveren,hoewel
ookindatgevalnog"meeneem-effecten"zullenoptreden.
Terzijdewordtopgemerktdathetterugdringenvandemelkproduktiezalleidentotovercapaciteit indezuivelindustrie.Hetzou
gewenstkunnenzijnomdoorgerichtemaatregelenaaneventuele
daaruitvoortvloeiendeproblemenhethoofd tebieden.Daarbijkan
gedachtwordenaan (subsidiesvoor)hetafbrekenvanovertollige
poedertorensofhetontmantelenvanoverbodigeboterfabrieken.
Overigens zijeropgewezendathetontstaanvanovercapaciteitin
dezuivelindustrienieteenspecifiek gevolgisvanhetinstrument
vandesuperheffing.Bijallemaatregelendieleidentotverminderingvanhetmelkoverschot zalditverschijnsel zichvoordoen.Wij
vermoedenzelfsdathetnadeel inhetgevalvandesuperheffing
relatiefbeteristeondervangendanbijdemeesteandereinstrumenten,omdatdegevolgendaarvanveelmoeilijkervoorspelbaar
zijn.Ditgeldtevenzeervoordegevolgenvoordewerkgelegenheid
indezuivelindustrie.
4.2 Modernisering en produktiviteitsverbetering
Indevorigeparagraaf isuitgegaanvandeveronderstelling
datdegehelejaarlijksevrijkomende ruimtewordtaangewendter
verminderingvanhetoverschot.Hetisechterdenkbaardateen
deelvanderuimtewordtgebruiktvooranderedoeleinden,bijvoorbeeld,zoalsvandezijdevandeDuitse landbouworganisatiesis
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gesuggereerd,vooreenjaarlijkseaanpassing-genoemdwerdeen
verhogingvan 1%-vandeleveringrechten (11).Verwezenlijking
vanditvoorstelkandebedrijfsvoeringvandeveehoudersvergemakkelijkenomdatdestijgingvandemelkproduktieperkoegrotendeelsdoorkanblijvengaan.Deze stijging,dietussen 1968en
1978indeEG-9ongeveer 1,5%perjaarbedroeg,isoverigensvoor
eendeeleendoordeveehoudertebeïnvloedenproces:vervanging
vanmindergoededoorbeterekoeienenverhogingvandekrachtvoergift.EennadeelvanhetDuitsevoorstel isdatderuimtevoor
verminderingvanhetoverschoten/ofbedrijfsvergrotingindemelkveehouderijerdoorwordtbeperkt.
Bedrijfsvergrotingisnamelijkdederdebestemmingsmogelijkheidvoordevrijkomenderuimte.WanneerbijvoorbeeldvoorNederland 1%vanhettotaleaantalmelkkoeien,dusietsminderdande
helftvandejaarlijksvrijkomenderuimte,bestemd zouworden
voorbedrijfsvergroting,zouditbetekenendatop +_ 1200bedrijven
eenuitbreidingmetgemiddeld20koeienzoukunnenplaatshebben.
Opdiemanierzouhetmoderniseringsproces zichdustochnogkunnenblijvenvoltrekken,zijhettragerdaninhetrecenteverleden.
Nuzouookbijongewijzigdbeleid deNederlandsemelkveehouderijwaarschijnlijk eenvertragingvanhetherstructureringstempotezienhebbengegeven.IndenotaLandbouwverkenningen
werddeverwachtinguitgesprokendaterin1990circa22000melkveebedrijvenmeteenligboxenstal zullenzijn(12).Op 1januari1980
wareneralbijna 18000vandezestallenzodater,uitgaandevan
degenoemdeprognose,dekomende tienjaargemiddeld slechts400
perjaargebouwdbehoeven teworden.Dit isduidelijkminderdan
hetaantalvanbijna 1800dattussen 1975en 1980jaarlijkswerd
gebouwd.Behalvehetoverschakelenvangrupstaloploopstalzal
hetvooreenaantalbedrijvennoodzakelijk zijndebestaandestal
uittebreiden,maardedoordeligboxenstalveroorzaakteomwentelingindestructuurvandeNederlandsemelkveehouderij iswaarschijnlijkgrotendeelsvoorbij.IndeandereEG-landenishetmoderniseringsprocesnogveelmindervervoortgeschredenofzelfs
nauwelijksbegonnen,zodatdaarhet instrumentvandesuperheffing
sterkervertragend zalwerken.
Inditverbandkanooknoggewezenwordenopdemogelijkheden
enmoeilijkheden omdebeschikbare ruimte teherverdelenoverde
lidstaten.Daarbijzoudanbijvoorbeeld eendeelvandeinItalië
vrijkomende leveringsrechtenkunnenworden gebruiktomdeproduktieinIerlandwatuittebreiden.Hetbehoeft geenbetoogdat
hierbijeenaanzienlijkepolitieke touwtrekkerijzouontstaan,
waarbijhetrisicozeergrootisdatermeerruimtewordtverdeeld
danbeschikbaar is.Hetgevolgzoudaneenondergravingvande
effectiviteitvanderegelingzijn.
Indezeparagraafhebbenwijonstotnutoebeperkt tothet
gevenvaneenindicatievandevrijkomenderuimtebijhetsysteem
vandesuperheffingenhetaangevenvandedoeleindenwaarvoor
dezeruimtezoukunnenwordengebruikt.Nognietaandeordeis
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geweest het probleem van deherverdeling van de vrijkomende leveringsrechten over de afzonderlijkebedrijven. Indat verband rijst
vanzelfsprekend devraag of de leveringsrechten al danniet vrij
overdraagbaar of verhandelbaar moeten zijn.
Ten aanzien van de gevolgen voor de structurele ontwikkelingen ende daarmede gepaard gaande produktiviteitsstijgingwordt
nogal eens een zwart-wit tegenstelling gesuggereerd, indie zin
datbijniet-verhandelbaarheid een "verstarring" of "bevriezing"
zou optreden, terwijl bij verhandelbaarheid de structurele ontwikkeling vrijwel ongehinderd zoukunnen doorgaan (13).De gedachtengang achter deze opvatting isdat bij verhandelbaarheid deleveringsrechten een prijs gaan doenwaarbij inhet algemeen de
waarde van de leveringsrechten voor eenveehouder hoger zijnnaarmate hij:
a. per "eenheid leveringsrecht"meer inkomenkan verwervenen
b. het aantal jaren dat hij dit inkomen kan verwerven groter
is.
Uit a. volgt dat de leveringsrechten voor demeer efficiënte producent eenhogere waarde hebben en uit b. dat de jongeren inhet
algemeen bereid zullen zijn eenhogere prijs tebetalen dan de
ouderen. Op dezewijze zouden de leveringsrechten zich op den duur
verplaatsen naar demeer efficiënte bedrijven,hetgeen demodernisering en deproduktiviteitsverbetering indemelkveehouderij ten
goede zoukomen.
Terzijdewordt opgemerkt dat bij een- overigens niet voor
dehand liggende - verhandelbaarheid over de grenzen van de lidstatenheen,aldus ook de regionale specialisatie (c.q. concentratie)van de zuivelproduktie zoukunnen blijven doorgaan,mogelijk zelfs inversterktemate.
Inbeginsel is debovenstaande gedachtengang juist.Bij de
introductie van de superheffing met verhandelbare leveringsrechten
zal een aantal melkveehouders gestimuleerd worden demelkveehouderij tebeëindigen omdat zij dan debeschikking krijgen overfinanciële middelen. Dit geldt uiteraard met name voor degenen die
de genoemde stap reeds overwogen. In dat geval zou de structurele
ontwikkeling aanvankelijk niet alleen sneller verlopen dan inde
situatie zonder verhandelbaar,maar wellicht ook sneller dan in
dehuidige situatie. Tochmoeten bij deze redenering enkelekanttekeningenworden gemaakt:
1.Gegeven het gebrek aan alternatieven, zowel binnen als buiten
de landbouw, zal op langere termijn de aanbodselasticiteit
van leveringsrechten vermoedelijk niet hoog zijn. Het ligt
voor dehand dat het aanbod groter zal zijnwanneer het slecht
gaat indemelkveehouderij,maar dan zal de vraag gering zijn,
terwijl bij een gunstige gangvan zaken indemelkveehouderij
het aanbod klein ende vraag groot zal zijn.Dit zal er toe
leiden dat de prijs van de leveringsrechten aan sterke schommelingen onderhevig zal zijn en af en toe zeerhoog kanoplopen. In Canadaheeft deze ontwikkeling zich voorgedaan enwel

inzodanigevormdatdeoverheid zichzaggenoodzaakt omaan
devrijeverhandelbaarheid beperkingenop teleggen (14).In
diesituatiegaatuiteraarddevoordelenvanvrijeverhandelbaarheidvooreendeelverloren.
Indevorigeparagraaf isplausibelgemaaktdater,geziende
leeftijdsopbouwendetendens totontmenging,ookbijnietverhandelbaarheid ruimte zalzijnvoorbedrijfsvergroting.
Termenals"bevriezen"en"verstarring"zijndusnietinletterlijkezinvantoepassing.Wel ishetwaarschijnlijk datde
ruimtegroter iswanneerdeleveringsrechtenverhandelbaar
zijn.Bijniet-verhandelbaarheidkanderuimteevenwelook
vergrootworden,namelijkdoordatvanoverheidswegeeenvergoedinggegevenwordtvoor inteleverenleveringsrechten.
Ookbijverhandelbaarheid zaldeoverheid alskopermoetenoptredenopdemarktvoor leveringsrechten,omdatandershet
overschotblijftbestaandoordatdeleveringsrechtenbinnende
melkveehouderijblijvencirculeren.Bijverhandelbaarheidmoet
deoverheid concurrerenmetmelkveehouders,metalsgevolgdat
hetterugdringenvanhetoverschotdankostbaarder zalzijn
danbijniet-verhandelbaarheid.
Indepraktijkzaldeprijsdiemenbereid istebetalenvoor
leveringsrechtennietalleenwordenbepaalddoorefficiencyinbedrijfseconomischezin-endenogverwachteduurvande
veehouderij-activiteiten,maarookdoordeaanwezigheidvan
alternatievemogelijkheden,deminofmeertoevalligefinanciëlepositie,niet-economische overwegingenenzovoorts.
Dezeaspectenkrijgennogmeerreliëfwanneerwordtbedacht
datdelaatstejarenmeerenmeerwordtgetrachtdeverdeling
vandeproduktiviteitsstijging tebeïnvloeden.Geconstateerd
moetwordendatdeEGdelaatstejarenintoenemendemate
streeftnaarextramogelijkhedenvoorachtergeblevenregio's.
Voortswordteenlandbouwstructuurbeleid gevoerdwaarbijeen
bepaaldegroepbedrijven-deontwikkelingsbedrijven-een
voorkeurspositiegeniet.
BinnenNederlandbestaat zelfsnogsterkerdanopEG-niveaude
neigingomcorrectiesaantebrengenopde(her)verdelende
werkingvanhetmarktmechanisme.Genoemdkunnenwordenhetzogenaamdemiddenbedrijvenbeleid,deWetAgrarischGrondverkeer
(voorheenVervreemdingLandbouwgronden)endetoekomstigeVestigingswet.Eenvrijeverhandelbaarheid van leveringsrechten
zalaandeze,vooral sociaalgemotiveerde doelstellingen (en
mogelijkookaanwensenophetgebiedvanexterneeffecten,
zoalsmilieu-enlandschapsbehoud)zekernietzondermeereen
positievebijdrage leveren.De (her)verdelingvandeleveringsrechtenzaleenaanzienlijke invloedhebbenopdeverdeling
vandeinkomensmogelijkheden,meer invloeddansubsidieregelingenofeenregelingvanhetagrarischgrondverkeer.Daarom
zalhetnoodzakelijk zijnookuitdezen hoofdebeperkingenaan
tebrengenopdevrijeverhandelbaarheid,althanswanneermen
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deverwezenlijking van de genoemde doelstellingen nietnegatiefwil beïnvloeden.
Concluderend kan gesteld worden dat,mede gezien de noodzaak
omdeverhandelbaarheid in zekere mate tebeperken ende mogelijkheden ombij niet-verhandelbaarheid extra stimulansen intebouwen:
1.zowel bij verhandelbaarheid als bij niet-verhandelbaarheid van
leveringsrechten bedrijfsvergrotingmogelijk is;
2. deverschillen indemogelijkheden op dit gebied tussen beide
systemen wel aanwezig,maarminder groot zullen zijn danvaak
wordt gesuggereerd;
3. zowel bij verhandelbaarheid als bij niet-verhandelbaarheid
althans op langere termijn demogelijkheden totbedrijfsvergroting minder groot zullen zijn danbij achterwege blijven
van de individuele superheffing.
Bij de laatste conclusie kunnen nog een tweetal opmerkingen
worden gemaakt:
1.Schaalvergroting (dit isbedrijfsvergroting plus sanering) is
niet de enige manier om de produktiviteit teverhogen.Een
andere mogelijkheid, die onder het regiem van de superheffing
meer aandacht moet (en zal)krijgen, iskostenverlaging,dus
besparing op energie,kunstmest,krachtvoer en eventueel arbeid.
(Dit laatste voor hetzij meer vrije tijd,hetzij andere aanwendingsmogelijkheden).
2. Bedacht moet worden dat eenmodernisering van deEuropese melkveehouderij zoals deze zichheeft voorgedaan inNederland in
de jaren zeventig, tot ernstige distorsies op de zuivelmarkt
zou leiden. De produktiviteitsstijging van de afgelopen jaren
ging gepaard metmeer melk enminder mensen. Op EG-niveau kan
indehuidige situatie van te veel melk en teweinig werk,
noch het eennoch het ander zonder meerpositief worden gewaardeerd. Sociaal-economisch gezien heeft deproduktiviteitsstijging dan ook een zekere mate van verspilling tot gevolg gehad
enhet lijkt inbeginsel aanvaardbaar dat het voorkomen van
een verdere toeneming, c.q. het terugdringen van dezeverspilling, gepaard gaatmet enige vertraging in deproduktiviteitsstijging. Daarnaast zullen debeperkte mogelijkheden evenwichtiger verdeeld kunnen worden: de aspiraties van enkelen worden
geblokkeerd om de inkomensmogelijkheden voor velen veilig te
stellen.Voortsmag verwacht worden dat deze structurele ontwikkeling samengaat met een enigszins langzamere vermindering
van dewerkgelegenheid in de Europese melkveehouderij.

4.3 I n k o m e n s - en b u d g e t t a i r e effecten
Er is al op gewezen dat,zelfs bij niet-verhandelbare leveringsrechten,bedrijfsvergrotingmogelijk blijft en dat er ook
dannogmogelijkheden zijn totkostenbesparing. Erblijven voor
de individuele veehouder dusmogelijkheden tot inkomensverbetering.
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Voortswordt,zoals reedsisvermeld,hetprijsbeleidgrotendeelsonthevenvanzijnevenwichtsbevorderende functie,zodatde
prijsverhogingenwatgroterkunnenuitvallendanbijdeafwezigheidvaneenvolume-beleid.Andersgezegd:deproduktiviteitsstijgingmogedankleinerzijn,zijkanvooreengroterdeeldan
voorheen tengoedekomenaandeveehouders (15).Hierbijkannog
wordenaangetekend datbijverhandelbare leveringsrechten eenwaarschijnlijk aanzienlijk-deelvandeproduktiviteitstoename
wordtgekapitaliseerd indeprijsvandeleveringsrechten,zodat
danniet zozeerdeinkomens-alsweldevermogenspositievande
veehouderspositiefwordtbeïnvloed.
Metbovenstaandeuitsprakenwordtoverigensnietgesuggereerddatmeteenindividuele superheffingopzichhetinkomensprobleemindemelkveehouderijkanwordenopgelost.Welwordteen
voordeoplossingvanditprobleemnoodzakelijkevoorwaardevervuld:deverminderingvandezuiveloverschotten.Uitberekeningen
inverschillende publikaties (1,2)ontstaat deindrukdatdebudgettairebesparingenbij (prijs)quoteringendusookbijeenindividuelesuperheffing,aanzienlijk zijn,zelfsbijcompensatievan
deeventuele inkomensdalingvandeveehouders.Uitdevolgensde
EuropeseCommissienoodzakelijkehoogtevandesuperheffingvalt
afteleidendat 1%meermelkeenbedragvancirca f 500miljoen
aanextrabudgettaire lastenvergt.Dekostenvaneenprijsverhogingvan 1%wordendooronsgeschatopeenbedragindeorde
vanƒ200miljoen.Zelfswanneerdeproduktieverhogingvolledig
wordtgerealiseerduitproduktiviteitstoename,endusgeenextra
produktiemiddelenbehoeven tewordenaangetrokken,is 1%inkomensverhogingdoormiddelvaneenprijsverhoging,bijeenconstant
blijvendeproduktie,perjaarzo'nƒ300miljoengoedkoperdan
doorproduktieverhoging.Debudgettairemogelijkhedenomdeeventuelerelatieve inkomensdalingvandeveehoudersalsgevolgvan
verminderdemogelijkhedentotproduktiviteitsverbetering tecompenserendoorprijsverhogingenzijndusruimschoots aanwezig.De
gewensteontwikkelingen tenaanzienvandeinkomens indelandbouwentenaanzienvanhetevenwichtopdezuivelmarktkunnen
daardoormetdeindividuele superheffingbeterwordengedienddan
bijhethuidigeprijsbeleid incombinatiemeteenalgemenemedeverantwoordelijkheidsheffing.

5. UITVOERINGSPROBLEMEN ENNEVENEFFECTEN

5.1 Toedeling van leveringsrechten
Er isindevoorgaandeparagraafalopgewezendateenaantalbeperkingen tenaanzienvandevrijeverhandelbaarheidonvermijdelijk zalzijn.Daarbijkangedachtwordenaanniet-agrariërs,
oudereagrariërs zonderopvolger,zeerkleineofzeergrotebedrijven,"grondloze"bedrijven,bedrijvendierecentelijkhun
produktieaanzienlijkhebbenuitgebreid,enzovoorts.Daarnaastis
ereengroepbedrijvendieeenzekereprioriteit zoudenmoeten
krijgen,zoalsbedrijvendieeenontwikkelingsplan (gaan)uitvoeren.Bijverhandelbaarheid ishetdenkbaardatdezegroep
steunkrijgtvoordeaanschafvanleveringsrechten danweldat
dezeuitdevoorraadvandeoverheid,aldanniettegeneengereduceerdeprijs,wordenverstrekt.Terzijde zijopgemerktdatwij
debedrijfsopvolgersniethebbenaangemerktalseenprioriteitscategorie,omdatwijervanuit zijngegaandatdeleveringsrechten
altijdvrijoverdraagbaar zijninhetkadervandenormalebedrijfsopvolging.Hierbijzouweleenzekerecontrolemoetenwordenuitgeoefend teneindeschijnovernamestengunstevanderdente
voorkomen.
Nadat,zoalsbovenomschreven,een"posterioriteitsgroep"en
een"prioriteitsgroep"isaangegeven-ditzalgrotendeels opnationaalniveaumoetengeschieden-blijftereentussengroepover,
waarvoorhetzeermoeilijk zalzijnminofmeeralgemeenaanvaardbare,objectieve toedelingscriteria tevinden.Voordetoedeling
vandeeventueelresterendeleveringsrechtenoverdezegroepzal
duseenmeeralgemenewerkwijzekunnenofmoetenwordentoegepast.
Daarbijkanbijvoorbeeld gedachtwordenaan:
1.Verhandelbaarheid,metdedaaraan inherenterisico's tenaanzienvanprijsfluctuaties,eenschevereverdelingvandeinkomensmogelijkheden enbepaalde gevolgenvoordevermogensverdeling (zievolgendeparagraaf);
2.Loting,waarbijdegenendieeenhoeveelheid leveringsrechten
toegedeeldhebbengekregenvervolgenseenaantaljarenvan
mededingingkunnenwordenuitgesloten;
3.Eentoewijzing,waarbijiedereveehouder indezegroepeenbepaaldpercentagevanzijnproduktie inhetverledenkrijgt
toegewezen,metalsgevolgdatderelatievestructuurverschillenblijvenbestaan;
4.Toewijzingwaarbijhetbeschikbare contingent leveringsrechten
wordtgedeelddoorhetaantal"getoetste"aanvragers,zodat
iedereenduseengelijkaantalliterskrijgt toegewezenen
derhalveinrelatievezineenzekerenivelleringvandeinkomensmogelijkheden zalplaatshebben.
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5.2 P r i j s v o r m i n g en vermogenseffecten bij v e r h a n d e l baarheid
De eventuele verhandelbaarheid kan gestalte krijgen wanneer
de leveringsrechten worden vastgelegd op certificaten die aande
veehouders worden uitgereikt. Een andere vorm is dat de leveringsrechten administratief worden vastgelegd; dan is alleen een soort
"giraal leveringsrechtenverkeer"mogelijk. De tweede mogelijkheid
geeftwaarschijnlijk een grotere flexibiliteit enbetere controlemogelijkheden,maar de "markt" isminder goed toegankelijk.
Onderhet regiemvan de individuele superheffing zalhet gebrek aan leveringsrechten vaak debottle-neck voor debedrijfsvergroting vormen.Vanuit de afzonderlijkebedrijven gezien,kan
daarom,evenals nubij grond het geval is,voor de verwerving van
extra leveringsrechten een prijsworden geboden die hoger isdan
diewelke overeenkomt met het gemiddelde inkomen per kilogram
melk voor de gehele bedrijfsproduktie. Indehuidige situatie zou,
bij eenmelkprijs van 60 cent,eenprohibitieve superheffing en
eenbedrag van 30 cent aanvariabele kosten per kg,het inkomen
behaald met de laatste liters melk dus eveneens 30 cent perkg
zijn.
Bij dekapitalisatie van dit bedrag moet rekeningworden gehoudenmet de risico's ten aanzien van de prijsvorming op de markt
voor leveringsrechten. Kriellaars (16) isvan opvatting dat "deze
markt zeer onzeker en ondoorzichtig zal zijn onder andere vanwege
de invloed vanhet onberekenbare weer en van allerlei min ofmeer
politieke beslissingen met betrekking tot het al ofniet handhaven
ofwijzigen van de quotaregeling; zij zou zich ook lenenvoorallerlei speculatieve acties enmanipulaties."In een vorige paragraaf hebbenwij al gewezen op de invloed die uitgaat van deinkomensvooruitzichten indemelkveehouderij. Bij depolitieke risico'skan zowel gedacht worden aan de onzekerheid ten aanzien van
eventuele vermindering van de leveringsrechten als aan eenwijziging van dehoogte van de superheffing.Wanneer bijvoorbeeld op
eenbepaald moment deEG-Ministerraad besluit omdeheffing op
nul te stellen,zijn ophetzelfde moment de leveringsrechten
waardeloos.
Wanneer het vermelde marginale inkomenwordt gekapitaliseerd
tegen een rentevoet van 10%bij een looptijd van 5jaar komt men
op een contante waarde van circa ƒ 1,20 perkgmelk. Bij eenrentevoet van 10%en een looptijd van 10jaar ishet bedrag circa
ƒ 1,90;bij een rentevoet van 5% eneen looptijd van 10jaarongeveer ƒ2,30. Gezien de genoemde onzekerheid waardoor de markt
voor leveringsrechten wordt gekenmerkt,mag het marginale inkomen
ons inziens slechts tegen een vrij hoge rentevoet en voor een
vrijkorte looptijd worden gekapitaliseerd. De contante waarde
vormt eenmin ofmeer theoretisch plafond,waarbij het gehele inkomensvoordeel bij deverkoper ligt. In de praktijk zullendevoordelenworden verdeeld tussen vrager en aanbieder,maar omdat de
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vraag,mits deze niet al te sterk wordt ingeperkt,waarschijnlijk
het aanbod zal overtreffen, zalhet voordeel voor de aanbieder in
de regel het grootst zijn.
Omdat inhet algemeen hetbeschikbare aantal leveringsrechten enniet meer het beschikbare aantal hectares de beperkende
factor bij debedrijfsuitbreiding zalvormen, zaldoor de introduktie van de individuele superheffing de grondprijs inneerwaartserichtingwordenbeïnvloed. Demate waarin dit plaatsheeft is
moeilijk aan te geven maar omdat de grond veelal ook voor andere
doeleinden danvoormelkproduktiebestemd kanworden,zaldedaling in ieder geval kleiner zijn dan de gekapitaliseerde waarde
van de leveringsrechten per hectare.Om de gedachten tebepalen:
deze laatste zoubij een leveringsrechtenprijs van bijvoorbeeld
ƒ 1,00 per kg en een gemiddelde produktie van ruim 10.000kgper
ha, dus komen op ruim ƒ 10.000,-.Het effect op de grondprijs zal,
afhankelijk van dehuidige gebruiksintensiteit en van de alternatieve aanwendingsmogelijkheden,van gebied tot gebied uiteenlopen.
In de specifieke weidegebieden zal het het grootst zijn.
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat verhandelbaarheid
van leveringsrechten een vermogensherverdeling tot gevolg zalhebben. Grondeigenaars zullen er invermogen op achteruit gaan,pachters erop vooruit,eigenaars-melkveehouders, afhankelijk van de
vraag of zij eenhogere danwel een lagere dan gemiddelde melkproduktie perhectare behalen,erop vooruit of (enigszins) erop
achteruit,enzovoorts.Met name zullen degenen erop achteruit gaan
die ruwvoer produceren tenbehoeve van andere bedrijven op eigen
grond die niet voor andere doeleinden geschikt is.Door beheersing
van deprijzen van de leveringsrechten of door beperking vande
vrije verhandelbaarheid kunnen deze effecten worden afgezwakt.
Een specifiek probleem dat indit verband vaak wordt genoemd
isdatvan de jonge boeren die eenbedrijfmoeten overnemen. De
gebruikelijke stelling is dat de overnameprijzen door de dure leveringsrechten zullen stijgen.Tegenover deze stijging staat een
dalend effect op de.grondprijzen,dat gemiddeld genomen echter
niet geheel compenserend zal zijn.In depraktijk zullen de problemen ons inziens wel meevallen omdat de bedrijfsoverdrachten,
en dus ook de overdrachten van leveringsrechten,vrijwel altijd
tegen eenveel lagere dan de normale marktprijs plaatshebben.

5.3 K o p p e l i n g aan grond
In Zwitserland zijndemelkquota in zekere zin gekoppeld aan
de grond doordat slechts quotaworden toegedeeld tot een maximum
van 8500 kgperhectare; inOostenrijk en Canada zijn de quota
niet aan de grond gekoppeld. Hieronderworden een aantal voor-en
nadelen vanhet koppelen van de leveringsrechten aan de grondbesproken.
1.Wanneer de leveringsrechten bij debasisverdeling, dusniet
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alleenbijdeoverdrachtvangronden/ofleveringsrechten,
wordengekoppeldaanhectares,wordteenrelatief zwaaroffer
gevraagdvandegenendieperhectareeenhogeremelkproduktie
behalendanhetvastgesteldemaximum.Regio'salsNederland,
Sleeswijk-HolsteinenVlaanderenzullenopdezewijzenaar
verhouding zwaargetroffenworden,zowelbijdeinvoeringvan
deregelingalsmetbetrekking totdemogelijkhedentotmoderniseringtijdenshetfunctionerenvanderegeling.Inditgevalwordtuiteraardwelonmiddellijkeenbijdragegeleverd
aandeverminderingvanhetEG-zuiveloverschot.Evenwelister
bereikingvanditdoelditmiddel-dekoppelingaangrondnietnoodzakelijk.
2.Koppelingaangrond levertverhoudinggewijsaanzienlijkmeer
uitvoeringsproblemen op.Ermoetnamelijkbehalvedemelkproduktienogeenanderegrootheid-hetaantalhectares-gemeten
envoordurend gecontroleerdworden.Enkelevandedaarbijopdoemendevraagstukkenzijn:moetalleengraslandofookhet
areaalvoedergewassenwordenmeegerekend,opwelkewijzedient
gehandeld tewordenmetinscharing,zaaiklaarhuren,aankoop
vanruwvoederenzovoorts.Moeilijkheden zullenzichookvoordoenwanneerdeleveringsrechten zijntoegewezenaaneenander
persoondandeeigenaarvandegrond,bijvoorbeeldbijpacht.
Onoplosbaarzijndezeproblemenwaarschijnlijkniet;zijmaken
deuitvoeringvanderegelingechterveelgecompliceerder.
3.Inhetgevaldekoppelingaangrondgestaltekrijgtbijde
overdrachtvanleveringsrechten zijndegevolgenvoordevermogensherverdelingmoeilijkteoverzien.Zozalhetvooreen
veehoudermeteenzeerintensiefgraslandgebruikmoeilijkzijn
omleveringsrechten teverkopenaangezienhijdantevenseen
deelvanzijnschaarsegrondmoetafstaan.Hetbehoeftnauwelijksbetoogdatdoorditsoortregelsdemobiliteitvanzowel
grondalsleveringsrechtennadeligwordtbeïnvloed.
4.Koppelingaangrondzal"intensiteits-nivellerend"werkenin
diezindatoplangere termijndeverhoudingtussendeproduktiemiddelenmeerdoorderegelsvandekoppelingdandoorbedrijfseconomischeoverwegingen zalwordenbepaald.Dekoppeling
zalinditopzichtduskunnenleidentoteenverslechteringin
deallocatievandeproduktiemidden enderhalvetoteenminder
efficiënteproduktie indelandbouw.Dezeintensiteits-nivelleringmoetoverigens onderscheidenwordenvaneeneventuele
verlagingvandegemiddelde intensiteitdieuithetoogpunt
vanproduktie-allocatie (enmogelijkookuithetoogpuntvan
behoudvannatuurenlandschap)waarschijnlijkpositiefkan
wordenbeoordeeld.
5.Tenaanzienvanhetverminderenvan"devlucht inandereproduktierichtingen"levertdekoppeling aangrond slechtseenbeperktebijdrage.Ervanuitgaandedatdekoppelingalleengestaltekrijgtbijdeoverdrachtvanleveringsrechten istijdens
delooptijdvanderegelingvolopdemogelijkheid aanwezigom
devoortbrengingvanandereproduktentevergroten.
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Terzijde wordt overigens opgemerkt dat dekans op (verdere)
verstoringen vanhet marktevenwicht van andere produkten alsgevolg van toepassing van de individuele superheffing in dezuivelsector,weliswaar aanwezig is,maar zeker niet in sterkere mate
danbij andere oplossingen.
Als conclusie van dit onderdeel kanworden gesteld dathetkoppelenvan de leveringsrechten aan grond, opwelkewijze dan ook,
veel extra problemen met zichmeebrengt enweinig positieve gevolgenheeft.

5.4 Het opvangen van p r o d u k t i e s c h o m m e 1 i n g e n
Totnu toe is er impliciet vanuit gegaan dat deeenmaal toegewezen leveringsrechten gedurende langere tijd blijven gelden en
dat niet ieder jaar eennieuwe verdeling plaatsheeft, bijvoorbeeld
opbasis van dewerkelijke afleveringen inhet voorafgaande jaar.
Deze laatste methode zoubetekenen dat de "kwaden" (de uitbreiders)
en de geluksvogels worden beloond, terwijl de "goeden" (de inkrimpers) en depechvogels worden gestraft.Een dergelijke werkwijze
zou deeffectiviteit van het instrument ernstigbenadelen.Ophoping van leveringsrechten bij (ex-)veehouders die geenmelk meer
produceren kan zonodig voorkomen worden door eenpremie teverstrekken bij inlevering. (Bijverhandelbaarheid zal zich deze
situatie niet voordoen).
Een vraagstuk dat indit verband aandacht verdient, is dat
van dewisselende melkproduktie ten gevolge van weersomstandigheden,veeziekten en dergelijke. Bij verhandelbare leveringsrechten zou deveehouder die zijn basishoeveelheid niet volmaakt,
het restant kunnen verkopen maar het,voor hemwaarschijnlijk onaanvaardbare,gevolg is dan dat hijhet volgende jaarwanneer zijn
melkproduktie weernormaal is,weer extra leveringsrechten moet
zien teverwerven.Een eenvoudiger mogelijkheid isdat veehouders
hun eventuele overtollige leveringsrechten verhuren aan de "overschrijders",waarbij op de eerste dag vanhet volgende (produktie)
jaar deverhuurde leveringsrechten weer automatisch terugvallen
aan deverhuurder. Dit onderdeel van het systeem zou goed kunnen
worden geadministreerd door de zuivelfabrieken.
Het blijft overigens devraag ofhet tijdelijk verhuren een
afdoende oplossing vormt voor het onderhavige probleem. Met name
bij produktieschommelingen ten gevolge van weersomstandigheden
zal, zoals bijvoorbeeld in 1976 en in 1979 is gebleken,een
groot aantalmelkveehouders indezelfde situatie verkeren,dat
wil zeggen leveringsrechten overhouden of tekort komen. In zo'n
geval zal tijdelijk verhuren weinig zoden aan de dijk zetten.Een
mogelijke oplossing,die echterweermeer administratie tot gevolg
heeft, is een soort rekening-courant-systeem, waarbij tekorten in
het ene jaar kunnenworden gebruikt ter compensatie van een over26

schrijding inhetvolgendejaar.Eenvoorwaardedaarbijzoukunnenzijndatperveehouderdecumulatieveproduktiesindsdeintroduktievanhetinstrumentdecumulatieveleveringsrechtenniet
tebovengaat.Indatgevalzoudeveehouderdusnooit"rood"
kunnenstaan. (Bedachtmoetwordendatproduktievergrotingdoor
gunstigeweersomstandigheden slechtsgeringekostenmetzichmee
brengt;deextraliterszijnnagenoeg gratis(vgl.ookpar.2.1)).
Defabriekenkunnenoverigenseventueleregionaleverschilleninproduktie-ontwikkeling vooreendeelopvangendoordatde
handelinmelk,nadatdezedoordeveehouder isafgeleverd,volledigvrijblijft.Dithoudttevens indatfabriekendieeenproduktmeteengroeiendevraagvoortbrengen,hungrondstofvoorzieningkunnenveiligstellen doormelkvananderezuivelfabriekente
betrekken.Indepraktijk zalditbetekenendatdemelkwordtweggekochtvandefabriekendierelatiefveel interventieprodukten
maken,mitsdedoorhengedaneinvesteringendedaarmeesamenhangendevastekosten,inditverbandgeenbelemmeringvormen.
OpEG-niveaukanopproduktiefluctuatieswordeningespeelddoor
eenactiefenflexibelvoorraadbeleid.Wijzigingenindehoogte
vandesuperheffingofdeomvangvandebasishoeveelhedenzijn
oneigenlijkemiddelenomkortstondigeproduktiefluctuatiesopte
vangen.
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SLOTOPMERKING

Inbovenstaandebeschouwingen zijneenaantal (uitvoerings)aspectenengevolgenvaneenindividuelesuperheffingbesproken.
Geconstateerdkanwordendateendergelijkinstrumentnietprobleemloos is maaranderzijds,mitsgoed toegepast,effectief
kanzijntenaanzienvandeEG-zuivelproblematiek.Bovendienlijken
degesignaleerdeproblemennietonoplosbaar.Bijditallesmoet
bedachtwordendateendeelvandeproblemendiedesuperheffing
metzichmeebrengtookbijandere,mindereffectieve instrumenten
zouoptreden.Bovendienvloeiendeproblemennietalleenvoort
uithet instrumentopzichalsweluitdesituatiedateralzoveelbeleidsdoelstellingenen-instrumentenzijnwaarindenieuwe
regelingmoetwordeningepast.
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