FONDSVORMING IN DE NEDERLANDSE LANDBOUW
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Deze nota, gewijd aan het verschijnsel fondsvorming in de
Nederlandse landbouw,beoogt een bijdrage te leveren tot het
inzicht in deze materie.
Daartoe is een algemene beschouwing opgenomen omtrent de
principes die aan fondsvorming ten grondslag liggen en over de_
vri-jzeYfôaropde principes in de verschillende fondsen zijn uitgewerkt, In dit laatste opzicht beperkt de nota zich echter tot
de hoofdlijnen« Uitvoeriger gegevens omtrent de beschreven fondsen
berusten inde bibliotheek van het L.E.I. en zijn daar voor b e langstellenden ter inzage.

De nota is samengesteld op de afdeling Algemeen Economisch
Onderzoek door J.A.Q. Steenweg, ec.drs.
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INLEIDING

Het strevenvandeoverheid ominvloeduit teoefenen.opde
prijsvormingvanlandbouwproductendateert inonslandreedsvan
vóórde TweedeWereldoorlog.
Reeds gedurendededepressievande jarendertighadbeïnvloedingplaatsvande groottevanhetaanbod endehoogtevan,
deprijzen.Ditgeschiedde geheeldoorderegering,die zichdaartoebediende vaneenspeciaalinhetlevengeroepenapparaat,de
crisiscentrales.
Methetuitbrekenvande TweedeWereldoorlogveranderdede
overschotteneconomieineenschaarste-economie.Denoodzaak-van
eengrctematevanbemoeienisvanderegeringmetdeproduktie
en.afzetvanlandbouwproduktenbleefdaarmee gehandhaafd.De crisiscentraleswerden echtervervangendooreen stelselvanhorizontale
enverticalebedrijfsorganisaties,dez„g„ "OrganisatieWoltersom".
Deze gewijzigde organisatievorm vandeuitvoeründeorganenkwam
voortuit eentijdensdewerkingvancrisiscüntrales gevoeldebehoefte aanmeerdere inschakelingvanhetbedrijfsleven.Weliswaar
bleefindenieuwgeschapenbedrijfsschappen envakgroepen deinvloedvanderegeringgroot,aandevertegenwoordigers vanhetbedrijfslevenwerd echter eenbelangrijke plaatsingeruimd..
Uitdezevormvanpubliekrechtelijkebedrijfsorganisatiekwam
omstreeks1955 m<3^ deaanvaardingvandewetopdeP.B.O.depubliekrechtelijkebedrijfsorganisatie totstand,diewijthanskennen»
Evenwijdigaandeuithetbovenstaande volgende decentralisatie
vandeverordeningsbevoegdheden voltrok zicheendecentralisatie in
definancieringswijzevandemarktordenendemaatregelen,,
Voor deoorlogwasdefinancieringvandediversemaatregelenvoornamelijk geschieduithet toenmalige Landbouwcrisisfonds.Metde
instellingvandebedrijfsorganisatieswerden,vooralindenaoorlogse jaren,eengrootaantalafzonderlijkefondseningesteld ter
financieringvande takendiedezeorganisaties zichstelden.
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Onderstaand overzichtvermeldt allefondsendiethanshijde
ophet gehiedvandelandbouwwerkzame produktschappen in"beheer
zijn,alsmedehetdoelvandezefondsen,voor zoverditnietrechtstreeksuit denaamisafteleiden,
ProduktschapvoorZuivel
1.FondsKaasuitvoerbevorderingAmerika
Ingesteld; 1950
2.Zuivelfonds
Ingesteld; 1950
Doel; reguleringvandeafzetvanmelkenmelkprodukten.(Dit_
fondsvormteenonderdeelvanhetL.E.F.,hetwordt echter"beheerd doorhet P.Z.)
3.FondsKaasafzetbevordering.
Ingesteld; 1952
Doel: afzetbevorderinginhinnen-en"buitenland,"behalveUoS.A.
enCanada.
4.PropagandafondsConsumptiemelkverhruik
Ingesteld; 1953
5.Fondsvoorhet zoekenvanafzetgebiedenvoorboter
Ingesteld; 1954
ProduktschapvoorVee enVlees
1.Fonds terbestrijdingvan schapeziekten
Ingesteld; 1942
2 0 Fondsen terbevorderingvandeexportvanfokschapen,fokvarkens
enpaarden
Ingesteld: resp.1947? 1952en1952
3.Vleesfonds
Ingesteld: 1954
Doel: reguleringvandeafzetvanvlees
4.Fonds terbevorderingvan dekwaliteitsverbetering vandevarkensstapel envanhetverbruikvanvleesenvleeswaren
Ingesteld: 1955
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5«Fonds terbevorderingvandeuitvoervanspek
Ingesteld; 1958
ProduktschapvoorGranen,ZadenenPeulvruchten
1,SaneringsfondsBroodbakkerijbedrijven
Ingesteld; 1953
2.B'ondsBrouwgerstonderzoek
Ingesteld: 1953
3«.Fondsfinancieringwerkzaamheden,welke tendoelhebbende
verbeteringvandeteeltvanoliehoudende zadeninNederland
Ingesteld? 1954
4.Export-Beschuitfonds
Ingesteld; 1955
Doel; eenafspraak teeffectueren tussendeNederlandse en
Belgischebeschuitindustrie„Deze afspraakhoudt in,datter
zakevandeuitvoervanNederlandsebeschuitnaarBelgiëeen
heffingisverschuldigd omdevoorsprongweg tenemen,welke
- naarmenvanBelgische zijdebeweert—hetNederlandse produkt
inprijsheeft tenopzichtevanhetBelgischeprodukt,
5«Fondskwaliteitscontrole,ezportpropagandaenwetenschappelijk
onderzoek.
Ingesteld; 1956
6„Fondsfinancieringvanwerkzaamheden,welke zijngericht opde
verbeteringvandegraanteelt inNederland
Ingesteld; 1956
ProduktschapvoorLandbouwzaaizaden
1.Fonds Graszaden
Ingesteld: 1947
Doel;hetverlenenvansteunbijprijsdalingvaninhetbinnenlandgekweekte envermeerderde weidegrassen
2.EgalisatiefondsVoederbietenzaad
Ingesteld; 1948
Doel: reguleringvandemarktvoorvoederbietenzaad
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3.Egalisatiefonds Suikerbietenzaad
Ingesteld; 1950
Doel; Reguleringvandemarktvoor.suikerbietenzaad,
4tFondsvoor Zaailijnzaad

~

' -

Ingesteld: 1953
Doel: De"bevorderingvandeuitvoervangecontroleerd zaad,
5.FondsMarktordeningLandbouwzaaizaden
Ingesteld! 1956
Doel; reguleringvande afzetvan zaaizadenwaarvoorgeen
aparte fondsen"bestaan.
6.SubsidiëringsfondsLandbouwzaaizaden
Ingesteld; 1956
Doel: subsidiëringvanonderzoeketc,
ProduktschapvoorAardappelen
1.ExporteursfondsAardappelen
Ingesteld; 1950
Doel;Verminderingvandeconcurrentie vanNederlandse exporteursopeenbuitenlandse marktwaarb.v.centrale inkoopbe—
(Oogst 1958als laatste oogst? daarna zalliquidatie volgen.)
2.EgalisatiefondsAardappelen
Ingesteld; 1950
Doel: reguleringvandeafzetvanaardappelen»
3.AlgemeenAardappelfonds
Ingesteld; 1953
Doel; financieringvanmaatregelen inbetbelangvande'afzet
endeteeltvandehandelinofdeexportvan'aardappelen.
ProduktschapvoorGroentenen.Fruit
1.FinancieringsfondsP.G.ï'.algemene enbijzonderetuinbouw—
belangen
Ingesteld:1952
2.FinancieringsfondsP.G.F,voor'marktonderzoek,voorlichting en
onpersoonlijke reclame
Ingesteld:1955
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3,Financieringsfonds P^G.P, researchdoeleinden
Ingesteld? 1955
Produktschapvoor Siergewassen
1.Financieringsfonds P.V.S.AlgemeneVakdoeleinden Bloembollen
Ingesteld!1950
2, Financieringsfonds P.V.S.ExportbevorderingBloemkwekerijprodukten
Ingesteld;I95O
3«Financieringsfonds ExportbevorderingBoomkwekerijprodukten
Ingesteld? I95O
ProduktschapvoorPluimvee enEieren
1.Fonds terbevorderingvandeafzet vanpluimveehouderijprodukten
envan algemene vakbelangen
Ingesteld;1956
Bezienwijdemaatregelen totfinancieringwaarvandeze fondsen
zijningesteld,danblijktdat-hoewel aldezemaatregelen gemeenschappelijk totdoelhebbondevergrotingvanhetinkomenvande
landbouw- eenbelangrijk verschilisaan tewijzen,,
Vandevermelde fondsenisde-meerderheid gerichtopdefinancieringvanmaatregelendie oplange termijninkomensverbeterend
werken» Zobijvoorbeeld op collectieve reclame,opverbeteringvan
dekwaliteit vandeprodukten,etc»
Eenaantalfondsen echter isgericht opdefinancieringvan
maatregelen,dieopkorte termijninkomensverbeterendwerken.En
weldoorbeïnvloedingvandeaangebodenhoeveelheden envandeprijzen.
Fondsenvandit typezijns
1.het Zuivelfondsvanhet Produktschapvoor Zuivel3
2.het VleesfondsvanhetProduktschapvoor VeeenVleesf
3.deFondsenvoorLandbouwzaaizaden vanhetProduktschap voor
Landbouwzaaizaden (behalvehetFondsvoor Zaailijnzaad).
Aandit laatste typefondsen"isdeze studiegewijd.Daarbij
isalsdoel gesteld,het gevenvan eenbeschrijving,dieinzicht

I726

geeft inhetwezenvandebestaandefondsen.
Teneindeeendergelijkebeschrijving tekunnengeven zalin
heteerstehoofdstukeerst aandachtv/ordenbesteed aandeprincipes
dieaanallefondsvormingvan dittype tengrondslag liggen.Aande
handvandezeprincipes zullendaaropdedesbetreffendefondsenin
het tweedehoofdstukafzonderlijkbezienworden.Daarbijzalóok
aandachtwordenbesteed aandeverschillende neventaken, diesommigevan dezefondsenhebben.Eenuitvoerige beschrijvingvanieder
1)
fondsblijftindezenotaachterwege
Watbetreft deomvangvandegroepvandetebesprekenfondsen,
dezeomvatalle thansbestaande fondsenvanhetgeorganiseerde bedrijfslevenvoor zoverbeogendmarktbeïnvloeding-opkortetermijn,.
Naast degenoemdeproduktschapsfondsenomvat dezegroepdehiernavolgendefondsenIndeeersteplaatshetdoorhetvoormaligBedrijfschapAardappeleningesteldeEgalisatiefondsAardappelen,Ditfonds is ? hoewelinmiddelsbuitenwerkinggesteld;,belangwekkend genoeg omin
dezebeschrijving tewordenopgenomen.
Indetweede plaatshetdoorhetvoormaligBedrijfschapvoor
Zaaizaad enPootgoed ingesteldeEgalisatiefonds Pootaardappelen,
DitfondsisthansinbeheerbijhetLandbouwschap,
IndederdeplaatshetBloembollensurplusfonds.Ditfondsis,
hoewelformeelgeenproduktschapsfonds,infeitenauwverbonden
methet ProduktschapvoorSiergewassen,
Indevierde plaatsdeproduktenfondsenvanhet CentraalBureau
voor deTuinbouwveilingen inNederland.Dit zijngeenfondsenvan
eenP,B,0.-organisatie,zijspelenechter indegroente-enfruitsectoreenrol5 dievergelijkbaarismetdievansommigeP.B.O.—
fondsen indeandere sectoren.

1)
IndebibliotheekvanhetL.E.I.iseennotaaanwezig,dieeen
gedetailleerdebeschrijvingvanelkfondsbevat.Dezenotaligtvoor
belangstellenden terinzage.
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A.Doelvandefondsen
Voorwat"betreftde te"behandelengroepfondsenkanhet"begripfondsvormingalsvolgtY/ordengeformuleerd.
Fondsvorming houdtindeverzamelingvangeldmiddelen ten
"behoevevandefinancieringvanmaatregelendie"beogendalingvan
deopbrengstvaneenland"bouwproduktondereenbepaaldniveaute
voorkomen.
DevraagnaarveleprodulctenvandeNederlandse landbouwvertoonteenlageprijselasticiteit.Datwil zeggen?dat cetarisparibus
eenkleinevergrotingvanhetaanbod eenprocentueelveelgrotere
dalingvandeprijsenderhalve eendalingvandeprijssomveroorzaakt,
Hieruitvolgt dat,voor zoverhet relevante trajectvandevraagcurve inelastisch is,elkebeperkingvanhetaanbod eengrotereopbrengstvoordeproducentenkandoenontstaan.
Nu zijndemogelijkhedentotbeperkingvanhetaanbodbegrensd,
zoalswijnog zullenzien«Voor zoverechterdezegrensnietbereikt
is,kanhetprijs-enopbrengstdrukkende effectvaneen-inverhoudingtotdeafzetmogelijkheden-groteoogstgelimiteerdworden
dooreenbeperkingvanhetaanbodopdemarkt.

Wij zullennuwatnaderingaanopdemogelijkheden,diebestaan
omdooraanbodsbeperking degeldswaardevandeoogstopbrengstente
beïnvloeden enopdevoorwaarden diedaartoevervuldmoeten zijn.
Uitgangspunt isdusdatdeprijselasticiteitvandevraagnaar
eenproduktkleiner isdan1,Hoe geringer da.ndeelasticiteit,hoe
groterhet effectvaneenbeperkingvanhetaanbod.
Het isevenwel denkbaar dat,ookalisdeelasticiteitvande
totalevraagnaareenprodukt groterdan 1,eenbeperking zinvolis.
Metname isdit zo,wanneerdebetreffende groepaanbieders
zichgeplaatst ziet tegenover eenvraagmet eenelasticiteit kleiner
dan1.Ditlaatstekanhetgeval zijnindieneenbepaaldimpörtland
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opprijsverlagingenvanbuitenlandse aanbiedersreageertmetinstellingvaninvoerrechtenofzelfsvaninvoerrestrictieso
Ookhetomgekeerdekan zichvoordoen.Ineenmarkt,waarinde
prijselasticiteitvande totalevraagkleinerisdan1,kanhetaandeelvan eenbepaalde groep aanbieders zoklein zijn,dat eenvoor
diegroepaanzienlijke aanbodsvermindering slechts geringeinvloed
opdeprijsheeft.Deze groep aanbieders staatdusinfeitetegenovereenzeer elastischevraag.
Hetinitiatieftotbeperking1'vanhetaanbodkanuiteraard niet
vandeproducentenindividueeluitgaan» Hetaantalproducenten is
groot, zodathetintegendeeliedersindividueelbelangis zijn
procluktieondaarmede zijninkomenzohoogmogelijk tehouden.
Beperking vanhet-aanbodisdaarom alleenmogelijkdoorinstellingendiehetgezamenlijkbelangvandeproducenten vertegenwoordigen.Watkaneendergelijke instellingnuindatverbanddoen?

Waarde grootte vaneenoogstvooreendeelafhankelijkisvan
niettebeïnvloedennatuurlijke omstandigheden,ishetuitdezeoogst
resulterende totale aanbod slechtstebeperkendoorvernietigingvan
eendeelvande geoogstehoeveelheidvanhetprodukt«
Het zalechterniet steedsnodigzijnhet totale aanbodte
beperken.Invelegevallen zaldeopbrengstvaneenproduktreeds
gunstigbeïnvloedwordenindienhetmogelijkistebewerkstelligen,
dateendeelVanhetaanbodvaneenbepaalde deelmarktwordtafgevoerd naar eenanderedeelmarkt,waarhetextraaanbod eenminder
prijsdrukkend effectheeft.
Deelmarkten zoalshierbedoeld,kunnen geografisch gescheiden
zijn. Zijkunnenookgescheiden zijndoorde tijdofzelfsdoor
verschillende aanwending,btv. indevormvanverduurzaamd produkt
ofalsveevoeder.
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Dithoudt in,dat eeninstellingdiuaanbodsbeperkingwil
"bedrijven,instaatmoet zijndeelmarktengescheiden tehouden
ofeventueel te creëren,alsmede openigerleiwijze greepmoet
hebben ophetaanbod opdezemarkten»
Dewijzewaarop aanbodsbeperkingen infeite toepassingkunnenvindenisinhogemateafhankelijk vandeorganisatie vande
marktwaarophetprodukt verhandeldwordt.Inalgemene zinkunnen
opdezeplaatsenkeleopmerkingen gemaaktwordenoverdewijze
waarop aanbodsbeperking toegepastwordt,namelijk overdebinding
vande aanbodsbeperking aanhetverloopvandeprijzen.
Deopbrengstvaneenproduktwordtgevormd doordeverkochte
hoeveelheid vermenigvuldigdmet deprijs» Neemtmen eenbepaalde
vraagcurve (mits ^ ^ l)aan,danbehoortbijeenbepaaldeopbrengst eenbepaalde vraageneenbepaaldeprijs« Eengewensteopbrengstisderhalve teverkrijgendoor ofwelhetaanbod,ofwelde
prijsopeenbepaalde grootte tefixeren.
De grootte vanhetaanbod isalsrogelmoeilijk tebepalen.
Alsindicatiemiddelvoor degroottevanhetaanbod envoordebenodigdebeperking'wordtdanookvrijwel steedsdeprijsgebruikt.
Opgrondvandeopbrengst-vraagprijsverhoudingwordt dan eenbepaaldeminimumprijsvastgesteld.Alleproduktendiedeprijsnietop
kunnenbrengen,moetenvandebetreffendedeelmarktverwijderdworden.
Grafisch isditaldusvoor testellens

Figuur1

Q1Q2
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Bij oenaanbodsgrootte Q ? zal,indiengeenmaatregelengenomenworden,degemiddeldeprijsP„bedragen.Bijdezeprijs"behoortde opbrengstPpQp.Kanmenechterhetprijsniveau opP..
stellen,danvolgthieruit eenverkochte hoeveelheid Q eneen
opbrengstPQ .Indatgevalmoetdehoeveelheid Q^-Q vande
betreffendemarktv/ordenverwijderd.
Een opmerkingnogoverdehoogtevandeprijzen.Inprincipe
iserdemogelijkheid omdeprijsuitsluitend tebepalen opgrond
vanschattingenvan corresponderend aanbod en corresponderendeopbrengst.Ditgebeurtookwel.Veelalworden deminimumprijzenechter
uitgedrukt alspercentage vandekostprijs,
Bekostprijs vaneenproduktisevenwelnietbepalend voorde
verkoopprijs ervan,althansniet opkorte termijnbijeen gegeven
produktie-omvang.Wel oplangeretermijnwanneerwijdeproduktieomvangalsvariabelbeschouwen.
Hetisaannemelijkdatzodraervoorenigprodukteenminimumprijsingesteld is,deproduktie zichnaardieprijs zalrichten..
Gaatmenervanuitdatineensituatievanevenwicht tussen
vraagenaanboddeproducentenprijs (P,infig.2)overeenstemt
metwat deproducentbijeenproduktie-omvangQ gemiddeld alszijn
kostprijsbeschouwt-eenprijs,die lagerkanliggendandedoor
hetL.E.I.berekendekostprijs-danheefthet stellenvaneenminimumprijs (P-,)bovendiekostprijsdevolgendeinvloed.Be produktie
komt opniveau CL,terwijldeafzet opniveauQ komt.Weliswaar is
deopbrengstvandeafzet groterdan zonderminimumprijs,daar
staat echtertegenover eenblijvend (datiselk jaar opnieuw)
verliesvandeproduktiekosten gemaakt tenbehoeve vandehoeveelheid Q-Q ,indienhiervoorgeenanderebestemmingdanvernietigingwordtgevonden.
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Figuur2.

"1"3

"2

Q

Evenwel ookinhetgeval? datdeminimumprijsop? of zelfs
onderdekostprijsbijproduktie-omvangQ,^gesteldwordt ishet
waarschijnlijkdatdeproducenten zullenreagerenmeteenvergrotingvandeproduktie-omvàng» Gelijkblijvendekansopdegoede prijs
en'hetverdwijnenvandekansop eenzeerslechteprijsmaakt ookde
produktie tegenietshogerekostprijsaantrekkelijk.Weeruitgaande
vandeevenwichtstoestand kande instellingvaneenminimumprijs
ookinditgevalhetvooromschreven gevolg,hebben.Immersheeftde
minimumprijseenverschuivingvandeaanbodscurve tengevolge,
(Ziefiguur3-)Daardoor ontstaat dandezelfde situatie alsweergegeveninfiguur 2')»

Figuur3

1)
•
' Het effectvandeverschuivingvandeaanbodscurve doet zichvanzelfsprekend ookinhetgevalvanfiguur2voor.Dit levert echtergeen
bijzondere complicaties? zodaternietnaderopingegaanis.
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Hotblijktdusdatdemogelijkho&entctopbrongstboïnvloedingdooraanbodsbeperkingbeperkt zijn-tots
- eenincidenteel ingrijpen,zonderdattenopzichtevandeprijzen
voordevolgende oogstverwachtingen gewektworden» Indatgevalisereenzekerematevanvrijheidwatbetreftdeprijsvaststelling$
- eenblijvend, jaarop jaargeldend stelselvanaanbodsbeperking,
maar daninelkgevalbijprijzen dielagerzijndanhetniveau
datdoordeproducent alskostprijsbeschouwdwordt.

B.Werkwijzevandefondsen
Indefinancieringvandeinhetvoorafgaandebesprokenaanbodsbeperking ligthetgemeenschappelijkeelementvandeinde
inleidinggenoemde groepfondsen,die onderwerpvandeze studie
uitmaken.Naastdit gemeenschappelijke element zijneenaantal
verschillen aan tewijzen.Dezeverschillenbetreffendenevendoeleindenvandefondsen,dewijzewaaropdegeldmiddelen verkregen
wordenendev/ijzewaaropdebeperkingvanhetaanbod ofdeverdelingoverdeverschillende deelmarkten tot standwordtgebracht.
Tenaanzienvande tweelaatstepuntenkunnen enige algemene
opmerkingenworden gemaakt.
1,Deverkrijging_vandegeldmiddelen
a.Deverkrijgingvandemiddelen ofdeaanwendingervanals
primaire oorzaak vandeinstelling vaneenfonds,
Indemeeste gevallenisbijdeinstellingvanfondsendewens
tothetkunnen financierenvanmaatregelen totbeïnvloeding
vandemarkt (dusdeaanwendingvangeldmiddelen)primair.
Het stelselvolgenshetwelkdebenodigdemiddelenverkregen
werdenheeftdangeeneigenredenvanbestaan.
Hetkomtevenwelookvoor,dat opProdukten,b-.v.bijexportof
import,heffingengelegdworden,methetdoeldaardoordeprijs
vanditprodukt tebeïnvloeden.Hoewelnormaliter dergelijke
heffingeninhet/L.E.F.-vloeien,kandeministerbesluitenze
tedoenstorteninspeciale fondsen,waaruit eventuelemaatregelen getroffenkunnenworden tenbehoevevandeprodukten
waarop zijgeheven zijn. Inditgevalisdushetbeschikbaar
zijnvande geldmiddelen primaire oorzaakvoorhetbestaanVan
1726
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ID.Dewijzevanverkrijgingvandemiddelen» Voor deverkrijgingvandemiddelenbestaanerinprincipe tweemogelijkheden.
Inde eersteplaatsfinancieringdoorheffingen"bijdeproducenten.
Alsmaatstafvoordeheffingenkandienenhetbeteeldeareaal
ofdeafgeleverde hoeveelheid.
Indetweedeplaatsfinancieringdoordeoverheid.Dezewijze
vanfinancieringkandevormhebbenvanrechtstreekse"bijdragen
uithetL.E.F. Zijkanookdevormhebbenvanbeschikbaarstellingvandeopbrengstvanheffingendienormaliter inhet
L.E.F,zoudenvloeien.
c.Deverkrijgingvandemiddelenendebevoegdhedendiedaarmee
samenhangen.
Eenfondskan totstandkomenopinitiatief vanhetbedrijfsleven;,d.w.z.door eeninstellingdiehetbedrijfslevenvertegenwoordigt,zonderhulpvanderegering.Debetreffendemarktordenende instellingmoetdanop eenpubliekrechtelijkebevoegdheidkunnen steunenomdebenodigde heffingen tekunnenopleggen.
Gaathet omP.B,0.-organisatiesdanbehoudtderegeringzichop
grondvandeze gedelegeerdebevoegdheid eenrechtvantoezicht
voor,,berustend opdev/etP.B.0.Dit toezicht omvatallebesluitenvanhetbestuur vande organisatie voorwatbetrefthet
fonds,duszov/elbesluitenmetbetrekking totdeverkrijgingals
totaanwendingvandegeldmiddelen.Allebesluiten vande
besturenvanP.B.0.-organisatieskunnendoorde.betrokken
ministersvernietigdworden.Bovendienkunnendeministers
bepalen,,datbepaaldebesluitenhunuitdrukkelijke toestemming
behoeven.
Eenfondskan ook tot standkomen? hetzijopinitiatiefvan
deregering,hetzijopinitiatiefvanhetbedrijfsleven,maar
iniedervandeze gevallenmet financiële steunvanderegering.
Inbepaalde omstandighedenkanindirecte verleningvanregeringssteun (viaeenproduktfonds)voordelenhebben.Hetbeschikken
overeeneigen fondsmaakt voordemarktregelendeinstantie snel-
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1erv/erkenmogelijk« Debemoeienisvande regeringmet-deaanwendingvandegeldenis"bijlaatstgenoemde fondsenuiteraard
groter,danwanneerdemiddelendoorliet"bedrijfslevenzelf
"bijeengebrachtworden0
2,Dewijzewaaropdedoorde fondsengefinancierde aanbodsbeperkingkangeschieden»
Onderstaande indelingberustmeer opnuancesdan opprincipiële verschillen.Niettemin ishijnuttigvoorhet inzicht
indematerie.
a.Verbodvanverkoop onder eenbepaaldeminimumprijs.
Instellingvaneendergelijk systeemisalleenmogelijkop
grondvaneenpubliekrechtelijkebevoegdheid.Bovendienis
hetnoodzakelijkdat controleopdenalevingkanworden uitgeoefend.
Eenminimumprijsregelingvandit typebehoeftop zichzelf geen
fondsvorming» Omeenzodanigeregelingechtervoorde producenten
aanvaardbaar temakenkunnenvergoedingenvoornietverkochte
partijenuitgekeerd v/orden. (Dezevormbenadert dieonderb.)
Deverzamelingvandebenodigde geldmiddelenkanineenfonds
plaatshebben.
b. Scheppingvandemogelijkheid omoverschotten tegenbepaalde
prijzeninteleveren.
Deinleveringsprijzenvormenindit gevalongeveerhet
minimumprijspeilvoordenormalemarkt.Ingeleverde partijen
kunnendoordemarktordenendeinstelling opandere deelmarkten
geplaatstworden,,voor zoverditmogelijkis.
c.Stuwenvan eendeelvandeproduktie naar eenbepaalde deelmarktdoorhetverstrekken -vantoeslagen.
Ditheeft totgevolgdathetaanbod opdeandere deelmarkt
vermindert.
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HOOFDSTUK II '
UITWERKINGVAUDEVERMELDEPRINCIPESBIJDE
VERSCHILLENDEFONDSEN

Hierondervolgt eenbeschrijvingvandevoornaamste trekken
vande fondsendieEichmet definancieringvandeinhetvoorafgaandebeschreven aanbo.dbeperkingbezighouden«
Daarbijwordt indeeersteplaats aandachtbesteed aande
wijzewaaropdevermelde principes iniederafzonderlijkfonds
zijnuitgowerkt,
Inclütweedeplaatswordtbijiederfondsaanguguveninhoeverre sprakeisvanneventaken.
1.Zuivelfonds (Produktschapvoor Zuivel)
Het Zuivelfondsisingesteld terverwezenlijkingvanmeerdere
doeleinden.Daaronderneemtde financieringvan aanbodbeperking
eenbelangrijke plaatsin.
Demelkproduktie endaarmeedeproduktie van zuivelprodukten
bereikt een topinde zomer.Tenaanzienvandeze topwordende
inhetvoorafgaande omschrevenvoordelen vanaanbodbeperkingvan
krachtgeacht.
DerhalveisvoordeProduktenboter,mageremelkpoeder enkaas
(welkeProdukten tezamenhetgehelemelksurpluskunnen opnemen)
demogelijkheid van inlevering tegenvasteprijzengeschapen.
Ingekochte voorradenwordeninhet seizoenvaniederaanbod zoveel
mogelijk geruimd ofmetbehulpvantoeslagen opbepaaldemarkten
(voornamelijkdeEngelse)geplaatst.De financiering geschiedt
doormiddelvanheffingen opdemelk.Datwil zeggendatde
kosten tenlastevande producenten gebrachtworden.Echterzijn,
intijdendatdeproducenten toeslagen opbasisvandekostprijs
ontvangen,dekosteninfeitevoorhet LandbouwEgalisatieFonds.
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Deinvloedvanderegering"bijdeinhetkadervanhet
Zuivelfondstenemen"beslissingenisdanookgroot.
Financieringvandeaanbodbc-perkingisniethet enigedoel
vanhet Zuivelfonds.Daarnaast speeltde egalisatievandeprijs
voordedoor dehoeren geleverdemelkeenrol.
Verkoop vanconsumptiemelkgeschiedt tegeneenvastedoorde
regeringvastgestelde prijs.Deophrengstvandeindustriemelk
daarentegen isafhankelijkvanhetprijsverloop opde internationale
markt. Omnudevoorzieningvanheidemarkten opevenwichtigewijze
tedoenplaatshebben,ontvangendehoeren eengelijkeprijs,onafhankelijkvandehestemmingvandegeleverdemelk.Dit gebeurtdoor
eenstelselvanheffingen enuitkeringen,respectievelijk ten"behoevevan enuithetZuivelfonds.
Eenandere,zijhetveelminder"belangrijketaakdiehetfonds
vervult"bestaatuithetopvangen enverdelenvande z.g.Beneluxheffing.Ditiseenheffing, opgelegd opverzoekvanBelgië bij
exporten vanzuivelnaarBelgië,waarvande ophrengstnaarhetoordeelvanderegeringniet thuishoortinhetL0E„Fo maarhijde"betrokkenproducenten.

Beide laatste takenhehhenertoegeleid datde organisatie
vanhet Zuivelfondsandersisopgezetdandievandeanderefondsen
enwel zodanig,dathot Zuivelfonds jaarlijks inzijngeheelaan
contribuantenv/ordtuitgekeerd,waarnavoor hetvolgend jaareen
volgend Zuivelfondspraktisch zonderbeginsaldobegint.

2.Vleesfonds (ProduktschapvoorVeeenVlees)
Het Vleesfondsheeft tendoelhetbewerkstelligenvande
hoogstbereikbare opbrengstvandeNederlandse vleesproduktie.
Ondervleesproduktie isinditverbandvooral teverstaandeproduktievanvarkensvlees;deafzetvanrundvlees levertrelatief
weinigmoeilijkheden.
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Bemoeilijkhedenindevarkenssector zijnvan tweeërlei
aard.Inde eerste plaatsisde totale produktievrijwelsteeds
tegroot omin zijn geheel tegenprijzen overeenkomend metde
kostprijsvandeproducent afzet tekunnenvinden.Aandeze
moeilijkhedenwordt tegemoet gekomendoordeafzet opéén"bepaalde
deelmarkt-metnamedeEngelsebaconmarkt-door subsidiëring
in stand tehouden.Deze subsidiekwam oorspronkelijkuithet
L.E.F.3 nabeëindigingvanderegeringshandel inbaconin195^
namhetVleesfonds definanciering over.
Een tweedemoeilijkheid wordt gevormd doordeonregelmatighedenindeproduktie,Onderinvloed van eenperiode vangoede
prijzenkanhetaanboddermate toenemen,,dataanzienlijkeprijsdalingen teduchten zijn. Terbestrijdingvandezeprijsdalingen
trachtmendanhetaanbodvanvarkens teverkleinen doorhot
gevenvan toeslagenuithetVleesfondsbijslachtingvanvarkens
opbetrekkelijklicht gewicht.Daarmedebereiktmenenerzijds
eenverminderingvanhettotale potentiële aanbod (doorverminderingvanhetaantalvoortdurend ingewicht toenemendevarkens),
anderzijdswordt eenrelatief tegrootaanbod inde categorie
zwarevarkens (die zouontstaanomdatdeboerendeverkoopvregens
heersend laagprijspeil zoudenuitstellen)voorkomen.
Definanciering vanhetVleesfonds geschiedt,,althansvoor
watdevarkenssectorbetreft 'geheeluitde rijksmiddelen.

l)HetVleesfondsbevat eenafzonderlijkerekeningterregeling
vandemarktvoorrundvlees.Kwantitatiefisdezerekening
tenopzichte vandievoorvarkensvleesweinigbelangrijk.De
regelingvandemarkt geschiedt doorhet leggenvanheffingen
opdeimport ofhet gevenvantoeslagen opdeexport.
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Na enige jarenvanformeelandereregelingenwerdvoorhetjaar
1958doordeMinister vanLandbouween"bepaald"bedrag"beschikbaar
gesteld tenbehoevevandevarkenshouderij.Ditbedragwerddaarop
overgemaaktdoorhetL.E..F,,aanhetVleesfonds,
Geziende financieringswijze ligthetvoor dehanddatdeinvloed vandeoverheidbijdebestedingvandemiddelenvanhetVleesfondsgroot is.
3.HetEgalisatiefondsAardappelen (ProduktschapvoorAardappelen)
HetFondsAardappelenheeftbestaangedurende de jaren1949-1956.
Hetwerd opgerichtnaar aanleidingvandezeer slechte prijzendie
gemaaktwerdenvoorde groteoogst194-8°
Het enigedoelvanhetFondsAardappelenwastevoorkomendat
in jarenmeteengrote oogsteente grootaanbod zouleiden totto
lageprijzenendaarmee toteentelageprijssom.
Qndit tebereikenwerd opbepaalde tijdende gelegenheidgeschapen omaardappelen tegenbepaaldeprijzenin televeren« Toteen
vast systeemwaarbijdeteleropeenbepaaldeminimumprijszoukunnenrekenenishet evenwelnooit gekomen.Ditwasvoornamelijk een
gevolgvanhetfeit,dathet onmogelijk geachtwerdvoldoendemiddelen terfinancieringvaneenvastgarantiesysteem bijeen tebrengen.
De financieringvandegenomenmaatregelenhadnamelijkplaats
voorde enehelftuitdevandeproducenten grotendeels doormiddel
vanareaalheffingverkregeneninhet fondsverzameldemiddelen en
voorde anderehelftuitvandeoverheid,dusuithet L„E C F 0? verkregenmiddelen.
Enerzijdsnuwildemendeareaalheffingenniet tehoogstellenom tegenstandbijdeproducenten tegenderegeling tevermijden.
Anderzijdsbleekderegeringslechtsbereid tothotbeschikbaar
stellenvangeldenbijzeerdiepeprijsdalingen,
Dezebeide omstandighedenmaaktendathetingrijpenzeerbeperktmoestworden,waardoorhet systeem onbevredigendwerkte=

I726

22

Hierbijkwamnogdemoeilijkheid datderegelinginprincipe
beperktwas totmaatregelen inhet"belangvanconsumptie-en
fabrieksaardappelen,metuitsluiting dusvandevoederaardappelen.
Deze scheidingbleekindepraktijk echtermoeilijk tehandhaven«
Toendanookin 195^deregeringbereidbleek eengarantie
tegevenvooralle aardappelen,werdendepogingen omdoormiddel
vanhetfondsdeprijzenvan consumptie-aardappelen tebeïnvloeden
gestaakt.

4« Egalisatiefonds Footaardappelen (VoorheenBedrijfschapvoor
Zaaizaad enPootgoed, thansLandbouwschap)
Ookditfondsheeft alsvoornaamste taakhet financierenvan.
maatregelen gericht ophetoppeilhoudenvandevoordetotale
oogstverkregenopbrengst.
DevraagnaarNederlandse pootaardappelenwordtdoordebetrokkenproducenten enhandelaren alsbetrekkelijk inelastischbeoordeeld.
Het aanbod opdenormalemarktwordt daarombeperktdoorhet
stellenvaninleveringsmogelijkhedenvaneenaantalrassen tegentevoren,nl.vóórdeoogst,bekend gemaakte prijzen.Erisdus sprake
vaneenvaste garantie.
Demiddelen totuitvoeringvandegarantieworden opgebracht
doordoproducenten,doormiddelvaneenstelselvanareaalhoffing
envoortsdoor eenheffingopdeexport.Deoverheid neemtaande
financiering geendeel»
Formeelbehoeven opgrond vandewet P.B.0.allebesluitenmet
betrekking tothetfondsde toestemmingvandeminister.Infeite
echter isdemate vanregeringsbemoeienismetdebestedingvande
gelden gering,omdat geenrijksmiddelenbijdiebestedingbetrokken
zijn,
Kaastdefinancieringvande aanbodbeperkendemaatregelenheeft
hetEgalisatiefonds Pootaardappelennogenige andere taken.
Zofinanciert hetfondseenregelingwaarbijimporteurs inhet
buitenland reductiesverstrektworden die ingrootte toenemenmetde
grootte vanhunomzet.Dezeregelingheeft tendoel de groei vande
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totaleafzet tebevorderen,
VerderverstrekthetfondseenaantalsubsidiesaaninL

stellingenvooronderzoek envoorpootaardappelpropaganda.

5.FondsenvoorLandbouwzaaizaden (ProduktschapvoorLandbouwzaaizaden)
Het ProduktschapLandbouwzaaizadenbeschikt overeenaantal
fondsendiègebruiktkunnenworden totregeling opkorte termijn
vandemarktvandeprodukten.
Demeestevandezefondsenkwamenniet inde eersteplaats
tot standomtevoorzienineenbehoefte aangeldmiddelenin
verbandmetbepaaldevoorgenomenmaatregelen.Veeleerwerden zij
ingesteld omdat deregeringerin toestemde deopbrengstvanbepaaldebestaande heffingentedoenreserverenvoormaatregelen
tenbehoevevandeproduktenwaarop zijgehevenwaren0
Zoontstondendefondsenvoorbietenzaad enzaailijnzaaduit
exportheffingen,datvoorgraszadenuiteeninvoerheffing,
SlechtshetFondsMarktordeningLandbouwzaaizadenisspeciaal
methetoogmerkmarktordening ingesteld.Voorditlaatste fonds
zijnevenwelnoggeenfinancieringsbronnenaangewezen.
Geziendewijzevanontstaanvalthetnietteverwonderendat
degefinancierde regelingengeenvaste garanties inhouden.Debeschikbare geldmiddelen zoudenditwaarschijnlijkniettoelatenBelangrijker isechterdateen zodanigebehoefteniet gevoeld
wordt.
Tothedenhebben degenoemdefondsen zichbeperkt totdefinancieringvanincidentele regelingen.Inenige jarenwerdenpartijen
bietenzaad engraszaaduit demarktgenomen.
Daarnaast zijndemiddelenvandefondsenbesteedvoorhet
doenvanuitkeringenaankwekers entelersvanbietenzaad inenkele
slechte oogstjaren envoorhetdoenvanuitkeringenaankwekersvan
graszadeninenkele jarenvanlageprijzen.
Bovendienverleenden sommige fondsen subsidiesaaninstellingen
vooronderzoek.
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6.FondsenvanhetCentraalBureauvoorde Tuinbouwveilingen
inNederland
Deze fondsenhebben slechts ééndoel: het financierenvan
maatregelen tot"beperkingvanhetaanbod omopdiewijzede
grootstmogelijke opbrengst voordeproduktie teverkrijgen«,
De tenbehoevevande groente-enfruitsector getroffen
maatregelendrageneenbijzonderkarakter,dat samenhangtmet
hetfeit datdegeheleproduktie vangroente enfruitafgezet
wordt overdeveilingen,
Aanvoer opdeveilingisvoorvrijwel alle groente-en
fruitproduktenverplicht,krachtens eendoorhetEroduktschapvoor
GroentenenFruitingesteldeverordening.Hieropberusthet
systeem,ingesteld enuitgevoerd doorhot CentraalBureauvoor
de luinbouTfveilingön,volgonshetwelkhetaanbodbeperktwordt.
Opdeveilingaangevoerde Produktenworden slechtsverkocht
voor zovurzijoenvan tevorenvastgesteldeminimumprijs opbrengen.
Halen zijdezeprijsniet,danwordenzijnietverkochtenkomen
terbeschikkingvanhet CentraalBureauvoorde Tuinbouwveilingen,
datereenanderebestemmingaangeeft (industrie,veevoeder).
De aanvoerder ontvangtvoorzijnnietverkochteprodukt een
vergoeding,dieechter aanzienlijk lagerligtdandeminimumprijs.
Dit laatste isgeenoverwegendbezwaar omdatslechtseen
kleindeelvande jaarproduktie vanelke aanbiederdeminimumprijsniet zalhalen.
Demiddelen tothetuitkerenvandevergoedingsprijzenwordengeputuitperprodukt ingestelde fondsen.Dezefondsen ophun
beurtwordengefinancierduitheffingen opdeaangevoerdeProdukten.
Waar demiddelen voordefondsengeheel door telersbijeengebrachtworden enbovendien formeeldebevoegdheid totheffenberustopeenbesluitvande ledenvandeveilingen,heeftdeoverheid geensteminhetbeheer vandefondsen enindevaststelling
vandeminimumprijsregelingen.
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7.Het Bloembollensurplusfonds
Dit'fondsvindtzijnvoornaamsteredenvanbestaaninde
financieringvanmaatregelen samenhangendmethet ophet gebied.....' '
vandebloembollen ingestelde systeemvanopbrengstbeheersing.
Voorenkele soortenbloembollenbijdeproduktiewaarvan
Nederland inzekeremate eenmonopolie heeft,geldennamelijk
minimumprijzenzowelvoerbinnenlandse verkoopalsvoorexport.
Verkoop tegenlagereprijsisverboden.
Surplussennu,diebijdezeprijzendreigen te-ontstaanwordenvoorrekeningvanhetfondsuitdemarkt genomen.Ditgeschiedt
doordat opdebloembollenveilingen allepartijenbloembollen,die
tegen deminimumprijs geennormalekopervinden,automatisch tegen
deminimumprijsvoorrekeningvanhetfondsworden gekochten
vernietigd (veevoeder).
Dewijzewaarop demiddelen voorhet fondsverkregenworden
hangt samenmethetfeitdatvandedesbetreffende soortenveruit
het grootste deelvandeproduktie,welongeveer 3<3fo,geëxporteerd
v/ordt.De geëxporteerde hoeveelheden zijnperexporteur nauwkeurig
bekend.
Aanheteindevanieder exportseizoeniseveneensbekendwat
de opkoopvanhet surplusgekostheeft.
Dezekostennuwordenberekend enomgeslagen overdeexporteursnaarratovanhunaandeel inde export.De exporteursmogen
ophunbeurtdezekostendoorberekenen aanhunverkopers,i.e.als
regeldekwekers»
HetBloembollensurplusfondsheeft juridischdevormvaneen
stichting,eenvormdie stamtuit de jarendertig,,Inhetbestuur
vande stichtinghebben thansdezelfde personen zittingals
indatvanhetProduktscha/pvoor Siergewassen.
Besluitenvanhetbestuur van de stichtingbehoevendegoedkeuringvandeMinistervanLandbouw.Dezebepalingdiebijde
produktschapsfondsen steuntopdewet P.B.O., ishierneergelegd
inde statuten.
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Deminimumprijsregelingvoor"bloembollenheeftnaasthet
eerstgenoemdenogeentweede doel.Hetisregeldat"bloemhol—
leninhet"buitenlandverkochtwordennogvoor zegeoogstzijn.
Valt deoogstmee danzouditkunnenleidentotgoedkopenaaanbiedingen.,diederustopdemarkt"bedreigen.Deminimumprijsregelingnumaakt dergelijkegoedkopena-aanbiedingen onmogelijk.
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Blijkenshetvoorafgaandewordt deaardvandedoorde
fondsen tefinancierenmaatregeienenookdevormvande
fondsen zelfinzekerematebeïnvloeddoorhetkarakter? dat
het regeringsbeleidmetbetrekking tothetdesbetreffende Produktheeft.HetZuivelfonds ishiervan eenvoorbeeld,,
Vooreenbelangrijk deelechterwordendeaardvan dete
nemenmaatregelen endevormvandefondsenbepaald doorde
typische omstandighedenbijde produktie endehandelervan.
Omstandigheden diehetkaraktervandemarktordenendemaatregelenbepalen zijnondermeerdematevanbewaarbaarheidvanhet
produktendeaanhetbewarenverbondenkosten.Voorts deverschillende aanvvendingsmogelijkhedenvanhotprodukt,demogelijkheid omverschillende deelmarkten te scheppenendeonderlinge
beïnvloedingvandiedeelmarkten.Enbovendienderepercussies?
diedemarktordenende maatregelenkunnenhebbenopdeproduktie.
Aldezeomstandigheden zijnperprodukt zodanigverschillend,,
dathetnietmogelijk lijkthierover algemeneuitspraken tedoen.
Wilmenvooreenbepaald produktnagaanwelkemogelijkheden
defondsvormingvoorhetnemenvanmarktordenende maatregelenbiedt?
danishet dus zaakgenoemde aspecten tebezien.
Omtebeginnen stuitmendanopeenaantalproblemeninzake
hetverkrijgenvandekwantitatieve gegevens,dienodig zijnomhet
effectvanbepaaldemaatregelen tekunnenbeoordelen«
Omopdoelmatigewijze tekunnen ingrijpeninhetverloop
vanaanbod enprijzen opeenmarkt5 moetmenovereengrotemate
vankenniskunnenbeschikken omtrent demogelijkhedendie demarkt
biedt.Het lijktwaarschijnlijkdat deresultatenvan eendiepgaandmarktonderzoek eenbelangrijke steunkunnenbetekenenbijde
inhetkadervandefondsen tenemenbeslissingen.Ook omtrentde
reactiesvandeproducenten opde teverwachtenprijzen iseen
ruime matevankennisnoodzakelijk.Ook inditopzichtkanhetonderzoekeenbijdrage leveren»
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Bijlietbeoordelenvandemogelijkhedenvan fondsvorming
spelen tevensproblemen vanpraktische aard eengroterol.
Vooral vanbelangishierdepraktischemogelijkheidomde
voorhet effectuerenvanmaatregelenbenodigde geldmiddelen
hetzijvanderegering,hetzijdoormiddel vanheffingenvande
producenten teverkrijgen.Bitpuntisinvele gevallen
beslissend.
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